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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Em Moçambique as florestas constituem um factor essencial para o desenvolvimento 

rural pois são estas que fornecem às comunidades bens e serviços, nomeadamente, 

emprego formal e informal, geração de renda, energia, segurança alimentar, habitação, 

entre outros.  

A biomassa lenhosa é utilizada pela maior parte da população rural e urbana de 

Moçambique sendo, geralmente, originária de florestas naturais e representa a principal 

(e em muitos casos, a única) fonte de energia para a maioria das famílias em 

Moçambique. Nas zonas rurais a lenha é o combustível predominante e geralmente a 

única fonte de energia doméstica disponível para as actividades do agregado familiar 

(cozinhar, aquecimento, fabrico de bebidas tradicionais e utensílios domésticos). A 

utilização de carvão como fonte de energia é predominante nas zonas urbanas pois as 

famílias de baixa renda não têm a capacidade financeira para consumo de outras fontes 

de energia (electricidade, gás natural) e porque a venda do carvão é feita a retalho 

facilitando o acesso a esta fonte de energia. 

Moçambique tem uma área florestal de cerca de 31 milhões de hectares. O 

desmatamento anual é estimado em 267.029ha (correspondente a 0,77% de floresta 

perdida por ano). O desmatamento anual tem como principais causas a agricultura 

itinerante, a expansão urbana, a extração de madeira e a produção de carvão e lenha. 

O contínuo desmatamento, a degradação e a perda de valor económico das florestas põe 

em risco a fonte de renda de milhares de famílias bem como a perda de diversidade de 

espécies de plantas e animais, para além de agravar os impactos das mudanças 

climáticas. 

A cadeia de valor do carvão vegetal é constituída por 3 etapas: produção, transporte e 

comercialização. A etapa da produção é definida por 4 estágios principais: preparação 

do material, construcção do forno, processo de carbonização e por fim embalagem do 

material. O transporte dos sacos de carvão até aos centros de consumo pode ser feito 

através de três meios principais: bicicleta, comboio e camião. A última etapa é a 

comercialização do carvão vegetal que pode ser feita por 2 vias: venda a grosso e venda 

a retalho. 
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Actualmente, a cadeia de valor do carvão vegetal é caracterizada pela pouca atenção 

que os decisores políticos dão à forma que o carvão vegetal é produzido e vendido não 

havendo políticas regulamentadas para a produção, transporte e distribuição de carvão; 

negócio maioritariamente informal tornando a sua sustentabilidade ineficiente e de 

risco e não contabilizado para a economia nacional sendo considerado secundário 

quando comparado com outras fontes de energia; tecnologia de fabrico tradicional e 

com pouco rendimento; associada à degradação ambiental e pobreza. 

Durante o presente trabalho foi possível a contribuição activa de diferentes actores 

(Governo, Comunidades, Sector Privado, Sociedade Civil, Parceiros de Cooperação e 

Instituições de Ensino). Foi feita uma compilação dos desafios associados ao sector de 

energia de biomassa lenhosa, tais como a falta de compromisso nacional na utilização 

sustentável do património florestal; falta de políticas sectoriais que visem a redução da 

pressão florestal; necessidade de sistemas de certificação e licenciamento desde a 

produção à comercialização de carvão vegetal; falta de promoção do uso de fontes 

alternativas de biomassa; sensibilização/consciencialização para o uso de novas 

tecnologias eficientes e produtos derivados dos combustíveis sólidos que substituam o 

carvão vegetal; fraco envolvimento das associações de carvoeiro sendo o seu papel 

pouco claro e pouco reconhecido por todos os actores envolvidos. 

Apesar de todos os actores na cadeia de valor do carvão serem relevantes, a análise 

histórica, socioeconómica e de mercado sugere que são os consumidores dos centros 

urbanos o grande motor do negócio. No fundo é a procura, i.e., mercado, que justifica a 

produção. A procura não parece abrandar devido ao crescimento da população urbana 

pobre, aumento de actividades económicas assentes no carvão e lenha (e.g. padarias, 

restauração, barracas), ausência de alternativas adequadas em termos socioeconómicos 

e culturais, e aos hábitos culturais prevalentes. No entanto em caso de mudança, ou 

mesmo abrandamento de procura, os produtores ficam numa situação de grande 

vulnerabilidade. Para os agricultores que sazonalmente produzem carvão, reduz-se 

uma importante fonte de rendimento, para os carvoeiros profissionais reduz-se o 

negócio. A reacção poderá ser o aumento da pressão sobre os recursos, delapidando 

ainda mais os serviços ecológicos da floresta e a possibilidade de os usar com benefícios 

para a sua qualidade de vida. 

Os desafios acima descritos tiveram como resultado a criação de objectivos estratégicos 

e áreas de intervenções estratégicas para o pilar da energia de biomassa visando 

assegurar a coordenação multissectorial no desenvolvimento de políticas energéticas e 
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acções estratégicas de forma a formalizar a cadeia de valor desde a produção à sua 

comercialização; redução do uso de lenha e carvão vegetal para o abastecimento das 

zonas urbanas e rurais; produção sustentável de carvão e aproveitamento dos 

desperdícios através da introdução de tecnologias melhoradas e maximização do uso de 

fontes energéticas alternativas a um custo mais acessível para as famílias de baixo 

rendimento. 

No contexto actual, a implementação de medidas que reduzirão significativamente o 

rácio entre a oferta e a procura são necessárias. A estratégia de energia de biomassa 

lenhosa prevê a curto prazo, regular a exploração dos recursos florestais para a 

produção sustentável de combustíveis lenhosos para abastecimento do consumo 

crescente dos centros urbanos, formalizando o negócio, promovendo a organização, 

associações e fóruns de representação dos produtores de combustíveis lenhosos, e 

aumentando a eficiência de transformação e da cadeia de valor do carvão vegetal, com 

vista à obtenção de maiores ganhos pelos carvoeiros.  

A nível do consumo, acções para melhorar a eficiência dos fogões utilizados contribuem 

para a redução do consumo de combustíveis lenhosos e de gastos familiares. A médio 

prazo, a produção de combustíveis lenhosos para abastecimento do consumo urbano 

deverá ser garantida por associações de carvoeiros e produtores organizados, registados 

e plantações comerciais com espécies nativas e/ou exóticas de rápido crescimento em 

áreas peri-urbanas e de florestas degradadas ou de uso múltiplo.  

A longo prazo, a adopção de uma política integrada florestal e energética visando 

promover a consciência ambiental dos consumidores urbanos para a aquisição de 

combustíveis lenhosos em conformidade com o quadro legal e com base na exploração 

florestal sustentável, o incentivo do consumo de fontes alternativas de energia, o 

aproveitamento de resíduos pelas agro-indústrias, bem como a adopção de taxas 

reguladoras, incentivos e coordenação multissectorial na política energética. 

