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Introdução 
 

Este capítulo da Agenda 2035 e programa nacional de florestas versa sobre a governação 

florestal em Moçambique e  reflecte o  levantamento da situação actual, os problemas, 

principais,  desafios  e  a visão  futura e estratégia para alcançar a boa governação 

florestal e melhorar a imagem do sector. Foi utilizado o levantamento bibliográfico, e 

reuniões de trabalho com alguns técnicos  das instituições que de forma directa e 

indirecta estão envolvidos na governação do património florestal de Moçambique. 

  

A governação florestal nacional é influenciado pelo regime internacional de governação 

global das florestas que actualmente é dominado pelos discursos de desmatamento, corte 

ilegal, mudanças climáticas e  conciliação  do velho paradigma entre conservação das 

florestas e desenvolvimento económico.  

 

A transformação da governação florestal em Moçambique não é imediata pois as 

instituições são frágeis e o compromisso para melhoria de governação não é claro e 

evidente. A falta de investimento das receitas do sector para o fortalecimento  institucional 

impede a melhoria da governação, gerando mais perdas de receitas num ciclo vicioso já 

antigo do sector florestal. 

 

O capítulo  está dividido em 4 partes principais:  

Parte 1 – incorpora o contexto geral; 

Parte 2 –  abrange a análise  dos pilares da governação 

Parte 3 – abrange a Visão 2035 e objectivos estratégicos e exprime a perspectiva de 

desenvolvimento de  longo prazo que orienta as acções para alcançar estes objectivos;  

Parte 1 -Contexto 

1. Definição de governação  
 

O conceito de “governação” não é novo e possui diferentes significados para 

diferentes pessoas, contextos, processos e sectores. O termo “governação”  refere-se 

ao uso da autoridade sob uma determinada esfera ( Meyer et al., 2018 citando de 

Alcantara , 1998) e pode ser usado no sentido técnico como alternativa ao termo 

“reforma do Estado”  ou “mudança social”.  Não  é por acaso pois, que nos anos 80-

90, na arena internacional o termo  “governação” prolifera  pois oferece uma 

alternativa ao termo “política”, que as agências de cooperação não podiam discutir ( 

Meyer et. al., 2018). O mesmo se aplica para a proliferação de termo “Agenda” que é 

um termo técnico e suavizado para o conceito de política, estratégia, reforma e 

mudança. 

 

Este termo  “governação” é usado pelo Banco Mundial pela primeira vez em 1989 na 

publicação da análise dos modestos resultados alcançados pela cooperação 

internacional retratada no trabalho “sub-saharam Africa: from crisis to growth” que 

identificou a crise da governação como impedimento para alcançar o 

desenvolvimento e crescimento económico da região. A governação é  definida 
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como o ‘ exercício do poder político para administrar os assuntos da nações” (World 

Bank, 1989; Lateef, 2016). Em 1994 , o banco mundial define   governação “ como um 

processo transparente de aplicação de políticas, complementado por burocracia 

embutida de ética profissional,  um braço executivo do governo responsabilizado 

pelas suas acções, uma sociedade civil forte e engajada nos assuntos públicos e todos 

respeitando as regras e leis vigentes (World Bank, 1994).  

 

Aspectos como transparência, responsabilização, participação estão associados a 

uma boa governação e nascem do reconhecimento de que a governação é muitas 

das vezes o aspecto fraco da gestão dos sectores públicos.  Ao  contrário, a presença 

de quadros legais inadequados,  de mecanismos regulatórios insuficientes, de sistemas 

financeiros ineficientes, de interferência política excessiva e da disseminação da 

corrupção são  indicados como os culpados dos fracos resultados obtidos dos 

programa de desenvolvimento ( Collingwood, s/data). Esta autora indica que em 

1997,  o Banco Mundial no seu relatório  World Development Report – the State in a 

changing world , reconhece que o Estado, embora não sendo um provedor directo do 

crescimento económico possui um papel critico na promoção do desenvolvimento, 

como um parceiro, catalisador e facilitador do crescimento, em contraste com as 

políticas pro-mercado dos anos 80.    

 

Em 2017 que a “governação  volta a ser o tema central  do Relatório de 

Desenvolvimento Mundial  (WDR, 2017) ressaltando a importância dos três C’s: 

compromisso, coordenação e cooperação para assegurar que as políticas e os 

recursos produzam os resultados desejados, definindo governação como o processo 

através do qual o Estado e demais actores interagem para formular e implementar 

políticas enquadradas num conjunto de regras formais e informais que formam e são 

formadas pelo poder. O poder representa a habilidade de grupos e indivíduos de fazer 

com que outros ajam no interesse destes grupos e de produzirem  determinados 

resultados desejados. A governação acontece a diferentes níveis desde a 

governação global e  organismos internacionais, governação nacional , governos 

locais,  comunidades e associações, criando uma teia complexa e sobreposta de 

interesses e actores (WDR, 2017). A nível  global, a governação é realçada no 

objectivo de desenvolvimento sustentável 16 ( SDG16) que apela para a promoção da 

paz, justiça e instituições fortes, como uma das aspirações globais da humanidade. 

 

 

1.1 Governação Florestal  
O  termo governação florestal é usado de forma genérica para descrever a forma 

(formal e informal)  como as pessoas e organizações (actores públicos e privados)  

administram e regulam a floresta (processos), nomeadamente, como  articulam os 

seus interesses, tomam decisões e implementam decisões relativas ao uso e acesso 

dos recursos florestais, os direitos e os benefícios derivados das florestas, incluindo a 

planificação, monitoria e controle do uso, maneio e conservação do património 

florestal, entre outras (adaptado de FAO, 2012).   

 

Se considera que a governação florestal inclui aspectos como: 

 

1. Um conjunto coerente de leis e regulamentos, do sector florestal e outros 

sectores que influenciam o maneio florestal e mudanças de cobertura florestal; 

2. A implementação efectiva e coerente destas leis; 
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3. O processo de decisão em relação às normas, regras, leis e regulamentos; 

4. Mandatos e arranjos claros entre os diferentes actores.  

5. Pessoal capacitado para executar as tarefas assignadas. 

 

Actualmente quando se refere à governação  florestal em Moçambique,  a imagem 

do sector é representada pelo  abate ilegal das florestas, desmatamento,  corrupção 

e ausência de boas práticas. Os florestais entendem hoje, que não basta  um 

conhecimento técnico adequado sobre o maneio florestal, as comunidades, as 

florestas, os  processos ecológicos, produtos  e serviços para se alcançar o maneio 

florestal sustentável se as leis, regras, normas, políticas e administração do sector forem 

inadequadas e não conduzirem ao maneio sustentável. 

 

O conceito de governação florestal é  também retratado como  uma abordagem 

complexa de administração que ultrapassa os confins do Estado, e engloba actores 

não governamentais, tais como redes de advocacia, sistemas de certificação, 

responsabilidade social das empresas, participação, maneio comunitário de florestas, 

pagamento e mercado de serviços ambientais e parcerias público-privadas (Arts & 

Visseren-Hamakers, 2012). O envolvimento crescente do actores privados e da 

sociedade civil na administração florestal, na área global e nacional, é a essência  da 

transição de “governo” para  “governação/governança”  envolvendo pelo menos 

quatro (4) dimensões:  

 

1.  múltiplos actores ( estado, privados, sociedade civil);  

2. multi-sectores  (terra e ordenamento,  ambiente, agricultura, 

comércio e industria, alfandegas, entre outros ); 

3. múltiplos níveis ( internacional,  nacional, provincial, distrital, 

localidades, postos administrativos e comunidades) e,  

4. múltiplas funções (produção, conservação, produtos 

madeireiros e não madeireiros, serviços ambientais e produtos 

florestais). A governação a nível local é onde decisões concretas 

são tomadas e onde se verifica os efeitos tangíveis das mesmas. 

 

1.1.1 Os objectivos da governação florestal   

 

O objectivo da governação florestal deveria ser promover o maneio florestal 

sustentável, conservação e restauração de ecossistemas, e fornecimento equitativo 

de produtos florestais e serviços quer ao nível da sobrevivência  das pessoas ( por 

exemplo, madeira, lenha, alimentos, medicamentos, recreação) e a nível global 

(biodiversidade, património natural, armazenamento de carbono) (Bass, 2002). Assim, 

o sucesso da governação florestal  (internacional e nacional) pode ser medida pelo 

grau de cumprimento dos compromissos assumidos e pelo progresso verso o maneio 

florestal sustentável (Braatz, 2003). 

 

1.1.1.1  O progresso global verso o maneio florestal sustentável 

 

Monitorar a governação florestal não é simples, mas os  dezassete (17) objectivos 

globais de desenvolvimento sustentável (2015-2030) proporcionam um marco 

internacional acordado pelos Estados Membros das Nações Unidas para o 

desenvolvimento  sustentável. O objectivo global número 15 – vida na terra,  orienta os 
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governos para proteger, restaurar e usar de forma sustentável os ecossistemas 

terrestres. Este objectivo diz respeito a mudanças em 4 grandes áreas ( Barbut, 2018):  

1. Degradação das florestas; 

2. Degradação de solos; 

3. Perda de diversidade biológica; 

4. Degradação de ecossistemas montanhosos. 

 

A monitoria deste objectivo global cujos indicadores relacionados com o progresso 

verso o maneio florestal sustentável  estão indicados na tabela 01 permitirão monitorar 

o desempenho da governação florestal internacional,  e são também indicadores 

nacionais importantes para avaliação do desempenho do sector florestal 

moçambicano. 

 
Tabela 01 - Objectivo #15 :  Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 

Objectivo Global 15 – Vida na terra : 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 de 
biodiversidade 
Meta 15.1 : Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce 
interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas  húmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais 
Indicador 15.1.1 : Proporção da área florestal em relação à área terrestre; 
Indicador 15.1.2: Proporção de sítios significantes para a biodiversidade terrestre e água doce que são cobertos por áreas 
protegidas/conservação, por tipo de ecossistema; 

Meta 15.2 : Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o 
desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento 
globalmente 

Indicador 15.2.1: Progresso verso o maneio florestal sustentável;  
 Sub -Indicador 15.2.1.1  Taxa de mudança  líquida de área florestal ( faz a monitoria de 
mudanças da área florestal ao longo do tempo. Inclui ganhos e perdas de florestas.) 
 
 Sub-Indicador 15.2.1.2:   O stock de biomassa sobre o solo ( compreende material lenhoso vivo nas 
toiças, caules, ramos, casca,  sementes e folhas);  
 
Sub-Indicador 15.2.1.3:  A proporção de área florestal legalmente estabelecida em áreas 
protegidas ( indica a quantidade de floresta protegida para manutenção da biodiversidade e outros 
valores naturais e culturais); 
 
 Sub -Indicador 15.2.1.4: A proporção de área florestal sob planos de maneio de longo prazo ( 
indica a proporção de floresta onde existe intenção documentada de manejar para os diferentes 
propósitos: produção de madeira e produtos florestais não madeireiros e conservação da 
biodiversidade); 
 
 Sub-Indicador 15.2.1.5: Área florestal sob esquemas independentes de certificação florestal 
aplicando os padrões nacionais e internacionais. 

Meta 15.3 : Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela 
desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo 
Indicador 15.3.1 : proporção de terra que é degradada em relação à área total terrestre. 
Meta 15.4 : Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para 
melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável 
Indicador 15.4.1: Cobertura ecossistemas montanhosos  de biodiversidade importante como áreas protegidas;  
Indicador 15.4.2: índex de cobertura verde de montanha. 
 
 Meta 15.5: Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de 
biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas 
Indicador 15.5.1:   índex de lista vermelha -Cites 
Meta 15.6 : Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e 
promover o acesso adequado aos recursos genéticos 
Indicador 15.6.1: número de países que adoptaram marco legislativo, administrativo e político para assegurar a partilha 
justa e equitativa de benefícios. 
 Meta 15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e 
abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem 
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Indicador 15.7.1: Proporção de fauna bravia traficada ilegalmente e caça furtiva. 
Meta 15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies 
exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias 
Indicador 15.8.1: Proporção de países que adoptaram legislação nacional relevante e adequada para prevenir ou 
controlar  expansão de espécies invasivas; 
 Meta 15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade na planificação nacional e local, nos 
processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas;Indicador 15.9.1: 
progresso verso as metas nacionais estabelecidas de acordo com a meta Aichi de biodiversidade #2 do plano estratégico de 
biodiversidade 2011-2020. 
 Meta 15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a 
conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas 
Indicador 15.a.1: Assistência oficial ao Desenvolvimento e gastos públicos na conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e ecossistemas; 
 Meta 15.b  Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal 
sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal 
sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento 
Indicador 15.b.1: Assistência oficial ao Desenvolvimento e gastos públicos na conservação e uso sustentável da 
biodiversidade e ecossistemas; ( igual ao anterior) 
 Meta 5.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive 
por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável.                                            
Indicador 15.c.1: Proporção de caça furtiva de fauna bravia ou que é ilegalmente traficada 
Fonte: UNDP &  FAO/Mountain partnership:  “keep an eye on SDG15 “. 

  

1.1.1.2 A  África que queremos : Agenda 2063 

 

 A  boa governação constitui uma das aspirações continentais considerando-se que 

aspectos relacionados com o maneio sustentável dos ecossistemas terrestres, 

património florestal, desertificação, degradação de solos e biodiversidade estão 

implicitamente incluídos nas questões relacionadas com o planeta e que existe uma 

sobreposição de cerca 89,2% entre a agenda global 2030 e a agenda africana 2063, 

estando sobretudo em falta os aspectos relacionados com o objetivo global nr 12, 

relativo à  produção e consumo sustentável   (UNDP África, 2017). 

 

Assuntos relacionados com as florestas estão contidas no plano de acção de 10 anos 

de desenvolvimento sustentável através do objectivo de desenvolvimento de 

comunidades e economias ambientalmente sustentáveis e resilientes às mudanças 

climáticas  considerando as seguintes metas para o continente: (i) conservação da 

biodiversidade e maneio sustentável dos recursos naturais; (ii) segurança de água; (iii) 

resiliência climática e preparação e prevenção para desastres, e (iv) energia 

renováveis (African Union Commission, 2015).  

 

A África que queremos,  é aquela que valoriza o seu património florestal continental. 

Uma África integrada e parceira no combate ao corte ilegal, à caça furtiva e 

ressaltando a importância da conservação e uso sustentável das florestas e 

biodiversidade nos planos e  agenda de desenvolvimento. A África que queremos é 

aquela que valoriza as árvores e encontra alternativas ao predominância dos 

combustíveis lenhosos.  

 

1.1.1.3 A nação em primeiro lugar:  Agenda 2025  

 

Elaborada por conselheiros nacionais, que de forma participativa formularam um 

conjunto de linhas gerais de actuação  a médio e longo prazos e uma visão para o 

desenvolvimento do país  - Moçambique país empreendedor e de sucesso contínuo,  
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a Agenda 2025 expressa que a  “má governação” é um factor inibidor do 

desenvolvimento  e que transparência, prestação de contas, vontade política e 

determinação são essenciais para assegurar o processo de mudanças e as aspirações 

dos moçambicanos.  A agenda 2025 expressa que a protecção e melhor 

aproveitamento dos recursos naturais é necessário  para alcançar a “boa 

governação”. 

 

1.2  Os Princípios e pilares da governação florestal 
 

Existirem várias interpretações e definições de governação florestal  mas é de 

consenso  geral os atributos chaves que caracterizam  a “boa governação” (WB, 

S/data). A governação florestal é classificada de  “boa”, se  é associada à gestão 

eficiente e eficaz dos recursos florestais, humanos e financeiros e a alocação 

equitativa dos recursos e benefícios. Em Moçambique  a avaliação da governação 

florestal considerou 6 princípios da boa governação: (i) quando há participação 

activa dos actores; (ii) quando existe transparência nos processos de tomada de 

decisões; (iii) quando há responsabilização dos intervenientes; (iv) quando  há 

equidade nas medidas (v) quando há eficácia no uso dos recursos e tomada de 

decisões,  e (vi) quando há uma governação eficiente aplicada aos três pilares da 

governação: 1. quadro legal e institucional; 2. Planificação e processo de tomada de 

decisões e 3. Implementação e aplicação da legislação. 

 

Num levantamento efectuado em 2016 nas províncias da Zambézia e Cabo Delgado 

com base nos parâmetros de avaliação da governação definidos pela FAO e PROFOR  

(FAO, 2011), foi possível confirmar que a governação do sector florestal  nestas 

províncias está muito aquém da “boa governação”, onde numa classificação de 1 a 

5 valores,  a média mais alta obtida foi de 2.4 na província da Zambézia para o pilar 1 

(quadro legal e institucional)  e a mais baixa de 1.3  também na província da 

Zambézia para o pilar 2 que engloba a participação,  transparência e capacidades. 

Embora sendo uma avaliação subjectiva  e afectada pelo equilíbrio da representação 

de instituições,  contexto,  e experiência dos participantes nos workshops de 

avaliação,   é possível observar a baixa pontuação referente a todos os pilares e 

parâmetros da governação florestal nestas duas províncias do país,  que se pode 

considerar representativas da governação florestal no país, pois ambas são providas 

de recursos florestais consideráveis e com presença de operadores e industria florestal. 

2. Tendências da governação e maneio florestal 

2.1. A evolução do maneio florestal 

 

Importar referir que a gestão das florestas centralizada no maneio florestal é 

influenciada pelas mudanças de discursos, disciplinas e tendências que a ciência 

florestal incorpora ao longo do tempo. Assim, o foco do maneio florestal  inicialmente 

centrado na regulação da floresta para a produção sustentada de madeira para 

abastecer a industria florestal  começa a incorporar os elementos das ciências  

biológicas e adopta  uma abordagem da gestão de  ecossistemas florestais 

considerando as interacções entre espécies de flora e fauna, os processos e dinâmica 

da floresta. A disciplina da geografia orientou a visão do maneio florestal no contexto 

do território, no qual a água é o factor dominante, e a abordagem da maneio de 

bacias hidrográficas  é incorporada  na ciência florestal, ressaltando o papel das 
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florestas na regulação do ciclo da água.    Esta abordagem de gestão do território é 

depois expandida para além das bacias hidrográficas,  pela pressão do crescimento 

demográfico e a competição crescente pelo recurso terra,  que impulsiona a 

incorporação dos elementos do ordenamento territorial na gestão dos recursos 

naturais. A gestão florestal é ampliada para o contexto de paisagem, no qual a 

cobertura florestal é apenas um dos múltiplos aspectos  a considerar na gestão do 

território.  Aspectos como a economia verde, integração multissectorial a diferentes 

níveis,  e o desenvolvimento de cadeias de valor florestal de baixas emissões 

começam a dominar os discursos de desenvolvimento e de maneio florestal  

 

Quando considerado o aspecto social no conceito da sustentabilidade, o maneio 

florestal passa a incorporar a dimensão humana e a interacção da população com a 

floresta.  O maneio florestal incorpora aspectos de propriedade,  uso e acesso ao 

recurso, produtos florestais não madeireiros, organização comunitária, participação e 

partilha de benefícios, geração de rendimento e redução de pobreza,  aspectos que 

no maneio florestal clássico e de orientação económica,  não eram abordados e que 

foram introduzidos pela crescente pressão dos diversos actores da sociedade civil. 

 

Assim, a diversidade de interesses, processos, actores, discursos e interacções torna a 

governação florestal complexa para implementar o maneio florestal sustentável em 

continua transformação.  

 

2.2  A evolução e tendências da governação florestal  
 

A nível internacional a evolução da governação florestal  global, passou do foco 

inicial na sustentabilidade para a legalidade dos produtos florestais e para as unidades 

de carbono armazenadas.  Esta evolução ressaltou novos instrumentos de governação 

publico-privados, tais como os pagamentos por serviços ambientais. Se considera que 

neste milénio, o papel da florestas como provedoras de bens múltiplos e serviços tem 

moldado as discussões das florestas e maneio florestal sustentado (Savilaakso, et. al., 

2017). 