A cadeia de valor do carvão vegetal apresenta um potencial considerável para a 

redução de emissões quer seja no abastecimento de matéria prima, quer na 

transformação (fornos), transporte e consumo (fogões), que deve ser reflectido na 

contribuição nacional para a redução de emissões e de mitigação das mudanças 

climáticas. Foi neste contexto, que a política florestal destaca a energia da biomassa 

lenhosa como um pilar fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável com 

baixas emissões de carbono. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Forests are essential for rural development in Mozambique; they provide communities 

with goods and services, such as:  formal and informal employment, income generation, 

energy, food security, housing, among others.  

In Mozambique, most of the rural and urban population use wood biomass, usually 

taken from native forests, as their main (and in many cases, the only) source of energy. 

This wood biomass fuel is usually used in two forms: firewood and charcoal. Firewood 

is predominantly used by rural households for their usual domestic activities (such as 

cooking, heating, preparation of traditional beverages and household items, to name a 

few). On the other hand, charcoal is predominantly used by low-income households in 

urban areas, because these usually do not have the financial capacity to consume other 

sources of energy (i.e.: electricity and natural gas), and because charcoal is accessible, 

being sold in small quantities at affordable prices.  

Mozambique has a forest area of about 31 million hectares. The annual deforestation is 

estimated at 267,029 ha (corresponds to 0.77% per year). The main drivers of annual 

deforestation are: shifting cultivation, urban sprawl, timber extraction, firewood and 

charcoal production. 

The incessant deforestation rate, degradation and loss of economic value of forests, 

threatens the financial security of thousands of families, fuels the loss of biodiversity of 

plant and animal species, and aggravates the impacts of climate change.  

The charcoal value chain consists of 3 stages: production, transportation and 

commercialization. Production is defined by 4 main phases: preparation of material, 

construction of the furnace, carbonization and finally packaging of the material. 

Transportation to the commercial centres can be done by bicycle, train and/truck. The 

last stage, commercialization, can be done by wholesale and/or retail. 

The charcoal value chain in Mozambique is presently defined by: the need for policies 

and regulations for the production, transportation and distribution of charcoal; the fact 

that charcoal production and commercialisation is, largely, an informal business that is 
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considered to be secondary when compared with other energy sources, which means 

that the revenue generated in this sector is not accounted for in the national economy, 

making the sustainability of these businesses inefficient and risky; the use of traditional 

manufacturing technologies and low yield; as well as, being associated with 

environmental degradation and poverty. 

During the present work, the active contribution of different actors (Government, 

Communities, Private Sector, Civil Society, Cooperation Partners and Teaching 

Institutions) was possible. A compilation of the challenges related to the wood energy 

biomass sector were summarized, such as the lack of national commitment for 

sustainable use of the forest heritage; lack of sectoral policies aimed at reducing the 

pressure on the forest; the need for certification and licensing systems from production 

to commercialization of charcoal; a need to raise more awareness and promote the use 

of alternative sources of biomass; awareness-raising for the use of new efficient 

technologies and products derived from solid fuels that replace charcoal; weak 

involvement of charcoal associations and unclear role and little recognized by all the 

actors involved. 

Although all the actors in the charcoal value chain are relevant; historical, 

socioeconomic, and market analysis suggest that urban consumers are the main drivers 

of the business. Essentially the demand in these areas is what fuels the production. This 

demand is significantly influenced by the growth of the urban poor, increased economic 

activities based on charcoal and firewood (e.g. bakeries, restaurants, barracas), lack of 

adequate socio-economic and cultural alternatives, and prevalent cultural habits. 

However, in the event of a change, or even a reduction in demand, charcoal producers 

(professional and farmers who seasonally produce charcoal) would be at risk of losing 

their livelihood source. This, may result in these charcoal producers shifting to other 

unsustainable activities that increase the pressure on resources, and further damages 

the ecological services provided by forests, in hopes to gain an income and improve 

their quality of life. 

The challenges described above have resulted in the creation of strategic objectives and 

areas for interventions for the biomass energy pillar to ensure multi-sectoral 

coordination in the development of energy policies and strategic actions in order to 

formalize the value chain from production to commercialization; reduce the use of 

firewood and charcoal to supply urban and rural areas; sustainable charcoal production 
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and waste management by introducing improved technologies and maximizing the use 

of alternative energy sources at a more affordable cost for low-income households. 

In the current context, the implementation of measures that will significantly reduce the 

supply-demand ratio are necessary. The wood biomass energy strategy foresees, in the 

short term, to regulate the exploitation of forest resources for the sustainable 

production of wood fuels to supply the increasing consumption of urban centers, 

formalizing the business, promoting the organization, associations and representative 

forums for charcoal producers, and increasing the transformation efficiency and the 

charcoal value chain, in order to obtain greater gains by the charcoal producers.  

At the level of consumption, actions to improve the efficiency of the cooking stoves 

used contribute to the reduction of consumption of wood fuels and of family expenses. 

In the medium term, the production of wood fuels to supply urban consumption 

should be ensured by charcoal associations and organized, registered producers and 

commercial plantations with fast-growing native and / or exotic species in peri-urban 

areas and degraded forests or multiple use.  

In the long term, the adoption of an integrated forestry and energy policy aimed at 

promoting the environmental awareness of urban consumers towards the acquisition of 

wood fuels in accordance with the legal framework and on the basis of sustainable 

forestry, encouraging the consumption of alternative sources of energy, the use of waste 

by agro-industries, as well as the adoption of regulatory fees, incentives and 

multisectoral coordination in energy policy. 

The charcoal value chain has considerable potential for reducing emissions both in the 

supply of raw material and in the processing of charcoal (using improved furnaces), 

transport and consumption (using improved cook stoves), and a formal process would 

permit the alignment with other strategies aim to the reduction of emissions and 

mitigations of climate change. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em Moçambique as florestas constituem um factor essencial para o desenvolvimento 

rural através do provimento de bens e serviços para a economia local e nacional, do 

emprego formal e informal, geração de renda, energia, segurança alimentar, habitação 

entre outros. Do mesmo modo as florestas contribuem para a economia da população 

urbana sobretudo através do recurso natural da biomassa lenhosa, da qual cerca de 76% 

da população ainda mantém dependência para produção de lenha e carvão (MIREME, 

2012). Porém, o contínuo desmatamento, a degradação e a perda de valor económico 

das florestas põe em risco a fonte de renda de milhares de famílias bem como a perda 

de diversidade de espécies de plantas e animais, para além de agravar os impactos das 

mudanças climáticas (MITADER, 2016). 