 

É importante sublinhar as tendências da governação global florestal pois elas irão 

influenciar o regime internacional florestal e consequentemente os caminhos a serem 

adoptados por Moçambique. Três motores vão determinar as tendências da 

regulação internacional das florestas (Maguire, 2010): o primeiro é o clima e suas 

mudanças previstas, que jogam um papel dominante em todas as políticas ambientais 

e desenvolvimentistas internacionais como resultado  das plataformas políticas de 

negociação climática ao mais alto nível de governação. O segundo motor das 

tendências futuras de regulação florestal internacional  é atribuído à emergência  de 

redes e alianças  globais que lidam com o corte ilegal. E o terceiro motor é a presença 

crescente da regulação florestal privada internacional. 

 

Agrawal et.al, (2008), consideraram  três  tendências de governação florestal 

influenciada pelos motores acima referidos ( figura 1). São elas: 
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1. Descentralização da governação florestal  

 

O reconhecimento das limitações da governação florestal centrada  no Estado,  

realça a necessidade de mudanças, promovendo o distanciamento  de uma 

administração central, e políticas definidas de  “cima-para baixo” para uma 

governação com envolvimento de múltiplos actores e de reconhecimento da  

importância da gestão local dos recursos florestais.  

 

A descentralização da gestão florestal às comunidades locais é pois uma opção 

política adoptada na governação florestal, que embora sendo desde sempre 

aplicada ganhou uma maior expressividade a partir dos anos 80. A descentralização 

de governação a nível local arrasta consigo aspectos relacionados com uma maior 

participação nos processos de tomada de decisão e de inclusão da sociedade civil 

na administração dos recursos florestais, partilha de fundos consignados. 

 

2. Outros Actores Não Estatais, ou seja o sector privado, refere-se ao aumento do 

papel dos actores que não sejam o Estado. Engloba o papel de associações florestais, 

industria florestal, concessões e grupos de operadores florestais, que influenciam a 

governação e o estabelecimento de regras e normas de administração dos recursos. 

Esta     “governação concessionada”, inclui as questões como comércio ilegal da 

madeira, impulsionadas por um conjunto de redes globais e organizações 

internacionais  das quais se destaca a ITTO – International Timber Trade Organization   e 

a iniciativa trans-nacional orientada para combater e excluir o comércio ilegal de 

DESCENTRALIZAÇÃO	DA	
GOVERNAÇÃO	FLORESTAL		

Maneio	comunitário	de	recursos	
florestais			

OUTROS	ACTORES	NÃO	ESTATAIS		
concessões	florestais	

	(	combate	ao	abate	ilegal)	

INSTRUMENTOS	DE	MERCADO		
(REDD+,		PES,	certificação,	FLEGT)	

	
	

Tendências	da	governação	florestal	para	
alcançar	o	Maneio	florestal	Sustentável	

Influência	bilateral,	multilateral	e	
internacional.	

Pressão	da	sociedade	civil	e	
grupos	de	advocacia	para	
participar	na	tomada	de	decisões	
e	governação	florestal	.	

Desmatamento	e	degradação	
ambiental.	

Abate	ilegal,	corrupção,	e	não	
aplicação	de	leis.	

Escassa	canalização	de	
benefícios	derivados	da	
conservação	e	uso	sustentavel		
das	florestas.	

Motores	

	Perda	de	receitas	e	taxas.	

Figura	1 – Adaptado de Agrawal  et . al.,2008 	

	Mudanças	climáticas.	
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madeira  no mercado europeu, denominada de FLEGT – Forest Law  Enforcement and 

Governance Trade;  

 

 

3. Instrumentos de mercado 

 

Estes instrumentos são também chamados de “governação fora do governo” e 

integram a linguagem e conceitos dos tratados internacionais (CITES, CBD, UNFCC, 

entre outros),  como influência “suave” para a mudança de atitude e comportamento 

em relação às florestas ( CIFOR, 2010).  Mantendo-se esta tendência de 

desenvolvimento de mecanismos de pagamentos por serviços ambientais a 

perspectiva de pagamentos de largas somas poderá resultar  em “açambarcamento 

de vastas áreas de florestas”, corrupção e exclusão das comunidades usuárias  da 

floresta,  grupos vulneráveis e desfavorecidos (CPF, 2008). 

 

Outros autores advertem para a possibilidade de que com a entrada de grandes 

quantidades de receitas provenientes destes mecanismos de mercado baseados em 

resultados, o Estado possa ser induzido a restaurar o monopólio da governação 

florestal e o controle centralizado revertendo o movimento de devolução e tendência 

de descentralização (Phelps, et. al.,2010).  REDD+ é uma iniciativa que usa os fundos 

dos doadores para melhorar o maneio florestal sustentável e reduzir as emissões de 

CO2 nos países em desenvolvimento. Estes fundos são usados quer para a 

conservação florestal quer para melhorar as capacidades de gestão das florestas, 

sendo considerado a primeira iniciativa florestal internacional que  possui  além de 

fundos um amplo apoio político ao mais alto nível (Maguire, 2010); Maguire (2010), 

considera que os movimentos verso acordos voluntários, tais como a certificação 

florestal, ou os esquemas de pagamento por serviços ambientais ( REDD+) afectam  a 

administração das áreas florestais e que a governação florestal é influenciada por 

estes instrumentos  inovativos desenhados para melhorar o maneio florestal e a 

governação florestal.  

 

 

É pois imperativa a reforma da governação florestal em Moçambique com base nos 

princípios da “boa governação” para acomodar as tendências de desenvolvimento, 

a pressão da governação internacional  e acautelar possíveis impactos negativos das 

mesmas. 

 

PARTE 2 – Análise da governação florestal   
Para um melhor entendimento da governação florestal em Moçambique. é efectuada 

a descrição e caracterização dos principais pilares da governação florestal a nível 

internacional e nacional. 

3. Pilar legal/ institucional   
 

O pilar do quadro legal e institucional  refere-se ao conjunto de arranjos legais e 

institucionais   do sector florestal e outros que directa ou indirectamente afectam as 

florestas.   
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3.1. Enquadramento legal internacional :  fragmentação da governação das florestas   

Nas últimas duas décadas a forma como as florestas são utilizadas e conservadas 

passou a ser considerada nas políticas globais e estes arranjos internacionais são 

também denominados de “regimes florestais internacionais” (Giessen,2013; Humphreys, 

2015).   

O regime internacional  é definido como um conjunto de princípios implícitos ou 

explícitos, normas, regras e procedimentos de tomada de decisões de determinada 

área das relações internacionais em torno dos quais convergem as expectativas dos 

actores (Krasner,1982). Os princípios são crenças em factos, causas e questões morais. 

As normas são padrões de comportamento definido em termos de direitos e 

obrigações. Os princípios e as normas fornecem as características básicas definidoras 

de um regime. As regras são prescrições ou proibições específicas para a acção. Os 

procedimentos para as tomadas de decisão são as práticas dominantes para fazer e 

executar a decisão colectiva ( Krasner, 1982).  

As florestas ( ao contrário da biodiversidade e clima) não possuem um único 

instrumento legal internacional que cubra todos os aspectos das florestas e diferentes 

tipos de floresta, demonstrando a sua territorialidade e relação com a soberania 

nacional  e dificuldade de conjugar consensos globais  que possam ser legalmente 

impostos.   

A Conferência do Rio em 1992 sobre o ambiente e desenvolvimento (UNCED) 

constituiu o marco histórico para o debate de três problemas ambientais globais:   

 (i) aquecimento global,  

 (ii) perda de biodiversidade e   

(iii) desmatamento de florestas tropicais, que envolveram conflictos de interesse e 

vários graus de incerteza científica e cepticismo (Rosendal, 2001).   

Desta Conferência emergiram  os 11 princípios florestais universais que representam os 

princípios globais para o maneio florestal sustentável e conservação das florestas. 

No entanto, apesar de não existir a convenção internacional das florestas, se 

considera que existe um regime internacional florestal ou governação global florestal 

que compreende um somatório de instrumentos  legais internacionais e regionais  e de  

instrumentos juridicamente não vinculativos e acordos voluntários que constituem uma 

moldura de acções internacionais relativas às florestas (Giessen, 2013).  O 

enquadramento internacional florestal é um conjunto de  vários tipos de instrumentos 

(Rayner, 2010) :  

1. Instrumentos não legalmente vinculantes (princípios, declarações, decisões, 

resoluções e outros instrumentos que reflectem  o compromisso político 

focalizado nas florestas. Incluem os princípios das florestas, Agenda 21, etc) 

2. Convenções, acordos e outros instrumentos legalmente vinculativos, 

relacionados com as florestas. Incluem A Convenção da Biodiversidade,  a 

Convenção do Clima, Cites, Ramsar, entre outras.)   
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3. Sistema regulatórios internacionais voluntários ( FSC, Smartwood, códigos de 

conduta, entre outros.) 

Assim, podemos considerar que a governação internacional florestal sendo 

fragmentada está dispersa por diversos domínios regulatórios, destacando-se a 

biodiversidade e serviços ecossistémicos, as mudanças climáticas e sequestro de 

carbono, a camada de ozono estratosférico, o comércio internacional, o meio 

ambiente, o regime internacional da água, energia, governação e género (  Anexo 1 

– quadro regulatório internacional) 

A constituição da República  de Moçambique estabelece que os instrumentos regionais 

e internacionais quando ratificados pelo país têm o mesmo valor jurídico que as normas 

constitucionais emanadas da Assembleia da República e do Governo. Estas convenções, 

protocolos internacionais  e princípios globais fornecem o marco internacional para a 

formulação de instrumentos regionais e  bilaterais visando coordenar esforços na 

protecção da biodiversidade e implementação das convenções internacionais. 

 

3.1.1.   Água, clima e floresta :   uma oportunidade por desenvolver  em acordos regionais 

Em África destacam-se 12  acordos relativos às gestão conjunta de bacias hidrográficas: 

bacia do Rio Chad ( Yaoundé, 1973); bacia do Rio Congo (Conferência de Berlim, 1885); 

Bacia do Rio Cuvelai ( Namíbia, 2014); Bacia do Rio Gambia ( Koalack, 1978); Bacia do 

Rio Kagera ( Ruanda, 1977); Bacia do Rio Kwando (Lisboa, 1954); Bacia do Rio Niger 

(Niamey 1963); Bacia do Rio Nilo (Addis Ababa, 1902); Bacia do Rio Orange ( Lesotho 

/Africa do Sul, 1986); Bacia do Rio Senegal ( Nouakchott, 1972); Bacia do Rio Volta 

(Accra,1973) e Bacia do Rio Zambeze (plano de acção para a gestão ambiental do 

sistema do rio Zambeze, assinado em Harare, 1987). 

Moçambique possui 13 principais bacias hidrográficas (Maputo, Incomáti, Umbeluzi, 

Limpopo, Save, Govuro, Buzi, Pungué, Zambeze, Licungo, Ligonha, Lúrio, Messalo e 

Rovuma) definidas pela Estratégia Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, das quais 9 

são partilhadas com os países vizinhos,  destacando-se a Bacia do Rio Zambeze  

considerada a quarta maior bacia hidrográfica em África, abrangendo uma área de 

1.390.000 km2 e oito países:  Zâmbia (41,7%) Angola (18,4%), Zimbabwe (15%), 

Moçambique (12,8%),  Malawi ( 8%), Tanzania (2%), Namíbia (1%) e Botswana (1%). Em 

2004 foi criada a Comissão  regional do Zambeze( ZAMCOM) ao abrigo do protocolo do 

SADC de partilha de recursos hídricos. A Bacia engloba 12 barragens estabelecidas e 

abrangia cerca de 40 milhões de pessoas em 2008  (ZAMCOM), sendo essencial na 

segurança alimentar da população residente, abastecimento de água e para a 

produção de energia (Banco Mundial, 2010, ZAMCOM).  Em 2004 foi criada a Comissão  

Regional do Zambeze( ZAMCOM), como entidade regional intergovernamental  para 

promover a utilização equitativa dos recursos hídricos e o  desenvolvimento sustentável 

da região abrangida pela Bacia. Caracterizada por grande variabilidade climática, o rio 

Zambeze, seus afluentes e sub-bacias estão sujeitas a secas e cheias com efeitos 

devastadores para a população dependente e ribeirinha e em especial para a 

população do delta do Zambeze, em Moçambique.  A bacia do Zambeze abriga mais 

de 6000 espécies de plantas, 650 espécies de aves, e 200 espécies animais.  Além disso, 

165 espécies de peixes de água doce e diversas espécies endémicas do lago Niassa 

(ZAMCOM, 2015). Em Moçambique, a Bacia engloba diversas área de referência da 
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biodiversidade, como as áreas Ramsar do lago Niassa e complexo de Marromeu  e ainda 

a área da Gorongosa e o distrito de Cheringoma, este último, sob pressão da exploração 

florestal. Diversas áreas de conservação transfronteira ( em fase conceptual tais como a 

ZIMOZA e Selous- Niassa) reflectem a importância da Bacia na protecção da 

biodiversidade ( ZAMCOM, 2015).    Os impactos sobre o rio Zambeze e seus afluentes 

derivados da exploração mineira na província de Tete,  constituem também  motivo de 

preocupação ambiental. A bacia do Zambeze, reúne assim,  um conjunto de valores 

importantes a preservar oferecendo oportunidade para a formulação de  uma parceria 

regional florestal e ambiental no âmbito de adaptação às mudanças climáticas e 

redução de emissões. A posição  geo-estratégica de Moçambique no desagúe do Rio 

Zambeze e a extrema vulnerabilidade às mudanças climáticas e aos impactos das 

acções a montante  constituem uma oportunidade para que Moçambique seja o 

principal interessado em capitalizar  e impulsionar  uma parceria regional florestal de 

redução de emissões e adaptação às mudanças climáticas da Bacia do Rio Zambeze. 

Igualmente oportuno consiste a introdução dos aspectos de mudanças climáticas e 

redução de emissões nos restantes tratados regionais de gestão de recursos hídricos no 

qual Moçambique é membro sobretudo da Bacia do Rio Limpopo –comissão da Bacia 

do Limpopo –LIMCOM, assinado em 2003;   

Sumarizando o enquadramento legal internacional das florestas é representado pela 

dispersão de abordagens e interesses e uma evolução contínua destas mesmas na 

procura  contínua da abordagem óptima,  universalmente aceite e acordada. 

3.2  O enquadramento legal a nível nacional : dispersão  de instrumentos,  
incongruências e lacunas 

A nível nacional, o quadro político-legal da governação florestal em primeiro lugar é 

regido pelos princípios emanados na Constituição da República e por vários instrumentos 

de orientação e alinhamento geral  tais como as políticas, estratégias, programas e 

planos directores para acomodar os princípios da Constituição da República e os   

preceitos e compromissos  internacionais assumidos (Anexo 2 – quadro regulatório 

nacional). Estes instrumentos gerais são depois complementados por instrumentos 

normativos e legais, nos quais constam as leis e os regulamentos que determinam  as 

regras e os procedimentos da governação nacional florestal e sectores afins. 

Apesar dos esforços de harmonização entre os diferentes sectores no desenho de 

políticas e quadro legal algumas falhas de coerência e alinhamento são ainda 

detectáveis bem como a existência de lacunas n quadro legal, sobretudo de 

regulamentos  que operacionalizam o estipulado  nos diferentes decretos, em especial 

aqueles referentes à distribuição de fundos. existem também um conjunto de metas 

quantitativas estabelecidas através de diversas estratégias sectoriais aprovadas no país.  

A ausência de um sistema de prestação de contas e responsabilização pelo 

cumprimento das metas faz com que as mesmas sejam apenas indicativas e raramente 

alcançadas. 
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Instrumentos legalmente vinculantes do sector florestal e afim 

O conjunto de leis e regulamentos directamente relacionados com o sector florestal 

engloba  os seguintes dispositivos legais principais relacionados com a terra e 

ordenamento territorial, florestas, conservação, ambiente e governação:  

Lei de Terras (Lei no 19/97)  

A terra é propriedade do Estado e a  Lei de Terras estabelece os princípios de 

constituição, exercício, modificação, transmissão e extinção de direito de uso e 

aproveitamento da terra.  A aplicação da lei de terras é complementada com o 

regulamento de lei de terras ( decreto 66/98)  que se aplica a todo o território nacional 

com excepção das áreas municipais que possuem Serviços Municipais de Cadastro.  A 

Lei de terras ( 19/97)  estabelece zonas de uso restrito, nomeadamente as zonas de 

protecção total como aquelas destinadas à actividade de conservação ou 

preservação da natureza e de defesa e segurança do Estado e as zonas de 

protecção parcial.  

O sector florestal está  estreitamente relacionado com o uso e cobertura da terra. 

Assim o direito de uso e aproveitamento da terra é atribuído aos projecto de 

reflorestamento , sendo a insegurança de garantia de acesso a extensas áreas de 

terra por períodos de longo prazo  um dos  maiores problemas das empresas de 

reflorestamento.  Nas áreas de concessões florestais, o contrato de concessão não 

pressupõe a emissão de DUAT, o principal problema reside na proliferação do corte 

ilegal, no qual alguns elementos das comunidades e lideranças comunitárias estão 

directamente envolvidos.  A falta de benefícios, empregos e fundos a nível local 

dificulta a satisfação das necessidades básicas das comunidades.  

O Diploma 93/2005 prevê a devolução às comunidades de 20% das taxas de 

licenciamento florestal.  Este espírito não está reflectido nas taxas de terras. Assim,  a 

cobrança de taxas de DUAT são baixas e não reflectem o valor da terra e as 

capacidades dos investidores, permitindo assim a delimitação de grandes áreas 

mesmo quando o seu uso só está previsto para o futuro. A nível de concessões, a taxas 

referentes à área não são cobradas por ausência de regulamentação para as 

mesmas.  Weimer e Carrilho ( 2017) indicam a necessidade  de revisão das taxas  de 

DUAT de modo a incentivar a optimização  do uso da terra e sugerem a 

descentralização da tributação da terra para nível distrital como forma de geração 

de receitas tão necessitadas para a promoção de infra-estruturas e serviços básicos a 

nível distrital e comunitário.  

Lei de Florestas e Fauna Bravia  (Lei no 10/99)  

A Lei de Florestas e Fauna Bravia estabelece os princípios orientadores da proteção, 

conservação e utilização sustentável dos recursos florestais e faunísticos para alcançar 

o desenvolvimento económico e social na base dum sistema de gestão sectorial 

integrada, considerando que as florestas naturais são de domínio publico.  A sua 

aplicação deve ser efectuada de acordo com procedimentos estabelecidos  no 

Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia – Decreto 12/2002, de 6 de Junho 

aprovado em 2002.  As florestas são um bem de domínio público com excepção 

daqueles que são plantadas para fins comerciais privados. No caso de se pretender 

estabelecer uma plantação florestal, cujo património estabelecido passa a ser de 
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domínio privado caso seja efectuado por uma entidade privada, o requerente deverá 

solicitar o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, e sendo uma entidade de capital 

estrangeiro deverá ter  o projecto préviamente aprovado pelo Centro de Promoção 

de Investimentos (CPI).  Para a concessão florestal, o direito de exploração florestal 

comercial exclusiva  é reconhecido através do contrato de concessão, cujo 

aproveitamento está geralmente focalizado  apenas na extração de madeira.  Em 

ambos casos,  os processos de atribuição de concessões/contractos ou de DUAT’s 

para o caso de plantações florestais é demorado ( mais de 2 anos), com várias etapas 

e procedimentos burocráticos, que dependendo da superfície florestal /terra a ser 

explorada, o expediente deve ser tratado a nível central ou provincial. 