As principais causas de desmatamento e degradação de florestas no País são as 

actividades produtivas e de desenvolvimento tais como a expansão de áreas agrícolas 

(89,407 ha/ano; 65%), a expansão de áreas residenciais e desenvolvimento de 

infraestrutura (16,285 ha/ano, 12%), a exploração não sustentável de madeiras (11,412 

ha/ano, 8%), a colheita de lenha e produção de carvão (9,027 ha/ano, 7%) e agricultura 

comercial ( 4%) (MITADER, 2016). 

Para o desenvolvimento sustentável do País é necessário que haja um equilíbrio entre os 

direitos e interesses económicos, ambientais e sociais. Para tal é necessário desenvolver 

e harmonizar as políticas sectoriais de forma a mitigar o impacto dos desastres naturais, 

da insegurança alimentar, degradação do solo, desmatação acelerada, abate ilegal, 

queimadas descontroladas, inadequados sistemas de informação e de inventariação do 

recurso florestal e deficientes sistemas de maneio e fiscalização florestal.  

É no contexto actual que o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(MITADER), em parceria com os diferentes Ministérios e através de diferentes reuniões, 

consultas e conferências, propõe a Revisão da Política e Estratégia de Florestas e Fauna 

Bravia e adopção de uma Política Florestal que será concretizada através do Programa 

Nacional de Florestas – 2035. A Política Florestal terá como Pilares de desenvolvimento 

seis áreas: 

1. Quadro Legal, Institucional e Governação Florestal; 

2. Desenvolvimento Económico; 

3. Serviços Ambientais e Conservação Florestal; 

4. Participação das Comunidades Locais; 
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5. Plantações Florestais; 

6. Energia da Biomassa Lenhosa. 

Este Relatório diz respeito ao pilar estratégico relevante à energia da biomassa lenhosa 

onde serão abordados assuntos relacionados com a produção de carvão e o seu impacto 

na gestão dos recursos florestais em Moçambique. Trata-se de um levantamento da 

situação actual nomeadamente os principais problemas e desafios, a visão futura e 

estratégia de desenvolvimento da cadeia de valor, principais actores e alternativas 

provenientes da biomassa para a produção de carvão que servirá de apoio nas 

discussões em workshop com os diferentes actores deste tema de modo a construir uma 

visão futura partilhada e apoiada pelos intervenientes para o desenvolvimento deste 

tema. 

O Relatório encontra-se dividido em 5 partes principais: 

Parte 1 – Breve Introdução sobre o trabalho; 

Parte 2 – Contextualização do sector de energia de biomassa lenhosa onde se expõe a 

visão geral da produção sustentável de biomassa energética (com foco no carvão 

vegetal), descrição da cadeia de valor desde a fonte de biomassa à comercialização da 

mesma, contexto e tendências deste sector em Moçambique; 

Parte 3 – Quadro Político, Regulamentar e Institucional onde será realizado o 

enquadramento Legislativo com efeito na produção de biomassa energética e possíveis 

parceiros para o presente projecto; 

Parte 4 – Conclusão do estudo efectuado onde se sintetiza os desafios propostos 

apresentados ao longo do Relatório, importância do envolvimento dos diferentes 

actores de forma cooperativa e sinergética, terminando com o reforço da importância do 

desenvolvimento do sector de energia de biomassa lenhosa para o desenvolvimento 

sustentável do País. 

Parte 5 – Resumo dos resultados obtidos durante o workshop, visão para 2035 da 

energia de biomassa lenhosa e objectivos estratégicos. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO – SECTOR DA ENERGIA DE BIOMASA 
LENHOSA 

 

2.1 Visão Geral da Cadeia de Valor em Moçambique 
 

2.1.1 Energia de biomassa lenhosa: Conceito e Definição 
 

A biomassa é definida como material orgânico de origem biológica sendo de considerar 

fracções biodegradáveis de produtos agropecuários, florestais, incluindo resíduos 

agrícolas e animais (Governo de Moçambique, 2009).  

De acordo com a FAO (2003a), a biomassa lenhosa para combustível pode derivar de 

fontes directas ou indirectas. Os combustíveis lenhosos directos consistem em madeira 

directamente extraída das florestas bem como de outras zonas arborizadas como é o 

caso de terrenos arbustivos – designado dessa forma de biomassa tradicional. Os 

combustíveis lenhosos indirectos referem-se geralmente àqueles que preservam 

essencialmente a estrutura original da madeira ou dos que requerem vários processos 

termoquímicos antes da sua utilização, como são exemplo os originados a partir da 

transformação industrial de madeira, sob a forma de resíduos, tais como, rejeitados de 

serrações, aparas, serradura, costaneiras, cascas, entre outros – designado de biomassa 

recuperada; e de indústrias do papel e celulose como é o caso do licor negro – 

designado de biomassa moderna (Falcão, 2013).  

A biomassa lenhosa ou combustíveis lenhosos é um recurso renovável que tem sido 

utilizado durante séculos como fonte de energia para fins domésticos (Arnold et al., 

2006). A utilização da lenha tornou-se parte integrante da cultura e tradição do povo e 

com o crescimento das cidades, foi aumentando a necessidade de energia e as florestas 

começaram a ser exploradas (Falcão, 2013). 

Os combustíveis lenhosos, especialmente a lenha e o carvão, actualmente fornecem mais 

de 14% da energia primária total do mundo sendo que a energia proveniente da 

madeira seja a fonte dominante de energia para mais de 2 bilhões de pessoas, 

particularmente nas famílias de países em desenvolvimento (FAO, 2010).  

Moçambique é um País relativamente abundante em energia, tendo disponíveis 

recursos hidroelétricos, carvão mineral e gás natural. Apesar da exportação de tais 
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recursos, a biomassa representa cerca de 76% das necessidades energéticas do País e a 

população local ainda depende dos combustíveis tradicionais de biomassa como sua 

principal fonte de energia (ALER, 2016; Atanassov et al, 2012). 

As Figuras abaixo representam a produção de energia primária em Moçambique de 

1971 a 2013, onde um crescimento exponencial é verificado, no entanto, em termos de 

fontes de energia renovável a biomassa lenhosa (carvão vegetal e lenha) manteve-se 

consistentemente como a principal fonte de energia.  

 

 

Figura 1: Produção de Energia Primária em Moçambique (Fonte: Aler, 2016). 

 



 

 

 

 

 14  
   
 
 

 

Figura 2: Percentagem do fornecimento total de energia primária por Fonte em 2014 (Fonte: 
ALER, 2016). 

 

Os estudos disponíveis revelam que a maior parte da população rural e urbana em 

Moçambique depende da biomassa lenhosa como principal fonte de energia para 

cozinhar alimentos e para aquecimento (Falcão, 2013). Esta biomassa geralmente é 

originária de florestas naturais, que estão sendo desmatadas a um nível insustentável, à 

medida que os produtores de carvão procuram madeira mais densa e mais calorífica.  