A lei de florestas e fauna bravia e seu respectivo regulamento constituem os 

instrumento principais da governação florestal pois estabelecem as regras de uso e 

acesso ao recurso florestal (classificação de espécies, diâmetros mínimos de corte, 

períodos de defeso e licenciamento, etc). No entanto, no sector florestal predominam 

as irregularidades:(i) exploração ilegal ( acima do volume licenciado ou sem licença, e 

exploração fora da área assignada); (ii) violação da lei do trabalho ( contratação 

ilegal de trabalhadores estrangeiros, ) (iii) trânsito e compra ilegal de madeira  e (iv) 

exportação ilegal de madeira e declaração de volume menores (Macqueen e 

Falcão, 2017). 

Lei do Ambiente  (Lei no 20/1997 )  

A Lei do Ambiente define vários conceitos e princípios fundamentais de gestão 

ambiental e proíbe a realização de todas as actividades que causam danos 

ambientais e que excedam os limites legalmente definidos (com particular destaque 

para a poluição) e estipula normas especiais para a protecção do meio ambiente 

(em particular a protecção da biodiversidade), a prevenção de danos ambientais e 

auditorias ambientais e estudos de impacto ambiental.  O regulamento da Avaliação 

de Impacto Ambiental estabelece as diferentes categorias de actividades e requisitos 

para o licenciamento ambiental havendo alguma incoerência entre os requisitos para 

a actividade agrícola de sequeiro (categoria B)  e as plantações florestais ( categoria 

A) bem como o florestamento (enriquecimento da floresta) e o uso de exóticas ou  

espécies nativas na restauração e a avaliação ambiental. 

Lei da Protecção, Conservação e Uso sustentável da diversidade biológica  (Lei no 

16/2014 )  

A lei  de proteção, conservação e uso sustentável da diversidade biológica  versa 

sobre o estabelecimento dos princípios e normas básicos sobre a proteção, 

conservação, restauração e utilização sustentável da diversidade biológica nas áreas 

de conservação, bem como o enquadramento de uma administração integrada, 

para o desenvolvimento sustentável do país . Esta lei define  as áreas de proteção total 

e de conservação de uso sustentável e estipula a criação da rede nacional de áreas 

de conservação, nas quais as reservas florestais não foram incluídas.  As zonas tampão 

ao redor das áreas de conservação, podem ser licenciadas para exploração florestal 

desde que obtenham a devida licença ambiental e a de exploração. A exploração 

florestal  madeireira/ carvoeira em zonas  tampão  de áreas de conservação não é 

aconselhável e deve ser  proibida, uma vez que a fiscalização deficiente cria atrativos 

para o abate ilegal dentro das áreas protegidas. 
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A lei da conservação define ainda que é da responsabilidade do Estado promover a 

restauração e recuperação de áreas degradadas através do reflorestamento   

sobretudo nas dunas, bases e encostas das montanhas, vales e outras zonas sensíveis, 

bacias hidrográficas e ecossistemas frágeis. Embora a lei não especifique,  a 

recuperação de áreas degradadas  através do reflorestamento/florestamento  implica 

naturalmente  esforços adicionais na proteção contra o fogo e queimadas 

descontroladas na área em recuperação. 

O decreto 30/2012 define que o estabelecimento de plantações florestais para fins de 

conservação, realiza-se com objectivo de proteção das seguintes áreas: a) Dunas, 

encostas com inclinação acima de 5% e terrenos fortemente erodidos; b) Bacias 

hidrográficas e leito dos cursos de água de carácter territorial; c) Povoamentos ou 

maciços de flora espontânea que sirvam de proteção a determinadas culturas; d) 

Povoamentos vegetais de considerável valor económico, paisagístico ou turístico e 

espécies em extinção; e) Povoamentos ou quaisquer zonas que possam interessar a 

defesa militar, à defesa sanitária e à conservação dos recursos hídricos.  O decreto 

estabelece ainda que estas plantações são do domínio público. 

LOLE –Lei de órgãos locais do Estado ( Lei 8/2003) 

Refere-se aos princípios, normas e competências dos Órgãos Locais do Estado na 

província, distrito, postos administrativos e localidades.  Define a localidade como a 

menor unidade dos órgãos do Estado, sendo a localidade composta por aldeias e 

outros aglomerados populacionais. Trata de descentralização da governação e de 

criar espaço para a consulta e participação da sociedade nos processos de 

planificação do Território  (Planos distritais do uso da terra) e de administração estatal ( 

plano estratégico de desenvolvimento distrital – PEDD e o plano económico social e 

orçamento distrital – PESOD).  O fundo de desenvolvimento distrital (também 

conhecido como “7 milhões” )tem a sua génese no Orçamento de Investimento da 

Iniciativa Local - OIIL) para crédito e financiamento de projectos a nível local. Quando 

da sua génese o Orçamento de Investimento da Iniciativa Local visava fornecer 

financiamento para o desenvolvimento da infraestruturas locais, bens e serviços 

públicos contidos na estratégia e planos de desenvolvimento distrital (PEDD e PSEOD) 

(Weimer e Carrilho, 2017). A sua orientação como mecanismo de crédito a iniciativas 

individuais pode ter contribuído para a perpetuação da escassez destes bens e 

serviços apontado pelas comunidades como um dos problemas básicos a nível 

comunitário ( programa nacional de florestas – capitulo participação comunitária).  

O regulamento dos projectos REDD+ ( Decreto 70/2013) 

Aprova os procedimentos para aprovação de projectos REDD+ e  cria o quadro 

institucional para a execução das actividades do REDD+ , formado: (i) pela Unidade 

técnica do REDD+ com mandato para implementar o Plano de prontidão do REDD ( 

RPP) e a estratégia aprovada, criar plataforma de informação de recursos florestais 

nacionais, elaborar guiões e procedimentos, entre outros, e(ii) pelo comité técnico  de 

Revisão do Redd+  como órgão de consulta e supervisão do REDD+. 

Os projectos REDD+ definidos no regulamento, são aqueles que consistem na 

contabilização do carbono sequestrado nas florestas nativas e exóticas e não implica 

necessariamente a concessão de licenças de exploração florestal ou de uso e 

aproveitamento da terra. Os projectos REDD+  serão implementados em áreas de 
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produção florestal, protecção, conservação, plantações florestais e sob risco de 

ameaça de desmatamento e degradação.   

Note-se que o referido regulamento estipula que actividades de conversão de floresta 

nativa para florestas artificiais  não são consideradas no âmbito do REDD+, 

consequentemente todas as áreas florestais nativas acima de 30% de cobertura de 

copa não podem ser transformadas em plantações florestais.   Esta norma deve ser 

válida para todas as florestas plantadas com espécies exóticas, independentemente 

de acederem a créditos de carbono ou não. 

O regulamento REDD+  não está claro sobre o que é uma floresta artificial (artificial  

pelo tipo de espécies ou porque feita pelo homem)  criando alguma confusão para o 

caso de restauração de floresta degradada e actividades de enriquecimento. 

Segundo o regulamento pode-se interpretar que se a restauração fôr efectuada com 

espécies exóticas ou naturalizadas constitui uma floresta artificial e não ilegível como 

projecto REDD, sobretudo se fôr  efectuado em áreas  florestais acima de 30% de 

cobertura de copa. O regulamento é ainda vago  para  aspectos como a 

agrosilvicultura dada ainda a falta de experiência  de implementação deste tipo de 

projectos no país . 

O Anexo 3 apresenta algumas observações e lacunas dos diferentes instrumentos 

legais relacionados com a administração das florestas moçambicanas. 

 

3.2.1 Propriedade das florestas e direitos de uso e acesso 

 

A legislação moçambicana relacionada com as florestas  tem sido classificada de 

progressiva pois reconhece a validade das praticas costumeiras no direito de uso e 

acesso  à terra e aos recursos florestais por parte das comunidades locais.   A lei de 

terra reconhece inclusive a existência de direitos de uso e aproveitamento ( DUATs ) 

registados em nome das comunidades, que em muitos casos são resultado da 

necessidade de aclarar e definir  limites dos recursos sob gestão comum como 

premissa da planificação do uso sustentável recursos florestais e condição do seu 

sucesso. 

 

As florestas moçambicanas são do Estado.  Todas as florestas  nativas, isto é aquelas 

árvores colocadas por Deus em território moçambicano são propriedade do Estado. 

As árvores plantadas pelo homem pertencem ao homem que as plantou.  Esta 

diferenciação pode parecer simples mas na prática temos um regime complexo de 

propriedade das árvores derivado da pouca clareza do sistema legal em relação ao 

mosaico de funções da floresta e regimes de propriedade 

 

 

No estudo sobre a propriedade da terra efectuado   por Mandamule, (OMR,  2015)  

muitos exemplos encontrados de conflitos  de terra envolvendo comunidades, 

investidores, e Estado resultavam de uma falta de realização da consulta comunitária 

ou da pouca clareza nas informações transmitidas durante a mesma, gerando 

diferentes interpretações de expectativas entre as populações.  Ceder a terra  ( no 

caso de plantações) ou as florestas (nas concessões) através de consultas 

comunitárias tem resultado ser um processo complicado, conflictuoso e muitas das 
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vezes injusto para uma ou ambas as partes. A revisão do processo de consulta e a 

recomendação do uso de tecnologia para registo e arquivo permanente  ( áudio e 

visual) do que foi dito e não dito, da tradução e explicação das “promessas”, dos 

presentes e ausentes e dos compromissos acordados poderá reduzir alguns dos 

conflictos actuais. No entanto, a clareza sobre quem pertence a floresta e a terra é 

necessária para o sucesso dos projectos relacionados com as florestas.  A introdução 

de conceitos de serviços ambientais comuns ( água, carbono, solo)  requer a clareza 

de quem são os provedores destes serviços e os direitos destes não estão ainda  

claramente definidos no quadro legal nacional para os diferentes tipos de floresta, 

funções e serviços fornecidos. Os contratos e direitos e responsabilidades das partes 

devem ser definidos. 

 

3.3   Enquadramento institucional internacional:  focado no carbono e biodiversidade. 

Embora a principal responsabilidade de implementação dos compromissos 

internacionais decai sobre os países, as organizações internacionais possuem um 

papel de apoio e de orientação importante e influenciam as acções a nível nacional, 

sobretudo através da canalização de fundos e assistência técnica.  Assim o contexto  

global no qual é efectuada a gestão das florestas de Moçambique  é caracterizado 

pela presença e influência de instituições internacionais, especialmente aquelas que 

financiam projectos e programas na área florestal, actualmente quase que 

exclusivamente orientado pelo regime internacional do clima e biodiversidade,  

destacando-se o Banco Mundial que através de diversos fundos ( SCF- Strategic 

Climate Fund   que financia programas  piloto “FIP- Forest  Investment Programe”, e 

FCPF –forest carbon partnership facility para as actividades REDD+ , GEF –Global 

Enviromental Facility, entre outras) financia os projectos relacionados com os esforços 

de implementação da estratégia do REDD+ nos  países em desenvolvimento, isto é de 

redução do desmatamento e degradação das florestas, e consequentemente do 

maneio florestal sustentável, bem como para a implementação das convenções 

internacionais assinadas. 

Assim podemos classificar as instituições internacionais  

1. Instituições relacionadas com as resoluções globais (UNFF- fórum das nações 

Unidas das florestas.); 

 

2. Organizações e instituições baseadas em tratados com mandatos e programas  

significativamente orientados às florestas  ( FAO – Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação, ICRAF- World Agroforestry Center , 

ITTO – Internacional Timber Trade Organization, CIFOR – Centre for Internacional 

Forestry Research , Banco Mundial,  GEF – Global Environmental Faciltiy,  FIP – 

Forest Investment program, WTO – World Trade Organization); 

 

3. Organizações, instituições, redes e processos ( IUCN- Internacional Union for 

conservation of Nature, IUFRO – Internacional Union of ofrest research 
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organization, UNEP – United Nations environmental Program, UNDP – United 

nations Development program); 

 

 

4. Organizações regionais , instrumentos, processo, iniciativas e redes ( AFF – 

African Forest  Forum, SADC – southern African Development conference,  

Iniciativas regionais de critérios e indicadores , processos regionais FLEGT- Forest 

Law Enforcement, Governance and Trade , entre outros. 

5. Foruns, plataformas, clubes,   de troca de informação, diálogo,  colaboração e 

troca de experiências   (PROFOR – program on forests & REDD+; FFF –Forest and 

Farm Facility;  The African women’s Network for community management of 

forests;  ) 

Destas se destacaram  algumas no presente trabalho:  

I. Instituições de orientação de políticas globais  

3.3.1 Fórum das Nações Unidas de Florestas (UNFF) 

Criado em 2000 pelos estados membros das Nações Unidas, no âmbito do conselho 

Economico e Social das Nações Unidas ( ECOSOC),  como um forum para o dialogo 

florestal e reforço do compromisso florestal internacional  ao mais alto nível para: (i) 

reforçar o compromisso político e acções a todos os níveis para efectivamente 

implementar o maneio sustentável de todo o tipo de florestas e para alcançar os 

objectivos globais sobre florestas; (ii) ressaltar a contribuição das florestas para 

alcançar os objectivos de desenvolvimento sustentável, em particular a erradicação 

da pobreza e sustentabilidade ambiental; (iii) providenciar um marco para acções 

nacionais e cooperação internacional. 
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Em 2017, a Assembleia Geral das NU aprova o plano de acção estratégico para as 

florestas (2017-2030)  que engloba 06 objectivos amplos para estancar o 

desmatamento e a degradação florestal ( caixa nr1)  

A nível global, os Programas Nacionais de Florestas, apoiaram directamente as 

resoluções e os objectivos específicos do Forum das Nações Unidas das Florestas ( 

UNFF), através do apoio ao desenvolvimento de planos e estratégias e integração do 

desenvolvimento florestal no processos de planificação dos países membros (Blaser, 

et.al.,2014). 

Para a implementação do Objectivo Global #4, o Forum das Nações Unidas de 

Florestas faz parte do chamado “Arranjo Internacional das Florestas” que engloba 

também a parceria colaborativa das florestas (CPF), a rede de financiamento global 

das florestas ( United Nations global forest financing facilitation network - GFFFN). A 

rede de financiamento global das florestas, criado em 2015 visa promover estratégias 

nacionais de financiamento florestal  para alcançar o Maneio Florestal sustentável, e 

construir conhecimento e capacidades para facilitar o acesso ao financiamento do 

maneio florestal e aos mecanismos de financiamento global (Green Climate Fund e o 

Global Environmental Facility/GEF). 

Caixa nr 1 -Objectivos globais do plano de acção estratégico para as florestas ( 2017 -2030) 

Os objectivos globais das Florestas (UNFF):  

Objectivo Global #1 – Reverter a perda de Florestas: Reverter a perda de cobertura florestal 

no mundo através do maneio florestal sustentável, incluindo a proteção, restauração, 

florestamento e reflorestamento, e aumento de esforços para prevenir a degradação de 

florestas; 

Objectivo Global #2 – Ressaltar os benefícios das florestas: Ressaltar os benefícios 

económicos, sociais e ambientais das florestas, incluindo o papel das florestas na 

subsistência das comunidades; 

Objectivo Global #3 – aumentar a florestas manejadas sustentavelmente: Aumentar 

significativamente a área de florestas protegidas no mundo  e outras áreas de florestas 

manejadas sustentavelmente, bem como a proporção de produtos provenientes de 

florestas com maneio sustentável; 

Objectivo Global #4 – mobilizar recursos financeiros: Reverter o declínio da assistência ao 

desenvolvimento na área de maneio florestal sustentável e mobilizar significativamente 

novas, mais e adicionais recursos financeiros de todas as fontes para implementar o maneio 

florestal sustentável. 

Objectivo Global #5 – Governança : promover marcos de governança para implementar o 

maneio florestal sustentável, incluindo através dos instrumentos de florestas  das nações 

Unidas e ressaltar a contribuição das florestas para a Agenda 2030. 

Objectivo Global #6 - Cooperação e parcerias : Ressaltar a cooperação, coordenação, 

coerência e sinergias nos temas das florestas a todos os níveis, incluindo dentro do sistema 

das nações unidas e não só,  através de parcerias de colaboração nas florestas das 

organizações dos Estados membros, bem como de outros sectores e actores relevantes. 
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3.3.2 Comité de Florestas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura  
(COFO).  

A FAO possui um papel importante em relação aos assuntos florestais globais, através 

da sua  divisão de florestas desenhado como fórum para: (i) facilitar o diálogo político 

e técnico na área florestal, (ii) como fonte de informação global e  (iii) como 

fornecedora de assessoria em políticas florestais, planos nacionais e assistência técnica 

aos países membros (McDermott, et.al., 2007). O comité de florestas (COFO)  

estabelecido em 1973,  é formado por representantes dos governos dos Estados 

membros,  visando orientar a FAO nas suas actividades relacionadas com as florestas.  

Oito temas interrelacionados aprovados pelos Estados membros, constituem o marco 

para as acções futuras  da FAO e procura de soluções na área florestal ( caixa 2). 

Caixa nr .2  Principais áreas temáticas - FAO 

Tema #1 – Parar o desmatamento florestal a nível global, em particular aquele derivado da agricultura, 

promovendo a maior colaboração com o sector agrícola ao nível dos países para alcançar agricultura 

sustentável e segurança alimentar.  

Tema #2 – Combater a degradação florestal e promover o maneio florestal sustentável, através de 

evidências dos benefícios do Maneio Florestal Sustentável  e das causas e impactos  da degradação 

florestal.   

Tema # 3 – Aumentar a cobertura da área florestal  através da restauração, florestação e reflorestamento, 

e apoiar os esforços do mecanismo de restauração das paisagens florestais  bem como a iniciativa da 

cintura verde em África.  

Tema # 4 – Melhorar o bem estar, prosperidade das comunidades  e  sua subsistência com base nas 

florestas, através da iniciativa  Forest and Farm facility  “ e das organizações de produtores florestais e 

agricultores, aumentando o seu acesso aos serviços financeiros, e integração nos mercados e nas cadeias 

de valor.  

Tema #5 – Adaptação e mitigação às mudanças climáticas e reforço da resiliência dos ecossistemas e 

comunidades às mudanças climáticas através das florestas,  apoiando os países a alcançarem os suas 

contribuições nacionais ( NDC’s) relacionadas com as florestas.  

 Tema # 6 -  Coerência de políticas , isto é incorporação das florestas nas abordagens multissectoriais e 

entre agências a todos os níveis, conduzirá a políticas que criam oportunidades para benefícios mútuos 

entre sectores a promovem a integração do sistema de produção. A FAO apoiará os países a aplicar os 5 

princípios de agricultura sustentável ; 

Tema # 7 – Aumentadas os meios de implementação de várias fontes, isto é, os recursos financeiros e as 

capacidades dos recursos humanos. 

Tema #8 – Boa governação a todos os níveis para alcançar os objectivos de desenvolvimento sustentável 

(SDG’s),  os objectivos globais das florestas (UNFF) e todas as metas relacionadas com as florestas.  O 

programa FLEGT continuará a promover  a legalidade das operações florestais  e apoiar os países para 

reforçar as capacidade de governação e o quadro de governação. Sinergias  com o REDD+ serão 

reforçadas e a FAO continuará a apoiar os países membros nas questões de propriedade da floresta, 

participação, processos de envolvimento dos vários actores e parcerias para informar a tomada de 

decisão e empoderamento da sociedade civil , especialmente as mulheres e os jovens como agentes de 

transformação para o maneio florestal sustentável. 

Fonte:  COFO 44th session  - FAO’s programme of work in forestry under strategic framework. 
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II. Instituições e Iniciativas internacionais relacionadas com o comércio dos produtos 

florestais 

3.3.3 ITTO – Internacional Timber Trade Organization e os Critérios e indicadores do Maneio florestal 
sustentável 

O acordo internacional de madeira tropical (ITTA) compreende países membros 

produtores de madeira e países consumidores e consiste num tratado para promoção 

do comércio de madeira tropical proveniente de florestas manejadas de forma 

sustentável.  É neste contexto que em 1992 são estabelecidos os critérios e indicadores 

do maneio florestal sustentável que constituíram um marco orientador   para 

implementar o maneio  florestal economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente adequado.  A ITTO, financiou mais de 1000 projectos na área florestal 

e constitui o único fórum global  centrado na madeira e nas florestas de produção de 

diálogo e concertação internacional entre países produtores e consumidores de 

madeira tropical.  Moçambique tem apenas um (01)  projecto aprovado no tema do 

rastreamento da madeira e a sua participação e benefícios deste fórum internacional 

é ainda muito incipiente.  

 III. Mecanismos voluntários  de Mercado 

3.3.4 Certificação florestal e princípios de maneio florestal sustentável 

A certificação florestal é o processo de inspecionar uma determinada floresta para ver 

se ela é manejada de acordo com um conjunto de padrãos acordados.  Quando a 

inspecção é efectuada à cadeia de custódia dos produtos  ela certifica a origem e 

proveniência de determinado produto. As empresas privadas e OSC’s  se uniram para 

buscar uma alternativa ao boicote do comércio da madeira tropical, e em 1993, é 

lançada a Certificação Florestal do Forest Stewardship Council ( FSC) com o apoio do 

WWF,  como um processo voluntário orientado a um mercado consciente e 

preocupado com a maneio florestal sustentável e legalidade da madeira. Os aspectos 

de preparação e os custos envolvidos na certificação florestal são sempre indicados 

como um dos aspectos que limita a participação das empresas sobretudo se os 

mercados a quem fornecem não são exigentes em relação ao maneio florestal e 

legalidade da madeira.  

Na última década, Moçambique exporta quase toda a sua madeira para a China, 

mercado este que não possui qualquer exigência em relação ao maneio florestal 

sustentável das florestas provedoras desta madeira. Apesar deste constrangimento, os 

operadores florestais e diversos segmentos da sociedade civil acordaram em 8 

princípios e  19 critérios e 70 indicadores do maneio florestal em Moçambique (FNDS, 

2018).  

Principio 1 - Operadores florestais possuem toda a documentação exigida pela 

legislação nacional e ter conhecimento das leis relevantes para as suas operações.  

Principio 2 -Cada Unidade de Maneio Florestal (UMF) deve ter um plano de maneio 

apropriado que esteja operacional. O plano deve basear-se em objectivos de médio 

e longo prazos claros para o recurso florestal, ambiente e comunidades locais. O plano 

deve ser implementado e quaisquer desvios deste devem ser justificados.  
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Principio 3 - Operadores florestais devem implementar medidas de silvicultura para 

assegurar a regeneração florestal com o objectivo de alcançar as metas definidas 

para o recurso florestal.  

Principio 4 - Operadores florestais devem usar o fogo de modo apropriado ao tipo 

florestal e devem controlar e minimizar a área afectada pelos fogos.  

Principio 5 - Operadores florestais devem assegurar que as actividades florestais 

oferecem/fornecem emprego para a população local e devem esforçar-se para 

eliminar riscos de saúde e segurança que podem estar associados as actividades 

florestais.  

 Principio 6 - Operadores florestais devem manter boas relações comunitárias, 

promover o desenvolvimento socioeconómico e assegurar que a alocação de direitos 

sobre as áreas comunitárias ou florestas pelas comunidades é baseada no FPIC 

(Consentimento livre e previamente informado).  

Principio 7 - Operadores florestais irão minimizar os impactos ambientais negativos das 

suas actividades baseadas numa avaliação prévia dos impactos potenciais.  

Principio 8 - Operadores Florestais irão monitorar os impactos identificados e os 

impactos das suas actividades  

A certificação da cadeia de custódia, sobretudo da origem da madeira e 

consequentemente o seu rastreamento possui  também um potencial considerável 

para implementação em Moçambique, uma vez que constitui uma das principais 

ilegalidades do sector: a madeira é cortada dentro de parques nacionais, reservas, e 

fora das áreas designadas pelo facto de que o seu rastreamento não é exigido por lei. 

3.3.5 FLEGT  e  Acordos Voluntários de Parceira ( VPA’s) 

O corte ilegal, insustentável e descontrolado, e demais crimes florestais preocupou a 

comunidade internacional  que procurou combater através  de várias iniciativas 

multilaterais e bilaterais. O processo do Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade ( FLEGT) , é um dos processo no qual se deve assegurar a legalidade da madeira  

para que a mesma possa aceder ao  mercado europeu. Em 2003 a União Europeia 

adopta o  plano de acção FLEGT que tem como um dos objectivos eliminar o 

comércio de madeira ilegal  e melhorar a governação florestal. Os Acordos voluntários 

entre a União e os países produtores onde o corte ilegal é predominante ,  é 

legalmente vinculante e induz o país produtor a demonstrar que a madeira é legal, 

licenciada e produzida de acordo com as normas do país. Assim o sistema geralmente 

engloba: 

1) sistema de rastreamento da madeira desde a produção ao porto de 

embarque. 

2) sistema de verificação; 

3) sistema de expedição de licenças que  certifica a legalidade; 

4) sistema independente de verificação que dá credibilidade  e transparência ao 

processo. 
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Se espera que  regulação do comércio de madeira para a Europa possua o mesmo 

efeito que a Lei Lacey dos Estados Unidos aprovada em 2008 que entre outras coisas 

proíbe o comércio de produtos florestais que sejam extraídos de forma ilegal de 

qualquer país do mundo. 

Os Acordo Voluntários consistem num instrumento valioso para o comércio legal de 

produtos florestais e para fomentar a governação justa, responsável e transparente do 

comércio florestal.  A aplicação deste tipo de acordo com a China, principal destino 

da madeira de Moçambique deve ser considerada, e o sistema de  rastreamento da 

madeira constitui uma oportunidade de mudança que o sector florestal precisa de 

introduzir para evitar perda de recursos florestais e financeiros. 

III. Instituições financeiras globais 

3.3.6 Banco Mundial e Trust Funds 

A nível internacional, historicamente o Banco Mundial como instituição financeira 

global tem financiado actividades florestais e consequentemente influenciado 

significativamente o desenvolvimento das mesmas (Contreras & Simula, 2007;  Hajjar & 

Innes, 2009). Nos anos anteriores a 1991, o Banco Mundial concentrou o financiamento 

de projectos de reflorestamento e actividades de exploração florestal de florestas  

húmidas tropicais, gerando um conjunto de críticas da sociedade civil que referiram 

que as actividades de exploração florestal resultaram em desmatamento severo das 

florestas da Amazónia, bacia do Congo, Malásia e Costa do Marfim. Como resultado 

destas críticas o Banco reforma a sua estratégia em 1991 e introduz o banimento de 

financiamento de projectos e actividades de exploração florestal convergindo as suas 

acções na área de conservação florestal.  Apesar deste banimento nos 

financiamentos da exploração florestal os impactos do mesmo não aparecem 

reflectidos nas estatísticas de desmatamento.  

As razões para que o Banco Mundial enfatize  a melhoria da governação florestal  são 

(World Bank, 2008): (i) as reformas da governação florestal tais como a 

descentralização e maneio comunitário e reformas do sector público representam 

desafios que o sector florestal deve responder, (ii) as queimadas descontroladas,  (iii) o 

abate ilegal das espécies florestais e de fauna e o comércio de espécies ameaçadas, 

e (iv) a perda de taxas e receitas indicam fraquezas da governação florestal que deve 

ser considerado.  

O Forest Carbon Partnership Facility –FCPF  (ou fundo de parceria de carbono florestal)  

criado em 2008 constitui o mecanismo de financiamento dos países em 

desenvolvimento para se prepararem para a implementação da estratégia de 

redução de emissões derivadas do desmatamento e degradação florestal e de apoio 

à conservação e maneio  dos recursos florestais. 10 anos após a criação  do fundo  

FCPF  com 100 milhões de US$ em 2017 atingiu  um portfólio de 1.3 bilhões de US$, e 47 

países envolvidos num roteiro sequencial acordado:  1.  Elaboração da Estratégia 

Nacional REDD+; 2. Determinação do nível nacional de referência de emissões – FREL; 

3. Estabelecimento de um sistema robusto e transparente de monitoria florestal; 4. 

Sistema de informação  de salvaguardas ambientais e sociais. O scale-up do fundo 

demonstra a crescente preocupação global em relação ao clima e o grande esforço 

desenvolvido na etapa preparatória do REDD+.  O fundo permite também que a 
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etapa experimental dos projectos REDD+  não seja perturbada por dificuldades de 

acesso a mercados voluntários  de carbono  e flutações de preço. 

3.3.7 REDD+ : mecanismo global de pagamentos por serviços ambientais  

A concentração das atenções globais sobre as questões de mudanças climáticas e 

biodiversidade possui também as suas repercussões em Moçambique, cujo sector 

florestal é fortemente influenciado pelas actividades relacionadas com o pacote de 

projectos  do REDD+ e financiadas pelo Banco mundial.  O REDD+ é a sigla que 

designa o mecanismo que a Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas 

(UNFCC) estabeleceu para incentivar os países em desenvolvimento a manterem as 

suas florestas em troca de pagamentos baseados em resultados obtidos, monitorados 

e verificados  de acções para reduzir ou acabar com as emissões florestais de 

carbono.   Este processo assenta na promessa de pagamentos futuros por resultados 

demonstrados. 

A arquitectura internacional de financiamento do REDD+  é baseada no mercado de 

créditos de carbono ou através de fundos. Moçambique possui experiências em 

ambos casos (Nhambita e Reserva nacional do Gilé baseados no mercado de 

carbono e Paisagem integrada da Zambézia  é baseado em fundos dos FCPF). 

Moçambique iniciou a sua trajectória no processo REDD+ em 2008 com a 

colaboração Sul-Sul e financiamento da  Noruega (Nemane, 2017). Definida  e 

aprovada a Estratégia REDD+, o nível de referência nacional de emissões ( FREL), o 

mecanismo de monitoria e verificação, e sistema de salvaguardas ambientais e sociais 

do REDD+, o país cumpriu com os requisitos da fase  preparatória de implementação 

de projectos REDD+ .  A estratégia  REDD aprovada definiu 3 etapas da trajectória de 

redução de emissões para alcançar a meta estabelecida:  

Etapa 1 – 2016-2019 – preparação e experimentação piloto da governação 

sustentável dos recursos naturais; 

Etapa 2 – 2020-2024 – Implementação e massificação de investimentos para consolidar 

as acções com vista à redução do desmatamento e degradação florestal; 

Etapa 3 – 2025-2030 – Consolidação e avaliação do desempenho e pagamento de 

resultados da redução das emissões derivadas de desmatamento e degradação 

florestal evitada. 

Trata-se de um programa ambicioso e a primeira experiência de pagamentos de 

redução de emissões a uma escala territorial considerável  e servirá de base de 

aprendizagem e formação para a introdução de um sistema participativo e 

transparente de monitoria e de pagamentos por serviços ambientais no país,  

revertendo assim a actual tendência de desmatamento crescente e criando  as bases 

para um ciclo virtuoso de reconciliação entre conservação ambiental e 

desenvolvimento económico (Mitadera, 2018). 

É interessante referir que o impacto  e objectivos dos projecto REDD  podem ser 

agrupados em 2 tipos:  (i) Carbono:  redução de emissões de carbono provenientes 

do desmatamento e degradação florestal e (ii) Não Carbono: propriedade das 

florestas, bem-estar, redução de pobreza, biodiversidade, governação, entre outros. 
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Se estes segundos objectivos (“ não-carbono”) não estiverem claramente definidos e 

identificados através de indicadores e sistema de monitoria, os impactos do projectos 

REDD passam a ser medidos e expressos apenas sobre a quantidade de 

desmatamento evitado e carbono armazenado, como se os demais objectivos fossem 

secundários e menos importantes. 

 Governação  e projecto REDD+  

A  melhoria da governação constitui um factor fundamental do programa REDD+ em 

Moçambique, relacionado com a transparência e eficiência da partilha de benefícios 

e com o envolvimento de todos os actores através das plataformas provinciais e o 

apoio à governação provincial e distrital do programa REDD e do sector florestal 

(Mitadera, 2018).  

Alguns autores (Phelps et al., 2010,  ) alertam para o facto de que o mecanismo REDD+  

tende a reverter o processo de descentralização da governação florestal adoptada 

por diversos países, apesar dos esforços de promover o envolvimento das 

comunidades nos projectos REDD+. As exigências e etapas do mecanismo REDD+ 

implicam um maior envolvimento nacional e centralizado nos aspectos relacionadas 

com as reformas de políticas de uso da terra e ordenamento territorial, mecanismo de 

monitoria, relatório e verificação, negociação com actores e outros sectores, 

intermediação (broker) nos negócios de carbono, etc . Assim uma gestão nacional 

/centralizada é considerada  fundamental para o sucesso do REDD+, pois permite 

evitar deslocação de emissões, promove a permanência, providencia um sistema 

credível de monitoria, relatório e verificação de emissões, convertendo o governo 

central  num dos principais actores do REDD+ (Phelps et. al., 2010).  Quantidades 

generosas de financiamentos REDD+,  remove as dificuldades financeiras que no 

passado incentivaram a descentralização do maneio florestal para as comunidades 

como uma forma de reduzir custos. A complexidade do sistema de monitoria e 

relatórios das emissões de carbono,  e conceitos abstractos como a fotossíntese, 

sequestro e armazenamento de carbono de difícil explicação às comunidades 

poderá promover a centralização, mesmo quando as comunidades sejam envolvidas 

na colecta de dados a nível local. Além de mais,  a  monetarização do carbono 

florestal vai dar valor comercial às florestas e consequentemente os governos centrais 

serão incentivados a impor o  seu controle sobre as mesmas . 

É pois necessária a integração das instituições do REDD+ nos esforços existentes de 

maneio comunitário, revitalizando os que estão lutando devido à falta de fundos, 

aprendendo dos erros cometidos, e melhorando as instituições existentes  nos 

diferentes níveis de jurisdição, para evitar paralelismo,  duplicação de esforços, 

desequilíbrios e dificuldades de multiplicação de experiências após o término de 

projectos. A integração do projecto REDD+ nos esforços em melhorar a governação 

florestal através da descentralização comunitária encontra também justificação nas 

correntes que indicam as iniciativas de REDD+, FLEGT como mais uma das muitas  

“modas” passageiras comuns na esfera ambiental e conservacionista ( Redford et al., 

2013).  

3.4   Enquadramento institucional a nível nacional:  centrado na madeira, 
fragmentado e fraca coordenação institucional. 
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A cobertura  florestal de Moçambique    é estimada em cerca de 31,6 milhões de 

hetares  dos quais 17 milhões de hectares são considerados com potencial madeireiro 

comercial é considerado um dos países da Africa austral com consideravel patrimonio 

florestal natural e uma area de plantações florestais ainda em criação contando com 

cerca de 60.000 hectares de plantações.  A contribuição do sector florestal ao PIB 

estimada entre 2-3%  não inclui a importância e  grande contribuição das florestas 

para o sector de energia doméstica uma vez que menos de 5% da quantidade de 

combustiveis lenhosos comercializados  (carvão e lenha) são registados, nem os 

inumeros produtos não madeireiros ( frutos silvestres, medicamentos, material de 

construção, entre outros).  

 

O quadro institucional moçambicano conta com diversas instituições do Estado que 

lidam com as florestas naturais e seus múltiplos produtos, com o estabelecimento e 

maneio de plantações florestais,  o clima e a biodiversidade,  bem como com 

organizações da sociedade civil e sector privado na área florestal.  

 

A nível do Estado, destaca-se o MITADER como instituição regulatória do sector 

florestal através da Direção Nacional de Florestas  (DINAF) e sua ramificação a nível 

provincial.  Apesar das múltiplas funções do nível central estatal  em relação ao uso e 

conservação das florestas, a estrutura orgânica da DINAF revela funções sobretudo 

orientadas a: (i)  monitoria do maneio florestal e industria florestal que inclui os planos 

de maneio, industria de transformação e comercialização,  sobretudo orientada à 

produção e comercialização  madeireira e sua respectiva estatística; (ii) monitoria dos 

recursos florestais através de inventários nacionais e provinciais florestais com inclusão 

recente da monitoria do carbono sequestrado sobre e no subsolo. (iii) maneio 

comunitário de recursos florestais que considera a formação de comités de gestão de 

recursos naturais e as estatísticas relativas à consignação de fundos comunitários. A 

nível provincial são efectuados os licenciamentos de uso dos recursos florestais 

(madeireiros e não madeireiros) e iniciados os processos para a atribuição de 

concessões.  

 

Esta concentração de atenção na produção de madeira prejudica a visão holística 

de desenvolvimento do sector e relega para segundo plano o desenvolvimento dos 

produtos não madeireiros  e entre eles a fauna bravia, a dependência e impacto  de 

uso de combustíveis lenhosos para energia doméstica, a restauração de ecosssitemas 

e conservação de florestas (reservas florestais) em áreas frágeis ou de importante valor 

de biodiversidade.  

 

A fiscalização do uso e comercialização dos recursos florestais está a cargo da AQUA, 

num esforço de separar o licenciamento da fiscalização e de melhor 

substancialmente a fiscalização florestal. No entanto aspectos de coordenação e 

harmonização entre instituições e seus agentes é relevante ( AQUA e Policia de 

Protecção de Recursos Naturais) para permitir a penalização efectiva dos 

transgressores.  As plantações para fins de carbono e restauração de ecossistemas  

florestais são da esfera do MITADER mas o  estabelecimento de plantações florestais  

para fins comerciais está sob alçada do Ministério de Agricultura.  

 

A dependência da energia domestica dos combustíveis lenhosos e ausência de 

interesse pela área e de acções coordenadas pelo sector florestal e sector energético 

demonstra una lacuna perene e há muito identificada. 
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Principais problemas institucionais no estado: 

 

 

1. Ausência de fundos para funcionamento e execução de tarefas de mandato. 

2.  Estratégias efectuadas mas sem fundos para implementar  invalida o esforço 

de criar as estratégias e cria fatiga em todos os sectores relacionado com a 

definição de estratégias; 

3. Reformas institucionais continuas dificultam a continuidade de processos e 

acumulação de conhecimento; 

4. Instituições com falta de pessoal ( gabinete jurídico, sistemas de informação, 

relações públicas e imagem,  captação de fundos e projectos, entre outros); 

5. funcionários públicos do Estado  desmotivados; 

6. Dispersão de funções  em outros Ministérios  reduz eficiência ( reflorestamento 

no Masa, implementação  e MRV no FNDS, ,  IIAM no MASA …) 

7. Extinção de programas passados  e vazios institucionais  perenes(  programa de 

queimadas, apicultura, reflorestamento, energia da biomassa). 

8. Áreas de trabalho importantes sem programas estratégicos: programa nacional 

de investigação, programa nacional de capacitação comunitária ( extensão 

florestal). 

9. Duplicação e falta de clareza de mandatos que causa atritos e reduz a 

eficiência ( FNDS e DINAF, Agricultura e Florestas, Energia e florestas, entre 

outros); 

10. Concentração de financiamento em poucas fontes orienta o sector florestal 

para as áreas de interesse de  financiamento destes poucos doadores. 

11. Coordenação deficiente inter e intrasectorial  (províncias e distritos). 
 
 
O sector privado florestal constitui um dos actores fundamental na contribuição do 

sector florestal para a economia do país,  actualmente baseado numa modesta 

industria de transformação de cerca de 200 unidades. Estes actores apresentam os 

seguintes problemas principais: 

 

 
1  Tecnologias de processamento obsoletas b  e a baixa qualidade dos produtos florestais 

produzidos no país encoraja a importação de produtos. b  

2 Operadores florestais desencorajados em processar localmente pela falta de 

infraestruturas, grandes distancias das serrações e taxas elevadas nos países de destino. 

3  Apoio técnico limitado para melhorar processamento e baixo aproveitamento da 

madeira (30%) com elevados desperdiciosa 

4 Capacidade limitada (pessoal qualificado em tecnologia/ciência florestal, e em   gestão  e 

administração de negócio,  procura de mercados).  