A biomassa florestal representa a principal (e em muitos casos, a única) fonte de energia 

para a maioria das famílias em Moçambique. As famílias de rendas baixas são os 

potenciais consumidores de lenha e carvão vegetal, a lenha, nas zonas rurais, e o carvão 

vegetal, nas zonas urbanas (MIREME, 2013).  

Nas zonas rurais, a lenha é o combustível predominante e geralmente única fonte de 

energia doméstica disponível para as actividades domésticas do agregado familiar, tais 

como, cozinha, aquecimento, fabrico de bebidas tradicionais e utensílios domésticos 

(potes de barro e tijolos) entre outras. A lenha pode ser utilizada pelos consumidores 

domésticos, isto é, famílias rurais que procedem à colheita de lenha nas próprias 

machambas e ao redor das suas casas tirando proveito dos galhos secos e do material 

resultante da abertura da machamba. Anualmente, este consumo é representativo em 

termos de consumo, no entanto, o impacto visível na floresta é diminuto uma vez que o 

material colhido provém de galhos secos. A lenha pode também ser utilizada por 

consumidores industriais nas áreas rurais, dando destaque às indústrias de chá, tabaco, 

cerâmicas artesanais e industriais, e nas áreas urbanas com destaque para as padarias, 

restaurantes e barracas.  
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A utilização de carvão como fonte de energia é predominante nas zonas urbanas. Esta 

fonte de energia é proveniente de fornos tradicionais de baixa eficiência, com elevados 

desperdícios e reduzidos lucros para as comunidades. A produção de carvão é 

geralmente efectuada para rendimento e venda aos diferentes intermediários que 

constituem a cadeia de valor terminando esta, geralmente, nos consumidores urbanos, 

sendo raramente a sua produção para consumo próprio. Ao nível urbano, a lenha, mas 

maioritariamente o carvão, são utilizados pelos consumidores domésticos sobretudo 

para cozinha. Os consumidores industriais podem utilizar tanta a lenha (e.g. padarias) 

como o carvão (e.g. restaurantes, barracas, complexos turísticos). 

Apesar dos impactos visíveis da indústria de energia de biomassa, há pouca informação 

científica actualizada e concisa disponível para descrever este sector. Os dados obtidos 

por investigações anteriores foram concentrados em pequenas amostras e com uma 

cobertura geográfica limitada. Tal impediu uma análise aprofundada de uma situação 

de referência, bem como a criação de modelos e cenários para auxiliar a formulação de 

políticas (Atanassov et al, 2012). 

Os decisores políticos e pesquisadores usam frequentemente os bancos de dados 

governamentais nacionais para determinar a quantidade de energia de biomassa 

consumida nas áreas urbanas. Esses dados são compilados considerando a quantidade 

de licenças emitidas pelo Governo para a exploração de florestas para a produção de 

carvão e/ou lenha. A precisão desses números, no entanto, tem sido questionada pois 

acredita-se que a maior quantidade de biomassa que entra nas áreas urbanas é de 

natureza informal. Um estudo efectuado por Falcão em 2005 estimou que apenas cerca 

de 10% da biomassa em Moçambique seja licenciada e uma vez que não existem dados 

recentes que confirmem ou refutem este valor assume-se a sua continuidade. Assim 

sendo, será apenas esse montante registado no banco de dados nacional. 

O sector da Biomassa em Moçambique ainda é fragilizado no que concerne às 

tecnologias de aproveitamento dos recursos florestais energéticos, a estrutura de 

mercados, as abordagens legislativas entre outros aspectos (MIREME, 2013). Com o 

rápido crescimento do desmatamento e tendo em conta a importância da energia de 

biomassa, o Governo de Moçambique iniciou o processo de estabelecer a primeira 

estratégia e política de energia de biomassa do País de acordo com o plasmado na 

Política de Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis de forma a estabelecer o 

quadro estratégico para conservação e uso sustentável da energia da biomassa 

(MIREME, 2013).  



 

 

 

 

 16  
   
 
 

 

2.2 Descrição e Caracterização da Cadeia de Valor 
 

A produção de carvão é uma actividade que não é muito exigente em termos de 

recursos financeiros assim como humanos, portanto, a produção de carvão é tida como 

meio de subsistência principalmente para as comunidades rurais, contribuindo para a 

renda familiar para os que não têm emprego, servindo também como alternativa de 

arrecadação de receitas para contemplar as outras actividades tais como a agricultura, 

pecuária e exploração intensiva de madeira (Chavana, 2014).  

Actualmente, a cadeia de valor do carvão vegetal é caracterizada pela: 

• Pouca atenção que os decisores políticos dão à forma em que o carvão vegetal é 

produzido e vendido, nomeadamente, se a madeira utilizada para a queima de 

carvão é colhida de forma sustentável; 

• A falta de políticas regulamentadas para a produção, transporte e distribuição de 

carvão faz com que a cadeia de valor permaneça, sobretudo, de forma informal e 

não regulamentada tornando a sua sustentabilidade ineficiente e de risco;  

• Por ser um negócio maioritariamente informal não é contabilizado para a 

economia nacional e, portanto, considerado secundário e de menor importância 

quando comparado com outras fontes de energia;  

• A tecnologia de fabrico de carvão é simples e com base em fornos tradicionais de 

terra, cujo rendimento varia de 8-30% (Falcão, 2013) e é um método que requer 

grandes quantidades de madeira para a queima o que pode causar ou 

acrescentar problemas de desmatamento se não for realizada de forma 

cuidadosa; 

• Apesar da importância dos combustíveis lenhosos, estes estão historicamente 

associados à degradação ambiental e à pobreza, pois a exploração florestal para a 

produção de carvão não observa as espécies permitidas por lei, as normas legais 

e práticas costumeiras de conservação, agravado por uma transformação 

ineficiente e causadora de gases de efeito de estufa nas várias etapas da cadeia de 

valor (MITADER, 2018); 

• Neste processo, a menor percentagem de lucro é recebida pelos produtores 

locais, geralmente informais e com dificuldade de sair do ciclo de pobreza. 
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Actualmente, o mercado crescente e lei da oferta/procura dos recursos florestais no 

mercado nacional e internacional, aliado ao crescimento demográfico e à falta de 

alternativas de rendimento das comunidades locais demonstram que a protecção, 

conservação e uso sustentável de florestas são as únicas alternativas para permitir um 

desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável do País. 

Feita a análise descritiva e, em alguns pontos, também critica, é efectuada uma breve 

análise preliminar das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (análise FOFA) para 

a cadeia de valor de carvão vegetal. Esta análise foi validada pelos grupos de trabalho 

formados durante o Workshop. 

Tabela 1: Análise FOFA da Cadeia de Valor do carvão vegetal 

 Força Oportunidade Fraqueza Ameaça 

Quadro 

político/ 

legal/ 

regulatório 

 • Reforço de outras 

fontes energéticas 

(electricidade, gás 

natural, energia 

solar) no 

abastecimento dos 

centros urbanos 

(maiores 

consumidores de 

carvão vegetal). 

• Fraca fiscalização ao 

longo de toda a 

cadeia; 

• Disparidade dos 

preços de transporte; 

• Ausência de graus 

de certificação; 

• Falta de políticas 

regulamentadas para 

toda a cadeia; 

• Negócio 

maioritariamente 

informal  

• Continuação 

no uso do 

carvão de 

forma 

insustentável 

Aspectos 

económicos 

e técnicos 

• Existência de 

mercado para 

comercialização 

do carvão; 

• Fonte de 

rendimento 

para muitas 

famílias; 

• Existência de 

vias de acesso 

para o 

transporte; 

• Existência de 

transporte e 

transportadores 

para o 

escoamento do 

carvão vegetal; 

• Fonte de 

emprego/negócio; 

• Possibilidade de 

capacitação dos 

carvoeiros para uso 

e domínio de 

novas tecnologias; 

• Melhorar as 

infraestruturas de 

forma a ter-se 

feiras e locais de 

venda mais 

próximos dos 

locais de produção 

reduzindo desta 

forma os gastos 

inerentes ao 

transporte; 

• Condições de trabalho 

difíceis; 

• Tecnologias de 

produção ineficientes; 

• Falta de capacitação 

dos produtores para 

utilização de novas 

tecnologias ou maneio 

florestal; 

• Falta de organização 

dos produtores; 

• Falta de 

infraestruturas 

melhoradas; 

• Falta de feiras, locais 

de venda; 

• Falta de insumos na 

zona de produção 

• Preço do 

combustível 
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• Demanda do 

carvão continua. 

• Melhorar as 

infraestruturas 

referentes aos 

locais de produção 

e venda de carvão 

vegetal 

obrigando o produtor 

a deslocar-se para os 

locais mais próximos 

para obter material 

que necessita para o 

armazenamento e 

venda do carvão (tais 

como sacos, linha); 

• Quando o carvão 

chega ao consumidor o 

seu preço já duplicou 

devido a todos os 

gastos inerentes ao 

longo da cadeia; 

• Fogões tradicionais 

pouco eficientes, 

rendimento baixo e 

com elevada emissão 

de gases de efeito de 

estufa sendo a 

produtividade baixa; 

• Falta de conhecimento 

no aproveitamento dos 

recursos, tais como, 

resíduos provenientes 

do corte da madeira. 

Aspectos 

ecológicos/ 

ambientais 

e 

territoriais 

• Existência de 

recurso; 

• Existência de 

terras para 

estabeleciment

o de plantações 

energéticas 

• Introdução de 

fornos melhorados; 

• Prática itinerante; 

• Prática de agricultura 

itinerante causando a 

escassez do recurso 

perto das 

comunidades; 

• Falta de maneio das 

florestas; 

• Redução das espécies 

com alto poder 

calorífico acabando 

por ser utilizado 

espécies menos 

preferidas sendo o 

consumo muito 

superior 

• Poluição 

ambiental; 

• Falta de práticas 

melhoradas de 

exploração – 

maneio 

florestal; 

• Desmatamento 

acelerado; 

• Falta de visão 

ambiental; 

Aspectos 

sócio-

culturais 

  • Desonestidade dos 

compradores de 

carvão 
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2.2.1 Disponibilidade de Biomassa para a Produção Sustentável de 
Carvão 

 

Em Moçambique, os combustíveis lenhosos consumidos pelas populações rurais e 

comunidades locais são principalmente obtidos de forma directa através de florestas 

naturais e, nas áreas urbanas, os combustíveis lenhosos são provenientes dos resíduos 

das indústrias transformadoras de madeira, da lenha e do carvão vegetal produzido nas 

zonas rurais (Falcão, 2013). A procura e recolha de espécies nativas para combustíveis 

lenhosos é selectiva e difere de região para região. Apenas algumas espécies, 

particularmente folhosas, que produzem mais energia térmica, libertam pouco fumo e a 

sua combustão é de longa duração, são preferidas em detrimento de outras sem estas 

características como é o caso da Micaia (Acacia nilotica/senegalensis/tortilis), Chanfuta 

(Afzelia quanzensis), Inconola (Terminalia sericea), Macuacua (Strychnos innocua) entre 

outras, grande parte delas pertencentes à Família das Acácias (Muchanga et al, 1997). 

A biomassa florestal disponível nem sempre está acessível em termos economicamente 

rentáveis por questões geográficas ou tecnológicas, tipicamente por estar em zonas 

remotas e/ou inacessíveis ou por ter outros usos economicamente igualmente 

valorizados (e.g. construção, fruta). Para além disso existem limites sociais que 

contabilizam as áreas e espécies protegidas por leis, crenças religiosas e culturais. Para 

além dos factores acima mencionados há ainda que garantir que a taxa de remoção de 

biomassa florestal (taxa de corte), não exceda a taxa de regeneração (rendimento) das 

espécies florestais exploradas (florestas ou plantações) (GreenLight, 2016).  

Actualmente, a procura de biomassa disponível para a produção de carvão vegetal tem 

criado impactos ambientais e socioeconómicos adversos que incluem:  

• O uso excessivo de recursos florestais, causando o desmatamento ou a 

degradação florestal por ser maioritariamente efectuado em florestas nativas e 

em regime de exploração desregrado sem respeitar as espécies permitidas e áreas 

de corte;  

• A perda de produtividade do solo devido a remoções excessivas de biomassa 

com potenciais impactos negativos sobre a biodiversidade;  
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• Aumento do preço dos produtos tradicionais de madeira devido ao aumento da 

competição pela biomassa;  

• Aumento da exploração florestal de forma informal sem existência de planos de 

maneio ou inventários, mesmo quando efectuada em regime de trabalhadores 

assalariados; 

• Eliminação de vegetação ao longo dos acessos nacionais (nomeadamente 

estradas, linhas férreas) e ao redor das cidades para produção de carvão, não 

obedecendo a nenhuma restrição e consequentemente a procura de biomassa 

para produção do carvão vegetal é cada vez mais distante dos centros urbanos 

sendo o efeito do consumo de carvão vegetal devastador mesmo em áreas 

longínquas. 