5 Fiscalização florestal ineficiente (estimativa de 93% do volume explorado não licenciado 

em 2013) 

6 A predominância do sector informal no negócio de produtos florestais dificulta as 

estatísticas e a diferenciação entre a criação de empregos real e a mudança do sector 

informal para o formal, bem como acesso a créditos, incentivos fiscais e aduaneiros, etc  

7 Mercado de capitais insuficiente para fazer face a um investimento de longo prazo e 

larga escala no sector a. O acesso a créditos comerciais é limitado pelos juros altos e 

ausência de gestão formal. b 

8 O apoio dos doadores e parceiros é concentrado em aspectos de política e 

administrativos do que na produção e processamento de produtos florestais. 
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9 A continuidade do actual cenário de concentração da exploração em algumas espécies, 

adicionado e o abate acima de quota permitida e de diâmetros menores (corte ilegal e 

business as usual) irá causar o esgotamento da matéria -prima e inviabilizar a industria 

florestal. c 
FONTE: a Global Development solutions / MZB 2016 Study design report – product selection and background 
b   Chitará, 2003 Instrumentos para a promoção do investimento privado na industrial florestal Moçambicana 

c  UNIQUE / MozFip. 2016.  Financial analysis of the natural forest management in Mozambique. 
 
 

As organizações da sociedade civil na área florestal possuem um papel fundamental 

na monitoria da governação, no uso sustentavel dos recursos  e no apoio ao 

desenvolvimento harmonioso  do sector e equilíbrio de interesses sobretudo das 

comunidades. São poucas as organizações da sociedade civil que trabalham no 

sector florestal estando sobretudo envolvidas no apoio às comunidades através da  

formação de comités de gestão, na promoção de pequenos negócios e actividades 

de rendimento local e de suporte à participação das comunidades nos fóruns de 

tomada de decisões  na área florestal. Tal como o sector privado e estado, as 

Organizações da sociedade civil para além de ser poucas enfrentam inúmeras 

dificuldades de fundos, pessoal qualificado e programa de acção coordenado 

estruturado. 

4. Pilar da Planificação e Processos de Tomada de decisões 
 

4.1 Planificação  e monitoria florestal a nivel nacional 
 

A planificação florestal  é uma componente fundamental da administração e maneio  

das florestas com vista a assegurar os objectivos de desenvolvimento definidos. 

Constituem elementos desta planificação, os planos directores, os programas de 

acção, os planos de maneio. Todos eles utilizam os inventários florestais como 

ferramentas para a tomada de decisão.  

 

 

O inventário florestal nacional é o instrumento de monitoria florestal  mais importante 

que tem sido usado em Moçambique.  O objectivo da monitoria das florestas a nível 

nacional é fornecer dados fiáveis e informação para: (i) apoiar a formulação, 

monitoria e ajuste de políticas e estratégias florestais; (ii) informar os cidadãos e actores 

( incluindo o sector privado, OCS’s , academia, pesquisa, etc) sobre o estado das 

florestas e as suas principais características e serviços a nível nacional; (iii) facilitar a 

discussão e desenvolvimento de acordos a nível internacional e relatar de forma 

regular o grau de cumprimento dos compromissos internacionais ( FAO, 2014). 

 

É importante salientar as duas dimensões  principais da monitoria nacional das 

florestas, que o sistema de monitoria nacional de florestas deve balancear e 

responder: (1) a dimensão técnica-científica de produzir dados relevantes, de alta 

qualidade e credíveis ; (ii) a dimensão política que diz respeito à aplicação dos dados 

em informação útil e orientada  para a avaliação de metas e objectivos, sendo o 

maneio florestal sustentável a meta dos programas nacionais e política florestal( FAO, 

2014). 
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Em Moçambique foram já efectuados 04  Inventários Florestais Nacionais  ( Falcão 

2018). O primeiro inventário foi realizado por Maleux em 1980, e apresentava muitas 

lacunas pela dificuldade de acessibilidade ao campo e de realizar amostras de 

medição e “treinamento” de interpretação das imagens satétiles.  O segundo 

inventário nacional florestal foi realizado entre 1992-1993  por Sakett que aplicou a 

mesma  metodologia de  amostragem estratificada em clusters utilizados no inventário 

da província do Niassa, com aglomerados de 4 amostras, cada uma com 250 m x 20 

m. O terceiro inventário foi efectuado em 2007 por Marzoli, que igualmente utilizou 

amostragem estratificada  e aglomerados de 4 parcelas cada de 100 x20 m e 

classificou as florestas em florestas de produção e de conservação. O último inventário 

nacional foi efectuado em 2016 e 2017  por Magalhães com amostragem estratificada 

com aglomerados formados por 4 amostras de 50x20 cada e classificou a floresta em 

área produtiva, floresta em áreas de conservação e floresta em áreas de protecção. 

Este último inventário inclui ainda a estimativa da biomassa e considerou a definição 

de floresta apenas as áreas com cobertura de copa superior a 30%. 

 

O mapeamento florestal estimado pelo processo de pontos de actividade  ( FNDS) e 

de polígonos  (PASCO/JYCA) constitui uma das muitas demonstrações de 

discrepâncias comuns nos dados do sector florestal, ressaltando a necessidade de 

compatibilizar os métodos de classificação e mapeamento das florestas de modo a 

que o indicador relativo à extensão da área florestal  ( indicador básico)  seja 

devidamente aferido e credível e monitorável ( tabela nr 1) 

 

Tabela 1 – área florestal ( 2013) estimada por diferentes metodologias 

 

 Área florestal em hectares - 20013 

Província Collect earth ( FNDS) wall-2-wall ( PASCO) dif (ha) 
Niassa  8.022.337,80   8.374.775,30   352.438  
C. Delgado  3.975.773,50   5.733.656,00   1.757.883  
Nampula  1.485.263,70   2.654.524,00   1.169.260  
Zambézia  5.171.520,42   4.774.387,40  -397.133  
Sofala  1.737.712,67   3.139.972,30   1.402.260  
Manica  2.000.028,99   3.499.283,10   1.499.254  
Inhambane  4.383.629,54   3.530.467,70  -853.162  
Gaza  3.226.654,80   3.660.450,00   433.795  
Tete  3.976.457,08   5.712.636,70   1.736.180  
Maputo  437.750,05   493.321,00   55.571  

Total   34.417.128,55   41.573.473,50   7.156.345  
 Fonte: reunião técnica FNDS/Unidade de inventário. 

 

 

Como é normal e esperado a metodologia e tecnologia usada no inventário florestal  

evolui para acomodar novos parâmetros  de interesse,  mas estas mudanças 

dificultam a comparação entre inventários quer pelo uso de diferente definição de 

floresta, ou da classificação dos tipos florestais,  ou  dos próprios parâmetros de 

medição, sendo difícil descrever de forma precisa a evolução da área florestal e  os 

seus parâmetros de caracterização. Decorridos 35 anos de realização de inventários 

nacionais, o sector florestal ainda não definiu os elementos dendrométricos e de 

medição que permitam a comparação dos resultados ao longo do tempo e no 

espaço, nem o sistema de monitoria florestal nacional a ser adoptado pelo país,  
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dificultando a análise dos resultados e a sua aplicação na definição de estratégias a 

serem seguidas. 

 

A nível internacional verifica-se  também a necessidade de estabelecer um guião 

universal  para a formulação de sistema de monitoria florestal  e alguns princípios 

foram identificados ( FAO, 2014):  

 
1. PRINCIPIOS GERAIS – MONITORIA  NACIONAL FLORESTAL  

1.1 Credibilidade através de transparência e qualidade; 

Os resultados devem ser produzidos de forma cientificamente aceitável, com cada metodologia e 

pressuposto devidamente e completamente documentado e justificado. Os usuários dos produtos 

gerados pelo sistema nacional de monitoria florestal devem entender  os relatórios e serem capazes de 

avaliar a credibilidade, fundamentada na transparência completa da documentação. A qualidade 

refere-se à precisão  e demonstração transparente de erros e fontes dos mesmos. A verificação da 

qualidade deve ser implementada em todas as fases do processo e devidamente documentadas . 

1.2 Colaboração a nível internacional; 

Apoio das organizações internacionais e parceiros bilaterais é importante para a definição de um 

sistema nacional de monitoria compatível com os compromissos internacionais, para evitar a duplicação 

de esforços, erros comuns, lacunas e apoio eficiente à capacitação institucional ; 

 

2. PRINCIPIOS RELACIONADOS COM A GOVERNANÇA   

2.1 Apropriação e responsabilidade nacional; 

Implementar um sistema nacional de monitoria florestal  e gerar uma base de dados credível e de 

qualidade  sobre as florestas do país trata-se de uma responsabilidade do país, de modo a garantir a 

sustentabilidade do processo, e a apropriação dos resultados e decisões neles baseados.   A monitoria 

nacional das florestas deve ser considerada uma actividade de rotina da governação florestal que 

substitui as especulações sobre o estado e tendências  das florestas por tomada de decisões com base 

em evidências científicas. 

2.2. Apropriação nacional e base legal; 

Quando apropriado e de acordo com as circunstâncias nacionais, é útil incorporar a base legal para a 

monitoria nacional florestal na lei de florestas  ( propriedade dos dados, acesso aos dados, acesso às 

florestas para monitoria e verificação, etc). 

2.3  Sistema  integrado de monitoria florestal e de uso da terra ; 

As florestas constituem uma componente de uso da terra e o seu desenvolvimento e conversão é 

largamente definido por forças fora do sector florestal.   A adopção de abordagens de paisagem e das 

forças motoras do desmatamento requer ajuste no sistema nacional de monitoria florestal e 

comunicação inter-sectorial, uma vez que o mandato das florestas regra geral termina no limite das 

mesmas. 

2.4 institucionalização da monitoria nacional florestal; 

Uma das características das florestas é o longo prazo. Consequentemente o sistema de monitoria 

nacional requer uma estrutura/ instituição de longo prazo. Uma instituição adequadamente equipada  é 

essencial para garantir:  (i) a disponibilidade  e gestão de dados por longo prazo ( análise e repetição de 

dados para verificação de tendências e definição de políticas) ; (ii)disponibilidade de  longo prazo 

experiência,  conhecimento e habilidades para incorporar as análises nos processos políticos; (iii)  

assegura a visão de longo prazo, adaptação e ajustes do sistema de monitoria nacional; 

 

2.5 Capacitação e pesquisa ; 

A infra-estrutura de pesquisa e capacitação são fundamentais para garantir  a implementação com 

sucesso de um sistema nacional de monitoria, sendo ambas tarefas de longo-prazo. A construção de 

capacidades envolve formação de curto e longo prazo e a integração no sistema de educação 

florestal. 

PRINCIPIOS RELACIONADOS COM O ÂMBITO  

3.1 Definição participativa do âmbito  e  levantamento de necessidades de informação do sistema 

nacional  de monitoria florestal; 

A monitoria das florestas envolve diversos interesses e sectores.  A identificação dos actores relevantes o 

passo inicial  para em seguida definir e acordar o âmbito da monitoria florestal.  Aclarar sobre os 

resultados esperados, e elementos concretos, variáveis a serem registadas,  definições e  unidades de 

medição, responsabilidades  e financiamento  de modo a que se obtenha um sistema realístico e 

implementável de monitoria nacional. 

3.2  A monitoria nacional florestal deve satisfazer as necessidades de informação a nível nacional; 

A necessidade de informação florestal deve ser  efectuada e complementada com indicadores que 



Agenda 2035 e PNF  
 Governação Florestal em Moçambique – final          Carla R. Pereira & Taquidir ( junho 2019)  

 

34 

sejam viáveis de medir e monitorar no espaço e tempo.  É importante também definir as técnicas de 

estimação  e levantamentos sobretudo para parâmetros     menos tradicionais como degradação, 

saúde das florestas, biodiversidade florestal, produtos florestais não madeireiros,  serviços ambientais, etc. 

A priorização dos dados e detalhes dos levantamentos a diferentes níveis permite construir um sistema 

viável. 

4. PRINCIPIOS RELACIONADOS COM O DESENHO  

4.1 Integração e consistência com as fontes de informação existentes; 

A monitoria nacional florestal não deve ser vista de forma compartimentada mas sim integrada nas 

iniciativas que geram informação  e mapeamento a nível nacional  e consequentemente utilizar toda a 

informação disponível, depois de verificada a  compatibilidade, precisão e cobertura da informação; 

4.2 Abordagem flexível para integrar aspectos emergentes e revisões periódicas; 

Assuntos emergentes, mudanças de políticas, novas tecnologias, e evolução do conhecimento requer 

que o sistema nacional  de monitoria florestal seja flexível e possa ser revisto periodicamente depois de 

avaliações e comunicação intensa entre diferentes grupos de interesse; 

4.3 O sistema  nacional de monitoria florestal deve conter uma abordagem de multi- objectivos; 

A abordagem da floresta numa perspectiva de paisagem e de múltiplas funções requer que a monitoria 

florestal incorpore diversos temas: biodiversidade, carbono, produtos florestais não madeireiros, 

requerendo coordenação e comunicação multi-sectorial, para se obter um sistema implementável e 

eficiente em termos de custos. Cofinanciamento da monitoria promove também a integração e 

comunicação. 

4.4 Viabilidade e custos 

O sistema de monitoria florestal necessita de ser eficiente e financeiramente possível, tecnicamente 

justificável e legalmente apoiado. O principio orientar é que os objectivos definidos sejam obtidos com o 

custo mínimo sem comprometer a precisão, fiabilidade ou qualidade dos dados,  

5. PRINCIPIOS RELACIONADOS COM OS DADOS 

5.1  Definição clara de política de partilha e informação e de dados  

É necessária a definição de uma política de partilha de informação, considerado a privacidade, a 

protecção dos direitos de propriedade e o acesso a diferentes usuários dos dados originais ou 

agregados, incluindo o armazenamento e segurança  de dados; 

 

Deste modo, quando avaliado principio norteador do sistema de monitoria florestal 

nacional (credível e de qualidade) é necessário considerar os princípios acima 

mencionados e outros que possam ser relevantes para o caso de Moçambique que 

permitam alcançar um sistema de monitoria florestal credível, de qualidade, definido 

pelos diferentes actores e que permita a tomada de decisões através de avaliações 

periódicas e verificação de tendências. 

 

O actual sistema de monitoria florestal é desarticulado  em diversos níveis de jurisdição 

(nacional, provincial e distrital) e consequentemente os inventários das áreas de 

concessão podem ter valores  muito acima dos intervalos nacionais e os diferentes 

níveis de monitoria não são utlizados para fazer a validação de resultados.  

 

Os principais problemas da monitoria  das florestas em Moçambique são:  

1. Falta de dados  (crescimento, composição, estrutura, a nível das florestas e das 

árvores individuais), incompletos e desactualizados; 

2. Poucos dados  existentes, não validados e credibilidade questionada; 

3. Informação pouco clara e  não-transparente; 

4. Manipulação de dados para atender interesses políticos/económicos; 

5. Utilização inadequada de dados; 

6. Falta de acesso aos  bancos dados ( mesmo depois de 10 anos); 

7. Sistema de arquivo de dados inexistente ou deficiente; 

8. Falta de integração dos dados a diferentes níveis ( nacional, provincial, distrital) 

e entre-sectores; 

9. Falta de definição de sistema nacional de monitoria, objectivos e parâmetros 

de monitoria florestal; 
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É pois neste contexto que os dados de monitoria e gestão florestal são usados nos 

instrumentos de planificação, tais como planos de maneio, calculo de cortes 

admissíveis,  áreas florestais, etc. Não é pois de admirar que os planos de maneio 

sejam pouco implementados, e que as quotas de corte sejam definidas sem base 

sólida e muitas vezes questionadas pelos diferentes actores. 

 

4.2 Participação na governação florestal   
 

Participação pode ser definida como o processo onde os indivíduos, grupos e 

organizações procuram ter um papel activo na tomada de decisões que os 

afectam (Reed, 2008). A participação refere-se a varias formas de engajamento dos 

actores no processo de tomada de decisões. ( tabela...)  

 

Tipos de participação Características 

Nominal 

O individuo é membro de um grupo ou 

comunidade mas não participa na tomada 

de decisões; 

Passiva 

O individuo é informado das decisões já 

tomadas. Está presente nas reuniões e 

escuta as decisões sem se expressar, 

Consultiva 

É solicitada a opinião em assuntos 

específicos, mas sem garantias que tal 

opinião irá influenciar as decisões; 

Relacionada com actividades 

É solicitado ao individuo que se voluntarize 

para efectuar tarefas específicas do 

processo de decisão. 

Activa /colaborativa 

o individuo exprime opiniões ( solicitado ou 

não) e toma outras iniciativas. As decisões 

são tomadas de forma colaborativa. 

Interactiva /emponderamento O individuo possui voz e influencia decisões 

 
 

Se reconhece que a participação dos actores na tomada de decisões contribui 

para alcançar o maneio florestal sustentável  dos recursos naturais.  Além disso a 

participação dos diversos actores na governação (i) reforça a transparência, a 

prestação de contas e a efectividade das acções públicas; (ii)  reforça o sentido de 

propriedade das políticas e projectos; (iii)  apoia a criação de capacidades dos 

actores; (iv) melhora a qualidade da tomada de decisões pois reflete os interesses e 

valores dos actores e integra o conhecimento socio-cultural e tecnologias  dos 

actores. 

 

São muitos os mecanismos utilizados para promover a participação e encorajar o 

envolvimento  dos actores na tomada de decisões em relação às florestas (comités, 

conselhos, fóruns, plataformas, entre outros). A nível local, os  comités de gestão dos 

recursos naturais  são formados considerando a participação e envolvimento dos 

membros das comunidades na tomada de decisões sobre o uso e acesso às florestas  

sob jurisdição comunitária. A nível distrital os conselhos de gestão ( COGEP)  englobam 

a participação de representantes das comunidades na tomada de decisões sobre a 

gestão do distrito. 

 

A criação de plataformas  de consulta e debate constituem o mecanismo de 

envolvimento dos actores dos programas nacionais de florestas, do REDD+ e as 
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iniciativas FLEGT. A plataforma de consulta no âmbito nacional denominado de 

“Fórum de consulta de Florestas”, criado em 2002 ainda não foi legalizado e 

institucionalizado, criando um vazio institucional no processo de dialogo e debate das 

principais decisões do sector florestal. O costume de efectuar uma reunião anual das 

florestas com o fórum de consulta para apresentação do relatório anual de 

acitvidades, licenciamentos, discussão de resultados e de propostas de projectos foi se 

perdendo ao longo do tempo, sendo o ano 2011 o marco da última reunião do fórum 

de florestas. 

 

De destacar que a avaliação da componente de participação dos actores na 

tomada de decisões efectuada em 2016 na Província da Zambézia foi aquela 

considerada mais fraca ( pontuação 1,  de 1-5),  sendo a participação uma das bases 

da  boa governação.   

 

Em termos de participação dos diferentes actores na tomadas de decisões chaves 

para o desenvolvimento do sector florestal, as principais fraquezas são: 

 

Tabela 02 - analise fofa da participação na governação florestal 
PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

Marco legal incompleto na participação dos 

actores na tomada de decisões; 

Experiência em descentralização da 

governação – Maneio comunitário de recursos 

florestais; 

Mecanismo de consultas às comunidades 

sujeito a fraudes e manipulações; Existência de forums da sociedade civil em 

governação florestal  e plataformas 

provinciais; 

Ausência de institucionalização de 

mecanismos/procedimentos de participação 

e prestação de contas; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Complementação e contribuição para  fórum 

de terras, 

Não alocação de fundos para processos 

participativos e de diálogo; 

Regime internacional de governação 

ambiental  (clima, biodiversidade, e outros ) 

favorece governação  participativa e 

inclusiva. 

Ausência de compromisso político verso a 

participação e transparência na tomada de 

decisões; 

Ausência de legalização e institucionalização 

da participação; 

 

 

4.2.1 Forum Nacional  de Consulta de Florestas e reuniões anuais das florestas –  um vazio 
institucional  

 

O Fórum de Florestas foi criado em 2002 como um espaço amplo de âmbito nacional 

de consulta, dialogo e concertação da então Direcção Nacional de Florestas  e 

Fauna Bravia  englobando actores do sector florestal ( governo, sector privado, 

organizações da sociedade civil, academia). A sua criação foi concebida 

considerando que reúne ordinariamente duas vezes ao ano e extraordinariamente 

sempre que necessário e engloba os organismos do estado que lidam com o sector 

florestal, as empresas florestais e as organizações da sociedade civil. 