 

2.2.2 Descrição da Cadeia de Valor para a produção de carvão em 
Moçambique 

 

Em Moçambique, como mencionado anteriormente, os combustíveis lenhosos 

consumidos pelas populações rurais e comunidades locais são principalmente obtidos 

de uma forma directa através das florestas naturais. Nas áreas urbanas, os combustíveis 

lenhosos são provenientes dos resíduos das indústrias transformadoras de madeira 

(serradura, galhos secos, ramos, bicadas e copas dos cortes florestais ou das árvores 

eliminadas nos desbastes), da lenha e do carvão vegetal produzido nas zonas rurais.  

A cadeia de valor do carvão vegetal descreve o conjunto de actividades necessárias para 

conduzir o negócio, desde a sua concepção, colheita de matéria prima, transformação, 

embalagem, comercialização e entrega aos consumidores finais e seu descarte após uso 

(cinzas e embalagens). 

 

 

Figura 3: Cadeia de Valor do Carvão Vegetal (Fonte: Falcão, 2013). 

 

2.2.2.1 Produção Tradicional de Carvão Vegetal 
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O carvão vegetal produzido usando o método tradicional envolve quatro principais 

estágios descritos na tabela seguinte (Mate, 2016): 

 

 

Tabela 2: Estágios principais para a Produção de Carvão 

Estágios Actividades 

1. Preparação do material 

Abate das árvores 

Seccionamento dos troncos 

Secagem da lenha 

2. Construção do forno 

Montar a base do forno 

Arrumação da lenha no forno 

Cobertura do forno 

3. Carbonização 

Iniciar o fogo 

Controle da carbonização 

Período de arrefecimento 

4. Embalagem e venda 
Embalagem em sacos 

Transporte para os diferentes locais de consumo 

 

A legislação florestal vigente em Moçambique estabele quais as espécies a serem usadas 

para a produção do carvão, nomeadamente, que não é permitida a utilização do 

produto principal de espécies florestais produtoras de madeira preciosa, de 1ª, 2ª e 3ª 

classes, para a produção de lenha e carvão vegetal, bem como a utilização de espécies 

florestais raras, protegidas ou com valor histórico ou sócio-cultural (Governo de 

Moçambique, 2002).  

 

Tabela 3: Lista das espécies comerciais para uso como combustíveis lenhosos, 4ª Classe (Fonte: 
Governo de Moçambique, 2002) 

Nome científico Nome comercial/local 

Acacia álbida Micaia, Dzungua, Sango 
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Acacia burkei Micaia, Munga 

Acacia erioloba Micaia, Munga 

Acacia karroo Micaia, Munga 

Acacia nilótica Micaia, Munga 

Acacia polyacantha Micaia, N’roca 

Acacia robusta Micaia, Massadzi 

Acacia senegal Micaia, Munga 

Acacia sieberana Micaia, Munga 

Acacia tortilis Micaia, Munga 

Acacia xanthophloea Micaia, Munga 

Antidesma venosum Nhongue, Chongue 

Borassus aethiopicum Mudicua, Palmeira 

Cussonia sp. Capwapwa, Nampuko-puko 

Dolichandrone alba Tsani 

Fernandoa magnifica Titi, Nancilacona 

Hirtella zanguebarica Tondjua, Mpovataco 

Hyphaene sp. Cimboma, Mucimboma 

Kirkia acuminata Micheu, Palmeira 

Lannea sp. Mtumbui, Poko-poko 

Lecaniodiscus fraxinifolius Chiumbucanho, Msatoto, Cimuili, Kanyupo 

Manilkara sp. Mutarara 

Mimusops sp. Nheve, Nhewa 

Treculia africana Ntzole, Bengwerwa 

Tamarrindus indica Tcheia 

 

As principais espécies utilizadas para a produção de carvão, de acordo com os estudos 

efectuados por Falcão em 2013 e Mate em 2014, são o chanato  (Colophospermum mopane) 

seguido de chivondzoane (Calophyllum molle), monzo (Combretum imberbe) e a micaia. 

Pelos estudos efectuados verifica-se que a maioria dos produtores geralmente usa todas 
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as espécies de árvores dependendo da disponibilidade das mesmas na área de 

produção. 

Tabela 4: Espécies lenhosas mais comuns para a produção de carvão. 

Nome Científico Nome Comercial/Local 

Acacia nilotica/senegalensis/tortilis Micaia/Munga 

Afzelia quanzensis Chanfuta 

Antidesma venosum Nhongue/Chongue 

Borassus aethiopicum Mudikwa/Palmeira 

Brachystegia speciformis Messassa 

Calophyllum molle Chivondzoane 

Colophospermum mopane Chanato/Missano/Missanye 

Combretum imberbe Monzo 

Fernandoa magnifica Tondjua/Mpovatako 

Strychnos madagascariensis Nkwakwa 

Terminalia sericea Inconola 

Lecaniodiscus franxinifolia Mutarara 

Millettia stuhlmannii Panga-Panga 

 

A cadeia de valor para a produção de carvão inicia-se nas áreas rurais onde os recursos 

florestais se encontram disponíveis sendo os primeiros actores envolvidos os 

produtores de carvão. Para a produção de carvão são utilizados métodos tradicionais 

que requerem grandes volumes de madeira para a queima. Os fornos utilizados são 

itinerantes (não são fixos) e tradicionais, ou seja, construídos com material local (estacas, 

capim e solo) com um formato rectangular e são geralmente estabelecidos em locais na 

floresta, cuja selecção depende da quantidade de espécies existentes e visa minimizar a 

distância de transporte da madeira ao local da queima (Mate, 2014; Falcão 2013).   

A maioria dos fornos de terra têm uma base de 4 metros e um comprimento de 7 ou 8 

metros. Como as espécies utilizadas – principalmente Micaia (Acacia nigrescens), 

combinam uma alta densidade com um teor de humidade relativamente baixo quando 

verde, estima-se que o total de matéria-prima utilizada é de 11 Mg (Megagrama) para as 

maiores pilhas (Falcão, 2013). O número total de dias para a operação ficar completa 
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varia entre 9 e 22 dias, sendo que a preparação da madeira demora cerca de 2 a 14 dias, 

dependendo da utilização de serras eléctricas ou serras simples. A construção de uma 

pilha pode demorar entre 1 a 3 dias, dependendo do número de trabalhadores 

disponíveis. O tempo de carbonização demora entre 3 a 5 dias e, finalmente, o tempo de 

arrefecimento de 2 a 3 dias. O rendimento de transformação médio é de 16% com base 

no peso ou 128 kg de carvão vegetal/m3 estere de madeira (GreenLight, 2016). Estes 

carvoeiros profissionais trabalham em grupos de 4 a 8 homens e fazem, pelo menos, 12 

vezes este processo por ano (Batista e Couto, 2007 em Falcão, 2013). 