A sua primeira reunião efectuada em 2002 com a presença dos governadores das 

províncias de Sofala, Cabo Delgado e Zambézia debruçou-se sobre a interdição da 

exportação de toros de espécies de primeira classe conforme previsto na lei e no 
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regulamento florestal aprovado; Como resultado desta reunião, as espécies de 

umbila, chanfuta e pau-ferro foram re-classificadas como preciosas, o que  permitiu  a 

sua exportação em toros.  

Entre 2002 e 2017 existiram 8 sessões do fórum floresta, tendo muitas delas decorrido 

em paralelo com as reuniões nacionais de florestas. Em 2004,  foi iniciada a criação 

dos fóruns provinciais, pois enquanto que o fórum nacional de florestas é um órgão de 

consulta genérico onde são priorizadas as discussões e consultas de temas políticos, 

legislativos e de estratégias de desenvolvimento do sector,  a nível provincial os fóruns 

de florestas priorizam as discussões na operacionalização das políticas, a definição de 

quotas de abate, a discussão de projectos  em curso ou de propostas de projectos. 

Estes fóruns provinciais e nacionais funcionam de forma informal, sem orçamento e 

impulsionados pela existência de fundos de projectos que catalizam as suas sessões na 

procura de consensos em temas relacionados com a implementação dos mesmos. 

Com a recente formulação do projecto MozFIP  foram  revitalizados os fóruns 

provinciais da Zambézia e Cabo Delgado. Em 2012, iniciou-se a  preparação da 

proposta de estatutos do Fórum  nacional de Consulta de Florestas que foram 

discutidos em 4 sessões de consulta ( 3 regionais e 1 nacional) , estando a proposta de 

decreto ministerial à espera de aprovação. 

 

 Constituem atribuições do Fórum: 

1. Aconselhar o Governo e o Ministério que superintende a área de florestas no 

domínio da gestão dos recursos florestais; 

2. Contribuir para a melhoria e actualização da Política, Estratégia e Legislação 

do sector Florestal do país; 

3. Promover e mobilizar a participação de todos os intervenientes do sector na 

gestão, conservação, desenvolvimento, fiscalização e controlo sobre o uso dos 

recursos florestais; 

4. Promover o uso racional dos recursos florestais nas comunidades locais, 

operadores florestais de licença simples e concessões florestais, ONG´s e 

sociedade civil em geral; 

5. Promover o estabelecimento de parcerias entre as instituições governamentais 

e não-governamentais, nacionais e estrangeiras, para a análise dos problemas 

do sector e propor soluções alternativas dos mesmos. 

 

Algumas das sessões do Fórum e temas de discussão foram: 

 

 

SESSÃO LOCAL e DATA TEMAS 

V sessão do 

fórum nacional 

de florestas e 

fauna bravia 

Namaacha, 4 de 

junho de 2008 

 

Aplicação da sobretaxa de 

reflorestamento, devolução de 40% das 

taxas aos operadores com processamento, 

guião de planos de maneio, entre outros; 

VI sessão do 

fórum nacional 

de florestas e 

fauna bravia 

Maputo, 27 de 

novembro 2008 

Taxa anual de concessão, Valorização de 

espécies secundarizadas; conteúdo dos 

planos de maneio; Uniformização dos 

Procedimento para Exportação da 

madeira; Padrões da industrias (requisitos 

para estabelecimento de uma industria na 

concessão) e Requisitos para autorização 
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de Concessões Florestais (Divulgação da 

Tabela); 

Situação da Canalização dos 20% 

VII sessão do 

fórum nacional 

de florestas e 

fauna bravia 

Inhambane, 16-18 

junho de 2009 

Delimitação de terras comunitárias, 

projecto comunitário de sequestro de 

carbono em Nhambita; alternativas para 

melhoria da fiscalização; 

VIII Quelimane, 7-9 julho 

de 2011 

 Importância dos Planos de Maneio das 

Concessões Florestais ; 

Ponto de situação das concessões 

florestais; Contrato de concessão florestal; 

Concessões Florestais: Desafios e propostas 

de solução; 

Taxa de sobrevalorização de madeira; 

Ponto de situação dos mega-projectos de 

reflorestamento no país; e 

Sobretaxa de repovoamento florestal e 

faunístico versus exploração floresta; Matriz 

de actividades da AMOMA- Associação 

Moçambicana de Madeireiros. 

 

O Fórum Nacional de Consulta das Florestas que engloba os três sectores  ( entidades 

públicas, privadas e sociedade civil)  teve o seu funcionamento interrompido desde 

2011 devido ao processo de preparação dos estatutos e  espera da sua legalização 

institucional,  

 

A ausência de um Forum Nacional de Florestas institucionalizado constitui um dos 

grandes vazios da administração do sector florestal. 

 

 

Fortalezas do Fórum Nacional de florestas 

1. Órgão de consulta  do âmbito nacional; 

2. sector florestal com experiência em realizar fóruns de discussão do sector 

3. Contribui para melhorar a participação e transparência da governação 

florestal; 

 

Fraquezas do Fórum Nacional de florestas 

1. Falta de institucionalização e legalização; 

2. Plano de trabalho e orçamento de trabalho  inexistente; 

3. Custos  elevados de preparação, organização e operação do fórum nacional;  

 

Oportunidade do Fórum nacional de Florestas 

1. Projectos REDD+  reforçam a necessidade de órgãos de consulta e debate; 

2. Aumento da pressão internacional e nacional via projectos florestais para 

governação transparente e participativa ; 

3. Oportunidade de aglomerar os demais fóruns de florestas (provinciais, da 

sociedade civil e de jornalistas e dos media na governação florestal) na sua 

agenda de trabalho; 

4. Oportunidade de criar sinergias entre o fórum de terras e florestas na 

abordagem de gestão integrada das paisagens e como mecanismo de 

debate  do sector florestal e multissectorial; 
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5. Oportunidade de angariar patrocínios consoante os temas de debate 

selecionados; 

 

Ameaças do Fórum Nacional de Florestas 

1. Falta de interesse e compromisso político para a sua institucionalização e 

operação; 

2. Falta definir visão, missão e plano  de trabalho. 

3. Dificuldades de fundos de operacionalização. 

 

4.3 Transparência : um longo caminho a percorrer 

Transparência consiste no processo de revelar acções de tal forma que os demais 

actores possam examinar/analisar-las e avaliar as consequências e impactos no seu 

dia a dia. Facilitar o acesso à informação consiste no aspecto crucial de modo a 

informar e engajar os diversos actores na gestão florestal (Davis et. al., 2013). 

Os atributos da transparência consistem em:  

• Compreensibilidade: a informação deve ser clara, objectiva e compreensível; 

• Tempo: as informações devem ser acessíveis atempadamente, isto é 

actualizadas; 

• Disponibilidade: a informação deve estar acessível aos interessados de forma 

regular;  

• Esforço proactivo verso transparência: consiste em vontade a acções que 

demonstram um esforço efectivo para a governação transparente; 

A transparência é um dos aspectos  mais mencionados na governação florestal, uma 

vez que no sector são comuns as reclamações relativas à transparência de processos 

relacionados com a propriedade das florestas (direitos de uso e acesso das 

comunidades e concessionários), a  transparência na administração de receitas do 

sector/orçamento,   a transparência na partilha de benefícios, o escasso  acesso à 

informação chave em tempo adequado, a imprevisibilidade do quadro legal e da 

tomada de decisões gerando insegurança no negócio, entre outros. 

Uma das razões primárias para a “má” governação florestal é a falta de acesso a 

informação fiável por parte do público, o que faz com que os actores do sector não 

sejam responsabilizados. Esta situação é ainda mais preocupante porque actualmente 

estamos numa era de  informação de alta-velocidade, processamento,  produção de 

informação e comunicações  a baixo custo, sendo difícil justificar a opacidade  actual 

da governação no sector florestal. 

Minang et al., (2017)   utilizaram um conjunto de 7 indicadores ( tabela. 03) para 

verificação da transparência do sector florestal de alguns países da Africa 

Subsahariana, concluindo que se mantém uma cultura de secretismo demonstrada 

pela relutância geral dos funcionários do governo em dar informações, que não existe 

um debate aberto e científico sobre as florestas e que as sanções às entidades que 

não fornecem informação é praticamente inexistente. 

Tabela 03 - Indicadores de transparência da governação florestal  
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Indicador de Transparência Constatações 

1. Marco legal apoio o acesso 

à informação, ciência, 

debate e responsabilização 

das instituições 

Como o marco legal apoia o 

acesso publico à informação, 

promove o debate científico 

relacionado com as politicas 

florestais e impõe sanções por 

as organizações falharem em 

cumprir com a obrigação de 

fornecer informação; 

A Libéria é o país mais avançado com a lei do 

direito e acesso a qualquer  informação 

relacionada com as florestas.  No caso 

contrario, no Uganda existe considerável falta 

de consciencialização dos direitos legais de 

acesso à informação. Noutros casos, o direto 

ao acesso à informação está expresso na 

constituição, mas não existe lei específica 

aplicada às florestas 

2. Qualidade, acessibilidade 

atempada de informação 

Refere-se à qualidade, 

compreensibilidade, e 

acessibilidade atempada de 

informação relacionada com 

as florestas e disponibilizada 

aos actores, incluindo as 

acções pendentes das 

entidades e agencias 

florestais. 

Maioria dos países não aplica a lei da 

liberdade e acesso à informação. A natureza 

da informação acessível não é clara e aquela 

acessível é muito limitada. Inexistência de 

bancos de dados e informação e dados 

fragmentados; Os camarões possuem a 

informação na página Web ( planos de 

maneio, mapas ). Os relatórios anuais do 

sector florestal não são acessíveis ao público 

na página Web ( ex. Camarões). 

3. Transparência na alocação 

de concessões florestais  e na 

alocação de direitos 

Transparência na alocação 

de concessões para produtos 

madeireiros e não 

madeireiros, autorizações, 

licenças e auditorias. 

 Por lei, as comunidades devem participar no 

processo de alocação de concessões em 

Moçambique e Répública do Congo; Em 

Moçambique  se reconhece o direito às  

comunidades serem concessionadas; Em 

alguns países a alocação de concessões, 

autorizações, licenças de corte  tornaram-se 

um veículo de negócio e corrupção;  

4. Transparência na gestão 

das receitas florestais 

Transparência na colecta de 

receitas, orçamento, gastos, 

contabilidade, redistribuição 

e auditoria. 

Alguns países (  Nigéria, Angola, Congo,) 

publicam na imprensa e nas páginas Web 

governamentais  a informação financeira e 

receitas das florestas, incluindo resultados de 

auditorias e outros levantamentos;  Em alguns 

casos as receitas são encaminhadas para as 

autoridades tradicionais e governos distritais. 

Noutros casos, quando existe partilha de 

receitas que são decididas a nível central, os 

governos não entregam a porção prometida 

e a canalização é muito menos do que 

devido e esperada. 

5. Existência e qualidade de  

mecanismos de supervisão 

governamental; 

Existência, efectividade e 

independência de 

mecanismos de supervisão 

governamental, externa à 

agencia florestal; 

Em alguns casos, tem-se optado pelo 

estabelecimento de um mecanismo de 

supervisão independente, incluindo a 

supervisão independente da sociedade civil 

operacional em alguns países ( Camarões, 

Républica do Congo e Libéria);  A Tanzania 

não tem mecanismo de supervisão e no 

Gana,  forest commission é responsavel pela 

supervisão de todos os assuntos florestais; 

6.  Mecanismos internos de 

responsabilização 

 

 

Existência e âmbito do uso de 

mecanismos internos de 

responsabilização, tais como, 

órgãos internos de monitoria, 

padrões de desempenho, 

prémios e sanções baseados 

em resultados; 

A maioria dos mecanismos de 

responsabilização ( prestação de contas e 

cumprimento das normas) são internos. Na 

Zâmbia a avaliação da governação é 

estabelecida por  estatuto e feita a cada 5 

anos, mas por falta de recursos ela é 

efectuada raramente. 

7. Engajamento transparente 

e responsabilização da 

sociedade civil e sector 

privado do sector florestal. 

Transparência e 

responsabilização de 

entidades privadas, empresas 

e sociedade civil que operam 

Existem requisitos para registo, fornecimento 

de informação  e transparência para actores 

não governamentais. Por exemplo, na 

Tanzânia, todos os comerciantes de produtos 

florestais são legalmente obrigados a registar. 
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no sector florestal; 

 

No entanto isto é efectuado nos escritórios 

distritais e não existe um registo central dos 

operadores florestais. Algumas empresas 

privadas, voluntariamente se comprometem 

em eliminar o desmatamento  e participam 

em sistemas de certificação; 

 
Em Moçambique o acesso à informação relacionada com o sector florestal é muito 

difícil, e a informação está dispersa e fragmentada por várias instituições e em várias 

partes do país (províncias e nível central). Os documentos ( inventários florestais e 

respectivos dados, planos de maneio, mapas, consultas, licenças, receitas de 

licenciamento e exportações , alocações financeiras) são difíceis de obter e não 

estão acessíveis ao público.  As plataformas digitais estão muitas das vezes 

inacessíveis, com informação agregada e desactualizada.  A informação relativa às 

receitas do sector  e sua utilização é considerada sensível e não disponibilizada para o 

sector que  as gera e que necessita delas para operar,  nem para o público em geral. 

 

A transparência do sector florestal de Moçambique é um aspecto fundamental para a 

melhoria da governação, sobretudo,  quando se perspectiva implementar projectos 

REDD e se prevê que grandes quantidades de financiamentos para redução do 

desmatamento e emissões sejam canalizados para o país.  

 

4.3.1 Iniciativa para transparência do sector florestal 

 

Moçambique desde 2012 que é um dos 53 países membros  da  Extractive Industries 

Transparente Iniciative  (EITI), que estabelece o padrão global da transparência na 

gestão das receitas da industria extrativa ( petróleo, gás e minerais) promovendo o 

acesso publico à informação ao longo da cadeia de valor da industria extrativa, 

incluindo a gestão de receitas e gastos, podendo os diversos actores verificar se as 

receitas do industria extractiva estão a ser adequadamente administradas e a 

contribuir para o desenvolvimento sócio-económico do país.   

 

O sector florestal poderá adoptar medidas para melhoria do sistema de informação e 

cadastro do sector florestal e sua governação inspirado e à semelhança do que é 

efectuado na industria extrativa através da iniciativa  global e voluntária EITI, para 

responder à necessidade de melhorar a transparência e governação florestal, através 

de publicação de dados  sobre as áreas de exploração e mapas, operadores, 

licenciamento, exploração, industria e exportação. Estes aspectos são também 

identificada no âmbito do combate ao corte ilegal ( FLEGT, 2014).  

 

Sendo o secretismo uma das caraterísticas da administração florestal é natural que 

haja resistência à sua introdução, por parte de quem governa, tendo a sociedade civil 

um papel preponderante nas área. 

 

4.3.2  Regime fiscal do sector florestal e alocação deficiente de receitas 

A  fraca cobrança de taxas e a deficiente alocação de receitas do sector florestal 

constitui um dos aspectos mais evidentes da fraca e inadequada governação 

florestal. 
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 No que diz respeito à colecta de taxas, as mais comuns são:  

1. Taxas de árvore em pé , isto é, taxa de exploração baseada no volume  a ser 

cortado e classe de madeira; 

2. Taxas de madeira processada, isto é baseada no valor dos produtos 

processados; 

3. Imposto sob o rendimento ( IRPC/ IRPS) para empresas e pessoas singulares; 

4. Taxa de exportação; 

5. Taxas de concessão, isto é o valor pago para obter a concessão; 

6. Taxas sob a área , baseada na área da concessão ( não cobrado). 

Além disso, estão ainda incluídas as taxas relacionadas com as guias de transito e 

sobretaxa de reflorestamento.  Adicionalmente são também receitas para o Estado os 

valores das multas e transgressões ( geralmente 50% das multas são pagas) e  ainda 

metade do valor do material apreendido. 

O sector florestal, considerando a industria da madeira, contribui  entre 2-4 % do PIB ( 

Muianga & Norfolk, 2017) e cerca de 1081 operadores florestais foram recenseados em 

2015. Os recursos minerais são os principais produtos de exportação de Moçambique, 

e o carvão e as areias pesadas contribuíram com cerca de 45% do valor global das 

exportações em 2017 ( INE, 2017). A madeira, além do seu contributo para o consumo 

nacional e subsistência das famílias rurais, possui um papel importante na industria de 

construção, mobiliário e para a angariação de divisas,  tendo em 2017 contribuído 

com 59 milhões de USD, e ocupado o sétimo lugar  (1,4%) no ranking dos 10  principais 

produtos de exportação ( tabela.04) 

   Tabela 04- Produtos de exportação  

Produtos 1000 USD % 

1 Carvão mineral  1.687.143  40,7 

2 Barras e perfis de aluminio  1.100.993  26,5 

3 Energia eléctrica  360.787  8,7 

4 Gás natural  359.532  8,7 

5 Tabaco  211.519  5,1 

6 Areias pesadas  210.125  5,1 

7 Madeira  59.176  1,4 

8 Açucar  47.693  1,1 

9 Banana  32.783  0,8 

10 Castanha de Cajú  31.360  0,8 

11 Combustíveis  12.551  0,3 

12 Amendoa de cajú  11.196  0,3 

13 Camarão  10.897  0,3 

14 Algodão  9.133  0,2 

15 Lagosta  3.345  0,1 

  
Total ( em 2017)  4.148.233  100,0 

   Fonte:  INE. 2017. Anuário Estatístico  

A China é o principal destino da madeira de Moçambique, e num levantamento de 

700 empresas florestais, cerca de 28% ( 200 empresas) possuem capital chinês ( 
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Muianga & Norfolk, 2017). Segundo estes autores, o valor  das exportações de 

Moçambique para a China têm sido crescentes :  

 

Quinquênios mihões de usd 

2000-2004 36,3 

2005 -2009 237,2 

2010- 2014  1.200  
           Fonte: Muianga & Norfolk, 2017 

 

O crescente comércio de madeira  com a China é também acompanhado pela 

crescente exploração ilegal e corrupção em todas as etapas da cadeia, desde a 

produção até à exportação (Muianga & Norfolk, 2017), sendo necessário melhorar a 

transparência da governação das florestas e dos dados da cadeia extrativa e das 

suas receitas. 

 

As receitas do sector florestal são sobretudo derivadas da exportação dos produtos 

florestais e em menor proporção do licenciamento, multas e valor de produtos 

apreendidos ( estes últimos não incorporados na tabela...) 

 

Tabela 05 – receitas do sector florestal ( em milhões de usd) 

 

Principais receitas do sector 
  

  
Milhões de USD 

2015 2016 2017 

Exportação ( milhões de usd)1  48.462   29.751   59.176  

Licenciamentos 2  5.994   5.847   8.123  

Total  54.456   35.598   67.299  
1. INE. Anuários estatísticos 

2.  relatórios anuais – DINAF/MITADER 

 

De notar que se estima que o corte ilegal represente entre 3-5 vezes o volume 

licenciado ( Falcão et al., 2015), representando consideráveis perdas de receitas para 

o Estado e para as comunidades, tendo Egas et al. ( 2013) estimado uma perda de 

11,6 milhões de USD  de receitas derivadas do não pagamento das licenças de  corte 

em 2011.  

 

Se se adicionar o sub-sector da energia da biomassa, em especial a produção de 

carvão, se estimou  que  em 2015 apenas 2% dos sacos consumidos pelos centros 

urbanos do país sejam licenciados. 