 

  

  

Figura 4: Esquemas e Fotografias do forno em terra tradicional (Fonte: GreenLight, 2016). 

 

De acordo com a FAO (2003c), a produção média de combustíveis lenhosos em 

Moçambique  em 2003 era de aproximadamente 16,7 milhões de m³ por ano. Destes, 

pelo menos 3 milhões são convertidos em carvão vegetal, principalmente para o 

consumo urbano. A DNFFB (Direcção Nacional de Floresta e Fauna Bravia) em 2002 

realizou uma estimativa da produção ilegal de carvão vegetal em Moçambique entre 

1997 – 2001 onde compara a quantidade de produção autorizada com a produção ilegal 

através dos Relatórios Estatísticos de 2000 e 2001. 
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Tabela 5: Estimativa da Produção Ilegal de Carvão Vegetal em Moçambique 1997-2001 (Fonte: 
DNFFB, 2002) 

Ano Produção anual oficial (m³) 
Produção anual estimada 

(m³) 

Estimativa da percentagem 

de produção ilegal (%) 

1997 280.500 3.000.000 90,7 

1998 134.500 3.000.000 95,5 

1999 39.500 3.000.000 98,7 

2000 59.000 3.000.000 98,0 

2001 159.500 3.000.000 94,7 

 

De acordo com a tabela acima descrita, provavelmente apenas 1-10%  da produção total 

de carvão vegetal encontra-se actualmente registada.  

Depois da madeira ser carbonizada e arrefecida (processo que pode demorar semanas), 

aqueles que construíram os fornos (normalmente fornos tradicionais) geralmente 

removem cuidadosamente o carvão de dentro e os separam/embalam para venda. 

Normalmente, os produtores encontram-se envolvidos neste sector em regime integral, 

com grandes níveis de produção. Os produtores ou encontram-se envolvidos como 

indivíduos privados ou são contratados por actores nas áreas urbanas, sendo que estes 

últimos controlam vários estágios da cadeia de valor. As comunidades rurais que se 

encontram localizadas perto dos centros urbanos e peri-urbanos produzem carvão 

vegetal para fornecer à cidade, no entanto, nas comunidades mais isoladas a produção 

de carvão vegetal é mais orientada para o auto-consumo pelas comunidades rurais 

(Atanassov et al, 2012) . 

Feita a análise descritiva e, em alguns pontos, também critica, é efectuada uma breve 

análise preliminar das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (análise FOFA) para 

a produção de carvão vegetal. Esta análise foi validada pelos grupos de trabalho 

formados durante o Workshop. 

Tabela 6: Análise FOFA da etapa de produção de carvão vegetal 

 Força Oportunidade Fraqueza Ameaça 

Quadro 

político/ 

legal/ 

• Instituir um 

regime de 

licenciamento, 

registos, 

exploração 

• Sinergia entre os 

diferentes actores 

para menor 

consumo do 

carvão vegetal: 

• Falta de benefícios 

fiscais e reforma 

para os produtores 

de carvão; 

• As zonas rurais não 

• Fiscalização 

ineficiente 
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regulatório florestal 

sustentável, e 

restauração/en

riquecimento 

dando-se 

preferência, à 

produção de 

combustíveis 

lenhosos 

provenientes 

das plantações 

florestais para 

fins comerciais, 

industriais e 

energéticos 

Sector Privado 

introduz energia 

solar nas casas e o 

Governo faz furos 

de água dentro 

das comunidades 

querem novas 

plantas para 

produzir carvão, 

querem as espécies 

que conhecem e já 

utilizam (fraqueza 

registada devido ao 

tópico do MASA 

distribuir 

anualmente espécies 

para plantação que 

não são aptas para a 

produção de carvão). 

Aspectos 

económicos 

e técnicos 

• Existência de 

mão – de -obra 

• Existência de 

mercado. 

• Criação de 

alternativas de 

rendimento à 

produção de 

carvão; 

• Incentivo à 

introdução de 

novas tecnologias e 

capacitação sobre o 

uso de resíduos 

para produção de 

briquetes. 

• Falta de benefícios 

fiscais e reforma 

para os produtores 

de carvão. 

• Ao se retirar a 

fonte de 

rendimento é 

necessário a 

criação de 

novas 

oportunidades 

para as 

comunidades 

Aspectos 

ecológicos/ 

ambientais 

e 

territoriais 

• Existência de 

terras para 

plantações 

florestais 

• Produção através 

de novas 

tecnologias com 

espécies menos 

nobres; 

• Agregação do 

valor aos 

desperdícios – 

aproveitamento do 

vuvu para 

produção de 

briquetes; 

• Melhoria na 

produção de 

carvão para se 

fazer um carvão 

mais limpo e mais 

agradável 

• O recurso florestal não 

está a ser utilizado de 

forma sustentável; 

• As espécies usadas 

actualmente para a 

produção de carvão já 

não são adequadas; 

• A floresta já não tem 

capacidade de 

regeneração embora 

ainda haja recurso. 

• Utilização de 

recursos 

florestais 

classificados 

como preciosos 

ou semi-

preciosos para a 

produção de 

carvão vegetal; 

• O recurso 

florestal está a 

ser alocado a 

zonas cada vez 

mais 

longínquas. 

Aspectos 

sócio-

• Carvão como 

objecto de 

   • Exploração do 

recurso por 
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culturais troco para 

obtenção de 

bens de 1ª e 2ª 

necessidade – 

rendimento 

para as 

mulheres e os 

filhos (compra 

de capulana, 

comida para os 

filhos) pois os 

homens que 

fazem parte 

dos agregados 

muitas vezes 

não dão 

dinheiro ou 

gastam tudo 

com bebida. 

 pessoas de fora 

e não pelos 

nativos; 

• O carvão é 

consumido nos 

centros 

urbanos, nas 

zonas rurais o 

combustível 

utilizado é a 

lenha. 

 

Com o desenvolvimento da presente estratégia pretende-se o incentivo de actividades 

de rendimento que não impliquem o desmatamento da floresta tornando o carvão a 

última alternativa possível. O intuito é, se possível, a inexistência dos produtores 

ocasionais.  

Os produtores permanentes representam o foco da estratégia: transformação dos 

mesmos em empresários de carvão com abastecimento sustentável de matéria-prima 

(plantações próprias), transformação eficiente (tecnologias melhoradas) e maiores 

rendimentos para todos os intervenientes nas diferentes etapas da cadeia de valor. Para 

tal efeito, a criação de associações de produtores de carvão constitui uma etapa 

necessária e fundamental para a formalização deste negócio. 