 
CARVÃO VEGETAL  Nr de Sacos 

CONSUMO  ESTIMADO ( 2015) 27.783.225 

LICENCIADO ( 2015)  572.942  

    Fonte: Autora  

 

A previsão de perdas de receitas indica que se fossem cobrados apenas o número de 

sacos limitados pela produção sustentável com espécies de segunda e terceira classe 

as receitas derivadas do licenciamento  do carvão vegetal seriam de cerca de 5 

milhões de dólares em 2015. Se se considera o consumo de carvão vegetal total  

estimado em 2015 ( independentemente do corte admissível e das classes das 
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espécies conforme a pratica diária) este valor atinge os 45 milhões de dólares não 

cobrados (tabela 06) 

 

Tabela 06 -  previsão de receitas derivada do licenciamento do carvão vegetal 

 
Previsão de receitas derivadas de licenças 

Ano 2015 nr de sacos carvão receitas ( mt) receitas ( usd) 

100% do consumo estimado licenciado  27.783.225   2.083.741.875   45.005.224  

Consumo limitado pelo CAA -todas espécies  4.693.688   352.026.600   7.603.166  

Consumo limitado pelo CAA -2 e 3a classe  3.291.093   246.831.975   5.331.144  

Consumo limitado pelo CAA - 4 classe  216.542   16.240.650   350.770  

Fonte: autora baseado em Falcão, 2018 ( oferta e procura 2035) 

 

De acordo com as diferentes disposições legais a alocação das receitas pelos diversos 

actores e sectores varia de acordo com a sua fonte de arrecadação ( Tabela 07) e  

tão importante quanto a arrecadação das receitas é a questão do respectivo destino, 

especialmente a que permanece à disposição do Estado ( Cristiano, 2017)  
 

Tabela  07– Proveniência e alocação de receitas do sector florestal 

Tipo de Receita 

Distribuição  

Referência Legal 
% Destino 

Taxa de exploração 

florestal  (TEF) 

80% Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 

Decreto 12/2002, de 6 de Junho  

20% Comunidades Locais Decreto 12/2002, de 6 de Junho  

D.M. 93/2005, de 4 de Maio 

Sobretaxa de 

repovoamento florestal 

15% da TEF Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 

Decreto 12/2002, de 6 de Junho  

Taxa anual de 

ocupação de área 

(licenças simples) 

Prevista no Decreto nº 30/2012, de 1 de Agosto. Não está regulamentada. Não 

é cobrada. 

Taxa anual de 

concessão 

Decreto 12/2002, de 6 de Junho. Não está regulamentada. Não é cobrada. 

Taxa de exportação de 

madeira processada ( 

TEMP) 

10% Orçamento do Estado 

Lei 14/2016, de 30 de Dezembro 

Decreto 42/2017, de 10 de 

Agosto 

40% Fiscalização  

10% Combate às queimadas 

descontroladas 

30% Restauração florestal 
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Tipo de Receita Distribuição  

Referência Legal 
10% Desenvolvimento institucional 

Multas 

50% Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 
Decreto 12/2002, de 6 de Junho  

50% Intervenientes directos 

Venda de produtos 

apreendidos 

100% Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 

Decreto 12/2002, de 6 de Junho  

Fonte:  Cristiano, A., 2017 ( não publicado) 

A canalização dos recursos colectados conforme estabelecido pelos diversos decretos 

é incipiente  e não produz resultados visíveis pois o financiamento é desconectado de 

um programa de trabalho previamente acordado e com resultados monitoráveis. 

 

10% das taxas de exportação florestal deveriam ser canalizadas para o apoio 

institucional  directo. O decreto 42/2017 não estipula que instituições são 

contempladas no apoio institucional, níveis de jurisdição e nem proporções. Assim, 

pressupõe-se que a Direcção Nacional de Florestas como órgão central de monitoria 

e  seus 10 serviços provinciais  existentes ao nível do país serão os principais 

beneficiários desta arrecadação. Isto significa que no triénio 2015-2017 cerca de 13,7 

milhões de dólares deveria ter sido canalizados para reforço institucional, criando 

instituições capazes, competentes e com meios para implementar os programas e 

actividades planificadas. 

 

 

Exportação  do sector florestal 
e alocação prevista   

Milhões de USD Total triénio ( 
2015-2017) 
Milhões de USD 2015 2016 2017 

Exportação ( milhões de usd)1 48.462 29.751 59.176 137.389 

Alocação prevista – decreto  42/2017 

Apoio institucional - 10% 4.846 2.975 5.918 13.739 

Fiscalização - 40% 19.385 11.900 23.670 54.956 

Combate às queimadas -10% 4.846 2.975 5.918 13.739 

Orçamento do Estado -10% 4.846 2.975 5.918 13.739 

Restauração florestal -30%  14.539   8.925   17.753  41.217 
1. INE, Anuários estatísticos 2015, 2016 e 2017 

 

 

Neste período a DINAF,  para além do orçamento do estado que cobre 

essencialmente os salários, recebeu unicamente fundos para execução do inventário 

dos mangais, nomeadamente: 

 

Fundos para mangais(USD) 2015 2016 2017 

Aprovado  104.479     119.718     86.466    

Executado  21.125     33.019     17.483    
Fonte: DINAF, 2018 
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A falta permanente de dinheiro para implementação de actividades, desde os itens 

mais básicos como papel de impressão, passando pelo combustível e demais gastos 

necessários para a implementação de actividades, desincentiva os funcionários do 

sector e cria descontentamento, desinteresse e impede o desenvolvimento das 

instituições do Estado. Um Estado fragilizado e sem meios para operar significa perdas  

de receitas ainda maiores, pela proliferação do corte ilegal, criando um ciclo vicioso 

de degradação  do ambiente e das instituições governamentais  do país, que precisa 

de ser  revertido. 

 

É neste contexto de falta/escassa de alocação de receitas que está ainda prevista a 

alocação de fundos REDD+  derivados dos resultados obtidos por redução do 

desmatamento e degradação florestal  provenientes dos projectos REDD+. 

 
Tipo de fundos Distribuição   

Referência legal % Destino 

Redução de desmatamento e 

degradação florestal 

100 % FNDS Proposta preliminar  em 

discussão e não 

aprovada legalmente. 

Redução de desmatamento e 

degradação florestal  

% Distribuição do valor 

liquido 

70 % Comunidades 

20 % Sector privado 

2 % Governo provincial 

4 % Governos distritais 

4 %  Reserva Nacional do 

Gilé 

Fonte: Mitader b, 2018 (https://www.nitidae.org/files/6a08d08d/zambezia_bsp_june11.pdf) 

 

 

É necessário a regulamentação do sistema de atribuição dos fundos estipulados no 

decreto 42/2017 para permitir o fortalecimento institucional e a implementação do 

programa nacional de florestas e seus sub-programas (queimadas,  restauração, 

investigação, extensão florestal e apoio comunitário, apoio ao desenvolvimento do 

sector privado, entre outros)  visando o uso sustentável dos recursos florestais  num 

sistema transparente, de confiança e de prestação do contas do sector.  

 

Países com instituições fortes prosperam através da criação de um ambiente que 

facilita o crescimento do sector privado, reduz a pobreza, fornece serviços e obtém a 

confiança dos seus cidadãos – uma relação de confiança é criada quando as 

pessoas podem participar na tomada de decisão e saberem que as suas vozes são 

ouvidas ( IDA, worldbank goup “governance and institutions”).  

 

Sem fundos  não é possível criar instituições fortes. Um Estado fragilizado na gestão de  

recursos naturais significa a degradação do património florestal e impactos  

económicos e sociais negativos.  
 

4.3.3 Sistema de informação florestal e modernização do sector 

A gestão do património florestal num contexto de informação dispersa, imprecisa e de 

difícil acesso, é ineficiente em todos os aspectos ( sociais, ambientais e económicos). 

Muitas das actividades de gestão florestal  a nível  local podem ser efectuadas com 

base em  tabelas excel.  No entanto, quando se trata de um universo considerável de 

operadores florestais geograficamente dispersos é necessário modernizar a 

compilação de dados, comunicação e análise dos mesmos. 
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O sistema de informação florestal compreende o processo de obtenção de dados, 

armazenamento  numa base de dados centralizada e acessível e o acesso aos dados 

através de várias aplicações para analisar  os dados.  

 

Trata-se de uma ferramenta de trabalho que compreende 4 componentes básicos: (i) 

usuários,  (ii) programa ( software),  (iii) equipamento ( hardware) e (iv) banco de 

dados. Os sistemas de informação geralmente possuem uma construção modular ou 

subsistemas e podem incorporar várias ferramentas para captura de dados - no 

campo com GPS, no escritório através de digitação ou importação de mapas ( 

Wellving, 2010). 
Moçambique possui um sistema de informação e rastreamento da madeira baseado 

em registos no papel, amplamente sujeito a fraudes, imprecisões e pouco credíveis. 

Assim as estatísticas produzidas pelo sector nos seus relatórios anuais são imprecisas e 

pouco fiáveis. Tanto o sector privado quanto o Estado necessitam de informação 

precisa, actualizada e atempada para a tomada de decisões nos investimentos. 

 

Simula et al. (2011), sumarizaram as lições aprendidas nos vários projectos relacionados 

com o desenvolvimento de sistemas de informação florestal financiados pela ITTO. São 

elas:  

- A fraca qualidade de planificação, supervisão, monitoria e avaliação é  

derivada da falta de informação sobre os recursos florestais, produção, 

mercados e serviços ambientais.  

- A qualidade da informação é muitas vezes baixa,  e não só porque é utilizado 

um sistema manual na colecta de dados. Se os dados do sistema de 

informação são imprecisos, o sistema de informação perde credibilidade. 

- o valor adicional do processamento estatístico é muitas vezes limitado. A análise 

dos dados precisa de receber mais atenção e consequentemente a 

contribuição do sistema de informação florestal para o desenvolvimento de 

políticas e tomada de decisões tem permanecido limitada.  Um sistema de 

planificação e control é necessário para utilizar o potencial  total do sistema de 

informação florestal.  O sistema de informação florestal necessita de ir mais 

além da simples colecta e compilação de dados. 

- Em muitos países,  o sistema de informação florestal é considerado uma 

ferramenta do governo. No entanto, a informação sobre florestas e mercados é 

também importante para o sector privado e outros actores. No entanto as 

necessidades de de informação  destes actores são muitas vezes descuradas 

nos sistemas desenvolvidos. 

- A inconsistência de  dados e estatísticas produzidas por diversas entidades 

governamentais cria confusão e pode criar conflictos;  

- A falta de equipamento e de pessoal qualificado para processar, analisar, 

validar e disseminar a informação é frequentemente observada. As entidades 

de informação possuem orçamento limitado e isso é muitas vezes derivado  dos 

gestores não atribuírem valor ao sistema de informação como uma ferramenta 

de gestão. 

- A dispersão das florestas e da informação com ela relacionada entre diferentes 

instituições e níveis geográficos representa um desafio particular para o 

desenvolvimento de Sistemas de Informação Florestal. 

- A disseminação de informação estatística sofre atrasos e pode não ser 

direcionada a grupos de usuários relevantes. Isto enfraquece os benefícios do 

investimento no sistema de informação.  
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Em Moçambique,  o sistema de licenciamento  e registo  é baseado em papel e 

inadaptado às exigências de demonstração de legalidade, transparência e de 

cumprimento das normas e leis estabelecidas.  Os dados são incompletos e a 

informação espacial não é incluída dificultando a fiscalização adequada. O sistema 

de fiscalização de registo em papel facilita a corrupção e falsificação tornando o 

sistema de registo uma fonte imprecisa  e pouco fiável de informação. Este é um dos 

pontos mais fracos do sector florestal, havendo necessidade de modernizar, 

desenvolver aplicações digitais, sistemas de comunicação em tempo real entre a 

equipe de exploração dos operadores florestais e os serviços provinciais de florestas, 

entre os pátios de toros, serrações e gestores.  É necessário  introduzir a informática no 

sector , combinando a ciência florestal e a informática para alcançar a governação 

informatizada ( e-governação) fazendo uso da era digital, ligando operadores a 

mercados, reduzindo custos,  burocracia e melhorando a eficiência do sector. 

 

A visão do sistema de informação nacional florestal  consiste em implementar um 

sistema de informação baseado em tecnologia apropriada visando facilitar a colecta 

de dados, compilação, processamento,  análise e disseminação em tempo real, 

melhorando a disponibilidade e acessibilidade a dados actualizados e favorecendo a  

transparência do sector florestal e dos negócios com ele relacionados.  O impacto de 

um sistema de informação florestal consiste na melhoria da governação, redução do 

corte ilegal e aumento da competitividade do sector privado em aceder mercados 

de produtos florestais legais. A melhoria da imagem do sector e aumento de 

credibilidade constituem também resultados esperados. 

 

 

4.4  Responsabilização: prestação de contas e cumprimento  de obrigações 

Responsabilização refere-se à supervisão das acções e decisões tomadas por um 

actor, para garantir que elas vão de encontro aos objectivos definidos e respondem 

às necessidades dos actores. O conceito de responsabilização envolve duas 

dimensões: (i) prestação de contas e  (ii) cumprimento de obrigações (Davis et. al., 

2013). 

A prestação de contas refere-se à obrigação de fornecer informação sobre decisões 

e acções e de justificar-las aos demais actores e às entidade supervisoras. Os 

concessionários devem efectuar um conjunto de procedimentos para garantir o fluxo 

de informação sobre as suas actividades às entidades do Estado supervisoras. O 

Estado por sua vez deveria prestar contas sobre o estado dos recursos, os resultados 

alcançados, os relatórios anuais do sector e a monitoria do sector. O cumprimento das 

obrigações implica sanções e compensações quando o actor não cumpre com as 

obrigações atribuídas. 

A responsabilização (prestação de contas e cumprimento de regras e normas ou 

desempenho )  está ligado ao conceito de Autoridade,  que compreende as funções 

reguladas e legalmente estabelecidas, mandatos, jurisdições, tarefas, 

responsabilidades de uma organização ou actores.  A responsabilização é um 

elemento chave  para que os funcionários públicos prestem conta das acções do 

governo e respondam às entidades das quais derivam a autoridade. A 

responsabilização inclui também a aplicação de sanções e premiações dos resultados 
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do desempenho. 

A  falta de prestação de contas e de transparência num sistema de informação 

deficiente, sem inspeção, análise, e sanções gera uma situação de  encobrimento de 

um número significante de irregularidades não detectadas, que quando são 

demonstradas  contribuem para a formação da  má imagem do sector perante o 

público.  A aprestação de contas e auditorias externas, independentes,  que cobrem 

os aspectos técnicos e financeiros dos programas de trabalho e projectos 

estabelecidos permite a reconstrução da estima e imagem do sector e incentiva o 

cumprimento das obrigações. 

4.4.1 Monitoria do desempenho e  gestão financeira 
  

A falta de credibilidade é também derivada da ausência de monitoria  do 

desempenho e de má gestão financeira de projectos florestais no passado. A melhoria 

e reforço da gestão financeira de acordo com as normas do  Estado e auditoria 

independente dos projectos implementados permite criar capacidades de gestão a 

nível das instituições florestais e permite restaurar a credibilidade do sector. 

 

A falta do fórum florestal e das reuniões anuais para apresentação do relatório anual 

de actividades e de avaliação do desempenho do Estado com a participação da 

sociedade civil  e sector privado agrava a má governação do sector, tornado-o 

opaco, imprevisível,  ineficiente, especulativo e susceptível à tomada de decisões 

had-oc  criando um ambiente desfavorável ao progresso do sector. 

 

Sendo a reforma  transformacional do sector  um impacto esperado das diferentes 

componentes do PNF, é importante introduzir uma cultura de avaliação de resultados 

como forma de medir progressos e discutir os impactos das medidas escolhidas. 

 

4.5  Construção de capacidades e de acção dos actores  

Este aspecto está relacionado com o incentivo à criação de uma sociedade civil forte, 

independente e na criação de capacidades e oportunidades para que a sociedade civil, os 

pequenos médios produtores  do sector florestal participem na tomada de decisões do sector 

florestal em Moçambique. Como exposto anteriormente nas aspectos relacionados com a 

participação e enquadramento institucional o país apresenta necessidade de criar 

mecanismos de participação, isto e o forum nacional de florestas e de fomentar o 

fortalecimento da sociedade civil. 

A certificação florestal  e construção de padrões nacionais tem sido difícil de  

5.  Pilar de Implementação, fiscalização e cumprimento das leis 
 

A maioria das regras e normas estabelecidas pelo sector florestal são quebradas ou 

parcialmente cumpridas e se considera que a maior parte da madeira não cumpre os 

requisitos legais ( FLEGT, 2014), sendo as contravenções mais comuns: 

1. o abate sem licença 

2. abate fora da área designada 

3. abate de espécies não incluídas nas quotas assignadas; 

4. abate de maiores quantidades do que está autorizado; 
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5. falsificação de documentos e classificação de espécies; 

6. declaração de volumes exportados mais baixa para evadir taxas; 

 

As boas praticas relativas ao cumprimento das leis indicam um roteiro composto por  4 

grandes áreas: 

 

I. Conhecer as principais ilegalidades do sector florestal 

 1. quais são as ilegalidades  

 

II. Racionalização do quadro político/legal 

1. levantamento das causas de incumprimento das leis; 

2. aumentar a clareza, transparência e consistência das leis; 

3. minimizar a burocracia e simplificar os procedimentos; 

4. assegurar os direitos de propriedade ( uso e acesso)  das árvores; 

5. assegurar que a capacidade industrial existente não exceda os limites de 

abastecimento; 

6. melhorar a colaboração intersectorial; 

7.  aumentar a competitividade da madeira legal; 

8. melhorar a capacidade judiciaria de actuar em caso de contravenções. 

 

III. Construir capacidade institucional para cumprimento das leis 

IV. Melhorar a monitoria dos recursos florestais e fiscalização 

 

Em Moçambique, na aplicação da lei privilegia-se repressão e pouco é feito no 

domínio da prevenção e detecção ao nível das localidades e distritos. A capacidade 

de fiscalização é fraca, e os funcionários envolvidos na fiscalização estão 

desmotivados pelos inúmeros casos de falta efectiva de sansões e punição das 

contravenções. Nos últimos anos denota-se uma tendência a efectuar os pagamentos 

das multas pois anteriormente os operadores nem se incomodavam em pagar-las e 

prosseguiam com a actividade de forma impune. 

 

FISCALIZAÇÃO FLORESTAL 2014 2015 2016 2017 

nr de multas aplicadas 1070 914 1060 1446 

valor total das multas ( mt)  163.652.476   241.278.506   143.822.665   264.755.245  

valor das multas pago (mt)  94.565.400   49.998.132   118.011.055   201.252.391  

% de multas pagas 58 21 82 76 

Fonte: Relatórios anuais –DINAF/MITADER 

 

O sistema de registo em papel dificulta a fiscalização, facilita a evasão aos 

pagamentos de multas  e não inclui dados espaciais possíveis de fiscalizar no campo. 

Os operadores sabendo das dificuldades de fiscalização encontram inúmeras formas 

de evadir às leis, incluído a corrupção dos agentes envolvidos no processo de 

fiscalização. 

 

Sem investimento na  modernização da fiscalização florestal, os esforços efectuados 

para reduzir inconsistências no quadro legal, aumentar a transparência, participação 

e demais aspectos da governação perdem o impacto. 
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6. Problemas e  desafios da governação florestal  
Em Moçambique as florestas pertencem ao Estado e são de domínio público com 

excepção das plantações florestais estabelecidas por privados. O Estado 

moçambicano sempre foi responsável por administrar o património florestal mas a sua 

gestão é considerada deficiente, e vários estudos  (Mackenzie, 2006; Falcão et al.2015; 

FLEGT, 2014) alertam para a necessidade de melhorar a governação florestal e 

enumeram os principais problemas e  desafios da governação  florestal :  

 

1. Instituições florestais governamentais  sem fundos nem pessoal, desmotivados.  

2. A dispersão de instituições, fraca comunicação e duplicação de esforços; 

3. As reformas institucionais permanentes que não permitem a continuidade de 

processos e agravam dispersão num ambiente de fragilidade institucional ( por 

exemplo o reflorestamento está no ministério da Agricultura). A reforma 

institucional central não é acompanhada a nível provincial  e por muitos meses 

os serviços províncias de florestas estiveram desenquadrados. 

 

É pois num contexto de fragilidade e disfuncionalidade das instituições 

governamentais florestais que a fraca  governação florestal agudiza os seguintes 

problemas: 

 

 

1. A sobre-exploração do recursos florestal com consequências nefastas para as 

comunidades, para o ambiente, para o Estado e para as empresas privadas; 

2. A ausência  efectiva de gestão do património derivado da  escassez de dados 

actualizados, fiáveis,  sistema de informação, monitoria e análise da dinâmica 

das florestas  deficiente, dificultando a administração de um património florestal 

considerável e geograficamente disperso, sobre pressão derivado do 

crescimento populacional e aumento da procura de produtos florestais;  

3. O limitado investimento e canalização de fundos na construção de 

capacidades das Instituições do Estado ligadas à gestão florestal, perpetua a 

falta de capacidades  da mesmas e favorece a fraca governação do sector 

florestal; A canalização das receitas de acordo com o estipulado nos decretos 

(reflorestamento, queimadas, desenvolvimento institucional) nunca acontece, 

fragilizando  ainda mais as instituições. 

4. A falta de meios modernos e pessoal qualificado para a  governação 

electrónica e modernização do sector, propicia a corrupção, corte ilegal e 

ineficiência da gestão. 

5. A falta de transparência do sector facilita a corrupção,  e desrespeito pela lei, a 

não prestação de contas e responsabilização , criando um clima de 

imprevisibilidade, que dificulta  o desenvolvimento do sector; 

6. A fraca previsibilidade e insegurança jurídica derivada de decretos had-oc e 

sua revogação sucessiva cria insegurança no sector privado e reduz a 

credibilidade da governação 

7. A ausência de apoio efectivo aos operadores florestais e um ambiente 

favorável ao investimento privado reduz a contribuição económica do sector 

florestal  com base na exploraçãoo sustentável; 

8. A ausência de mecanismos institucionalizados de participação e diálogo dos 

actores na tomada de decisões que afectam o seu negócio  bem como de 

mecanismo de reclamações cria falta de confiança e desiquilibrio de interesses, 

com consequências nefastas para desenvolvimento harmonioso. 
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9. A fraca coordenação e comunicação a todos os níveis e a desconsideração 

pelas especificidades das províncias  fazem com que as regras estabelecidas a 

nível  central e nacional  nem sempre sejam adequadas; 

 

Actualmente,   a governação florestal em Moçambique ( e dos seus múltiplos actores)   

resume-se numa má imagem e reputação sendo necessárias intervenções múltiplas,  

tempo, reforço institucional e resultados consolidados para modificar esta imagem do 

sector perante o público moçambicano e comunidade internacional.  

 

A análise FOFA da governação florestal pode ser resumida como 

 

 
tabela - Fortalezas, oportunidades e potencialidades do sector florestal 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 
1. Existência de 

recursos 
florestais ( 32-
34 milhões de 
hectares de  
florestas); 

2. Espécies 
florestais 
apreciadas pelo 
mercado 
nacional e 
internacional; 

3. Vastas áreas de 
uso múltiplo 

4. Quadro legal 
reconhece a co-
gestão dos 
recursos 
florestais; 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1. Localização geo-estratégica e próxima dos 
mercados emergentes Asiáticos e Àfrica 
SSA; 

2. Ligação de mega projectos, industria 
mineira  e florestas através de 
contrapartidas para reposição do capital 
natural; 

3. O papel das florestas na mitigação das 
mudanças climáticas e necessidade de 
manter área florestal permanente; 

4. Desenvolvimento integrado e inclusivo da 
florestas,  fauna, solos e água; 

5. Descentralização da gestão territorial e 
florestal a nível comunitário; 

6. Carvão vegetal como pequeno/médio 
negócio rentável e sustentável; 

7. Melhoria da imagem do sector através  de 
selo verde para mercado nacional e 
internacional ; 

Potencialidades do sector florestal: 
1. A existência de recursos florestais e o reconhecimento do papel das florestas na 

mitigação das mudanças climáticas e na construção de um futuro de baixas emissões 
potencializa a determinação de área permanente nacional de florestas a todos níveis 
( municípios, distritos, províncias) e o fomento de florestal e agro-silvicultura; 

 
2.  Vastas áreas de uso múltiplo e a geo-localização estratégica potencializa a criação de 

pequenos/médios woodlots  resultantes do fomento florestal; 
 
 

3. Contrapartidas e re-investimento  nos negócios florestais potencializa a contribuição 
do sector na redução da pobreza; 

 

 

E as fraquezas e ameaças ao desenvolvimento do sector são: 
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F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

1. Floresta com 
crescimento lento e 
baixa produtividade; 

2. Gestão e monitoria 
deficiente e 
centralizada; 

3. Instituições muito 
fracas ; 

4. Tendência a 
“projectizar” o 
desenvolvimento do 
sector; 

5. Quadro legal 
desajustado e 
incompleto; 

6. Fraca penalização de 
infractores e 
transgressores; 

7. Acompanhamento 
técnico inexistente; 

8. Má imagem; 
9. Poucos benefícios 

derivados da co- 
gestão florestal; 

10. Processamento  
deficiente e 
concentrado no 
primário. 

11. Ausência de 
associativismo e 
redes de dialogo na 
área florestal; 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

1. Sobre-exploração do recurso; 
2. Corte ilegal; 
3. Corrupção; 
4. Fiscalização deficiente; 
5. Pouco investimento na  modernização e 

desenvolvimento  da gestão do  sector; 
6. Centralização de tomada de decisões e 

ausência de mecanismos formais de 
participação; 

7. Falta de transparência; 
8. Reformas  institucionais constantes geram 

vazios institucionais; 
9. Falta de transparência e prestação de contas a 

todos os níveis e entre todos actores; 
10. Fraco compromisso político com a 

sustentabilidade do recurso e boa governação; 
11. Poucos operadores responsáveis e 

comprometidos com a sustentabilidade do 
recurso; 

12. Vazio institucional na área da energia da 
biomassa e falta de coordenaçãoo de políticas 
energéticas e alocação de contrapartidas; 

13. Forte movimento de advocacia contra 
plantações florestais; 

14. Ordenamento territorial no papel e não 
aplicado na prática; 

Vulnerabilidades do sector florestal: 
1. A fiscalização deficiente e antiquada gera oportunidades de corrupção e corte ilegal; 

 
2.  O deficiente re-investimento na administração  e desenvolvimento do sector revela o 

fraco compromisso político  e possibilita a perpetuação da sobre-exploração e 
ilegalidades; 

 
3. A ausência de associativismo e mecanismos formais de participação e de transparência 

realçam a má governação do sector. 
 

4. Quadro legal desajustado e incompleto em todos as áreas e temas do sector florestal  
desincentiva o desenvolvimento do sector; 
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PARTE 3 -  Visão da Governação florestal 

7. Visão 2035 

7.1 Objectivo de desenvolvimento, intervenções estratégicas e resultados do 
programa 

GOVERNAÇÃO FLORESTAL 

 

OBJECTIVO DO 

P.N.FLORESTAS 

 
TORNAR A GOVERNAÇÃO FLORESTAL TRANSPARENTE, 

PARTICIPATIVA, MONITORADA, MODERNA E EFICIENTE 

 
 
 
 
 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

I. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS INSTITUIÇÕES 

GOVERNAMENTAIS, SOCIEDADE CIVIL e PRIVADOS FLORESTAIS 

; 

 

II. FORTALECIMENTO DO QUADRO LEGAL RELACIONADO COM 

A GOVERNAÇÃO FLORESTAL; 

 

 

III. MODERNIZAÇÃO DO SECTOR; 

 

IV. MONITORIA FLORESTAL DAS TRÊS DIMENSÕES (FLORESTAS,  

GOVERNAÇÃO  FLORESTAL E PROGRESSO VERSO O MANEIO 

FLORESTAL SUSTENTÁVEL);  

 

V. FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO FLORESTAL   E 

CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGRAS; 

 

VI. TRANSPARÊNCIA DA GOVERNAÇÃO DO 

 SECTOR FLORESTAL; 

 

VII. PARTICIPAÇÃO DOS ACTORES NA TOMADA DE DECISÕES E 

GOVERNAÇÃO FLORESTAL; 

 

VIII. AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DO 

SECTOR PRIVADO E AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SECTOR 

FLORESTAL PARA A ECONOMIA NACIONAL; 

Até 2035,  o sector florestal pretende  alcançar a boa governação 

florestal, melhorar a credibilidade do sector e criando um ambiente  

favorável ao negócio florestal com base no equilíbrio da 

conservação ambiental e desenvolvimento sócio-económico 

sustentável. 
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IX. DESCENTRALIZAÇÃO COMUNITÁRIA DA GOVERNAÇÃO 

FLORESTAL  E DESENVOLVIMENTO RURAL; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DAS 

INTERVENÇÕES 

1.  Instituições florestais de excelência e motivadas 

para a  reforma do sector e implementação dos 

desafios da Agenda Florestal; 

 

2.  Incorporado aspectos de boa governação 

florestal na legislação florestal; 

3. Melhorada a qualidade  de informação e dados  

do sector; 

4. Efectuada  a monitoria das florestas, da 

governação e do progresso do maneio florestal 

sustentável a todos níveis; 

5. Reduzidas as oportunidades de corrupção e de 

actividades ilícitas; 

6. Governação florestal transparente e previsivel; 

7. Melhorada a participação na tomada de 

decisões, confiança e ambiente de negócios; 

8.  Uso da e-governação no sector privado e 

premiação de boas praticas ; 

9. Reduzidos os conflictos entre comunidades e 

operadores, o corte illegal e desmatamento; 

7.2 Objectivos estratégicos, resultados esperados e indicadores e actividades 
 
A área de governação florestal possui  9 intervenções estratégicas apoiadas 

por 13 objectivos estratégicos cujos resultados esperados estão reflectidos na 

tabela 08. 
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Tabela 08 - Objectivos estratégicos, resultados esperados, indicadores e actividades  

 

Áreas de intervenção Objectivos estratégicos Resultados esperados 
indicadores dos objectivos 

estratégicos 
Acções 

PARA 

FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA 

IMPLEMENTAR 

MANDATO E 

PROGRAMA 

NACIONAL DE 

FLORESTAS 

Objectivo Específico nr.1 

-  Alocação de receitas 

às instituições do sector 

florestal  

Financiamento parcial 

do Programa Nacional 

de Florestas 

Valor das receitas alocadas  e 

utilizadas 

1.  Regulamento de alocação de receitas para 

desenvolvimento institucional e demais alocações; 

2.  Criação de sistema de auditoria de gestão de fundos 

alocados; 

3.  Fortalecimento institucional a nível provincial 

Objectivo Específico nr. 

2 - Fortalecimento  de 

programas   e parcerias 

inter e multisectorias e 

clareza de mandatos 

Parcerias intersectoriais 

estabelecidas e 

preenchimento de 

lacunas institucionais 

Programas multisectoriais 

implementados  e reduzidos de 

vazios institucionais ; 

4.  Institucionalizar sistema participativo e transparente 

de prestação de contas e de avaliação de 

desempenho; 

Clareza de mandatos e 

reduzida a duplicação de 

esforços e competências 

5.  Definição de mandatos e responsabilidades para 

evitar duplicação e lacunas; 

6.  Fortalecimento de programas temáticos e  parcerias 

para preenchimento de vazios institucionais  ( 

queimadas, apicultura,  programa  nacional de 

investigação florestal, monitoria, restauração, 

reflorestamento e extensão florestal); 

Cooperação bilateral em 

áreas de interesse comum 

para combate a corte ilegal 

implementada 

7. Parcerias bilaterias em temas de interesse comum 

entre países : acordo voluntários de combate a corte 

ilegal 

PARA 

FORTALECIMENTO DO 

QUADRO LEGAL 

RELACIONADO COM A 

GOVERNAÇÃO 

FLORESTAL 

Objectivo específico nr. 

3 - Incorporação  de 

padrões de governação 

florestal na legislação 

do sector 

Quadro legal revisto e 

adequado aos desafios 

do sector 

Reduzidas as inconsistências 

legais entre os vários 

instrumentos  

8. Adequar o quadro legal em todos os temas da 

Agenda florestal ( comunidades, PFNM, conservação, 

cadeias de valor, etc) 

Regulamento de 

avaliação da 

governação florestal 

acordado e 

sistema de avaliação da 

governação florestal 

incorporado no marco legal 

9.    Incorporar o sistema de monitoria de governação ( 

transparência, responsabilização, participação na 

tomada de decisões, entre outros)  no marco legal do 

sector e regulamentar o acesso à informação; 
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incorporado no marco 

legal 
10. Estabelecer sistema sansões e premiação com base 

em resultados de desempenho. 

PARA  

MODERNIZAÇÃO DO 

SECTOR   

Objectivo Específico nr. 

4 - Desenvolver e 

implementar SIF até ao 

nivel local Melhorada a eficiência 

da governação florestal 

e qualidade dos dados 

Sistema de informação 

operacional e implementado 

a todos os níveis 

11.   Desenvolver e implementar o sistema de informação 

florestal incorporando os interesses dos usuários não 

governamentais; 

Tomada de decisões com 

base em dados e análise de 

resultados 

12.   Reforçar o acesso à internet de alta velocidade  

13.  Melhorar a comunicação entre províncias e  central ; 

Objectivo Especifico nr 5 

- Implementar e-

governação florestal  

14.    Incorporar a informação espacial  e melhorar o 

sistema de licenciamento, rastreamento e registo. 

15    Criação de departamento de imagem e 

comunicação; 

ESTABELECER E 

REFORÇAR A 

MONITORIA FLORESTAL 

( FLORESTAS,  

GOVERNAÇÃO  

FLORESTAL E 

PROGRESSO VERSO O 

MANEIO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL) 

Objectivo específico nr 

6 - estabelecer e 

harmonizar  sistema de 

monitoria florestal para 

objectivos multiplos  
metodologias 

harmonizadas de 

monitoria das florestas, 

governação e maneio 

florestal acordadas e 

implementadas 

Metodologia, indicadores e 

metodos de monitoria florestal  

para diversos fins acordado e 

implementada 

16.     Fortalecer  o sistema de cadastro nacional e 

harmonização de metodologia de monitoria das 

florestas ( inventários, mapas, classificação da 

vegetação,) 

17.    Fortalecer os inventários florestais provinciais com a 

capacitação e dotação de equipamento 

especializado; 

18  .   Estabelecer e implementar  a monitoria periódica  

da rede nacional de parcelas permanentes; 

Objectivo específico nr 

7 - Estabelecer sistema 

de monitoria da 

governação florestal e 

progresso do maneio 

florestal sustentável 

Sistema de monitoria 

independente da governação 

florestal ( incluindo receitas e 

alocação de fundos) 

19     Acordar e  estabelecer o sistema  independente de   

monitoria de governação florestal, em particular da 

transparência e responsabilização; 

20.   Estabelecer monitoria e verificação  da colecta de 

receitas e alocação; 

Sistema de monitoria do 

progresso de maneio florestal 

sustemtavel implementado; 

21    Desenhar e estabelecer sistema de monitoria 

nacional de progresso verso o maneio florestal 

sustentável e do objectivo de desenvolvimento 

sustentável #15. 

PARA FORTALECER A 

FISCALIZAÇÃO 

FLORESTAL   E 

CUMPRIMENTO DAS 

Objectivo específico 

nr.8 - modernizar  

sistema de fiscalização 

florestal 

Reduzido o corte ilegal 

no país e as 

oportunidades para 

corrupção no sector 

sistema de rastreamento 

operacional 

22.     Partilhar o sistema de informação florestal com a 

fiscalização, ordenamento territorial e cadastro de terras; 

23      Introduzir sistema de rastreamento  em todos os 

operadores florestais , incluindo a informação espacial   
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LEIS E REGRAS florestal das árvores abatidas; 

Nr.  e tipo de sansões 

aplicadas 

24.      Aplicar sistema de sansões graduais aos actores 

não cumpridores até à revogação de licenças/contratos 

PARA PROMOVER 

TRANSPARÊNCIA  DA 

GOVERNAÇÃO DO 

SECTOR FLORESTAL 

Objectivo específico nr. 

9 - aumentar a 

transparência da 

governação do sector 

florestal 

Aumentada a 

transparência da 

governação do sector 

lforestal incluindo a 

graç˜qo e alocação de 

receitas 

Governação trasparente e 

acesso  público aos resultados 

da avaliação da governação 

25.   Estudar oportunidade e pertinência do 

enquadramento do sector florestal na EITI; 

26.   Apoiar criação de iniciativas verso a transparência 

do sector; 

27.   Avaliação  independente da governação florestal e 

da transparência  

PARA PROMOVER A 

PARTICIPAÇÃO DOS 

ACTORES NA TOMADA 

DE DECISÕES E 

GOVERNAÇÃO 

FLORESTAL; 

Objectivo específico nr 

10 - Melhorar a 

participação na 

tomada de decisões do 

sector florestal, e dar voz 

a todos os actores 

criados e apoiados os 

foruns e plataformas 

para governação do 

sector florestal aos 

diversos níveis 

nr de associações e foruns; 

28.   institucionalizar o fórum nacional de florestas e as 

reuniões anuais do sector florestal; 

29.   Promover a criação de fóruns provinciais e 

associações de operadores; 

30.   Promover  a divulgação das actividades e decisões 

do sector florestal através do uso das páginas web, 

webinair. e de sensibilização; 

31.   Favorecer a hospedagem de eventos internacionais  

relacionados com governação, políticas e maneio 

florestal sustentável; 

PROMOVER AMBIENTE 

FAVORÁVEL AO 

DESENVOLVIMENTO DO 

SECTOR PRIVADO E 

AUMENTO DA 

CONTRIBUIÇÃO DO 

SECTOR FLORESTAL 

PARA A ECONOMIA 

NACIONAL 

Objectivo específico nr. 

11 -  Premiar e incentivar 

as concessões florestais 

baseada em boas 

praticas  Acarinhado o  sector 

privado  comprometido 

com a sustentabilidade 

do recurso 

Nr de concessões com 

aplicação de boas praticas 

32   Favorecer a governação concessionada , 

comprometida com a sustentabilidade dos recursos e 

exploração florestal de baixo impacto; 

33.   Promover  sistema de incentivos ao sector privado e 

redução de taxas com base no desempenho; 

Objectivo específico nr 

12 - introduzir a e-

governação no sector 

privado 

Participação do sector privado 

na tomada de decisões 

34   Formalizar a participação  do sector privado na 

tomada de decisões e debate das diferentes opções de 

gestão; 

e-governação e fiscalização 

do sector privado 

35. Apoiar a incorporação e uso da e-governação no 

sector privado. 

PROMOVER A 

DESCENTRALIZAÇÃO 

COMUNITÁRIA DA 

Objectivo específico nr. 

13 -Favorecer e apoiar a  

e-governação 

Governação 

descentralizada 

apoiada,  favorecida e 

Nr de concessões comunitárias 

36.     Apoiar e  fortalecer o programa de maneio 

comunitário e PFNM, sobretudo em províncias com 

potencial florestal; 
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GOVERNAÇÃO 

FLORESTAL  E 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

descentralizada  capacitada 36.     Favorecer e incentivar parcerias entre 

comunidades e privados; 

37.     Favorecer a alocação de concessões a 

comunidades que possuem privados interessados em 

efectuar parcerias; 

Redução de conflctos 
38.     Clarificar a propriedade das árvores e direitos de 

uso e acesso às florestas por pelas comunidades; 

introduzida a e-governação 

nas áreas comunitárias 

39. introduzir e-governação para transparência de 

gestão e fiscalização a nível local através de aplicativos 

e capacitação. 
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