 

2.2.2.1.1 Fonte de Biomassa 
 

A biomassa lenhosa, utilizada para energia, pode ser obtida através de uma variedade 

de fontes primárias, incluindo florestas naturais e plantadas e árvores fora das florestas 

(FAO, 2010). 
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Florestas naturais  

Em todo o mundo e particularmente nos países em desenvolvimento, uma grande 

quantidade de biomassa é colhida - tanto formal quanto informalmente - de florestas 

naturais, inclusive em florestas públicas e privadas e terras para as quais não há posse 

segura, e também, em alguns casos, em áreas protegidas (FAO, 2010). Em Moçambique, 

as florestas naturais são a fonte primária para a coleta de biomassa para fins 

energéticos.  

 

 

Árvores fora das florestas 

As árvores fora das florestas (por exemplo, árvores urbanas, árvores à beira da estrada, 

sebes e arbustos) são muitas vezes fontes particularmente importantes de combustíveis 

lenhosos nos países em desenvolvimento. Árvores em sistemas agroflorestais também 

são classificadas como árvores fora das florestas e são outra fonte importante pois o 

componente arbóreo dos sistemas agroflorestais pode variar de copas relativamente 

densas de uma ou várias espécies, a árvores amplamente espaçadas com baixa 

cobertura de dossel, a fileiras de árvores ou arbustos usados principalmente como 

abrigo para gado e proteção de cultivos, ou como amortecedores ripários. A biomassa 

pode ser derivada de árvores inteiras ou também de operações de poda e aparagem 

(Zomer et al, 2009). Em Moçambique a biomassa de origem florestal utilizada como 

fonte de energia para a produção de eletricidade ou calor pode ser proveniente dos 

sobrantes ou resíduos lenhosos da exploração convencional da madeira (ramos, bicadas 

e copas dos cortes florestais ou das árvores eliminadas nos desbastes) ou proveniente da 

totalidade da matéria das árvores que são colhidas após plantação dedicada à 

exploração florestal para fins energéticos (FUNAE, 2018). 

Plantações  

As florestas plantadas fornecem cerca de 15% a 20% dos combustíveis florestais do 

mundo, seja na forma de resíduos de plantações industriais de madeira e celulose ou 

como árvores inteiras de plantações dedicadas a bioenergia (Mead, 2005). Em 2005, 

havia uma estimativa de 141 milhões de hectares de plantações em todo o mundo, 

quase 80 por cento dos quais foram estabelecidos para fins de produção, em oposição à 

proteção (FAO, 2006). As plantações para fins de produção podem ser especificamente 

para madeira (árvores de rápido crescimento nomeadamente Populus, Salix, Eucalyptus e 
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Acacia) ou para carvão vegetal (como por exemplo o eucalipto que fornece, anualmente, 

4 milhões de toneladas de biomassa) (FAO, 2010).  

Durante o 3 º Congresso, que teve lugar em 1977, o Partido da Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO) formulou directivas relevantes para o desenvolvimento de 

programas florestais e combustíveis lenhosos (Falcão, 2013). Este esforço 

Governamental pós-independência, resultou em uma série de projectos florestais, tais 

como:  

• Plantações florestais em Manica, para fins industriais (FO-1);  

• Plantações para combustíveis lenhosos ao redor da cidade de Maputo (FO-2);  

• Plantações para combustíveis lenhosos ao redor da cidade da Beira (FO-4);  

• Plantações para combustíveis lenhosos ao redor da cidade de Nampula (FO-5);  

• Inventário florestal e construção de uma serração na cidade de Pemba (FO-6);  

• Pequenas florestas e indústrias relacionadas, em aldeias (Províncias de Sofala, 

Nampula e Cabo Delgado) (FO-7). 

Actualmente estes projectos cessaram a sua operação devido a factores adversos e a 

maioria das plantações foi atribuída às comunidades locais. Assim, o Governo 

interrompeu o seu programa de plantações próprias e agora concentra-se na criação de 

incentivos para plantações privadas. Os problemas deste tipo de plantações incluem a 

falta de operações adequadas de silvicultura, resultando em madeira de baixa 

qualidade que não atende às necessidades da indústria e ao elevado custo de produção 

de combustíveis lenhosos provenientes das plantações de eucalipto devido ao custo do 

trabalho (Falcão, 2013). As plantações de eucalipto possuem dificuldade em competir 

com as florestas nativas, pois a qualidade do carvão é mais fraca e os custos de 

produção são mais elevados pois na floresta natural o custo da matéria-prima não é 

contabilizado. 

As florestas plantadas cobrem 0,1% da superfície terrestre de Moçambique (FAO, 2015) 

e são dominadas por plantações comerciais, consistindo principalmente em diferentes 

espécies de Eucalyptus e Pinus estabelecidas nas regiões Centro e Norte do País. No 

entanto, a parcela de plantações dedicadas para combustíveis lenhosos é desconhecida. 

O aumento do investimento em plantações florestais tem sido observado nos últimos 

anos, mas a maioria das árvores cultivadas é destinada ao suprimento de madeira, e não 

como fonte de energia (Mate, 2016). As plantações florestais oferecem grande potencial 

para o fornecimento regular de biomassa durante o período de rotação, incluindo a 

biomassa proveniente da colheita de árvores inteiras em plantações dedicadas à 
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talhadia de curta rotação, extração de resíduos de corte, poda e desbaste e resíduos de 

madeira das actividades de processamento. Portanto, as plantações também poderiam 

actuar como matéria-prima potencial para ampliar as opções de fornecimento de 

energia e como fonte de receita em Moçambique. 

Resíduos da colheita florestal  

Qualquer parte de uma árvore pode ser usada para energia, incluindo os topos, ramos, 

coroas, folhagens, cepos e raízes (FAO, 2010). Os materiais residuais deixados na 

floresta após a colheita e gerados pelas operações de exploração constituem 24% a 50% 

do volume total de madeira colhida e fornecem fontes sustentáveis de lenha (Mead, 

2005). Estes resíduos podem ser utilizados eficientemente na produção de briquetes 

para uso na cozinha ou indústria. Em Moçambique infelizmente o conhecimento das 

técnicas e tecnologias mais eficientes e acessíveis de produção, distribuição e 

conservação de carvão vegetal ainda é inexistente. As operações actuais de extracção de 

madeira são caracterizadas por baixa produtividade de madeira resultando em grandes 

quantidades de resíduos nos locais de corte sem aproveitamento.  

Desbaste silvicultura  

O desbaste é a redução do número de árvores que crescem num determinado 

povoamento de modo a condicionar a competição e, dar às árvores restantes mais 

espaço, luz e nutrientes para o seu bom desenvolvimento (Ribeiro et al, 2002). Em 

Moçambique o desbaste é também uma ferramenta importante para o aumento dos 

rendimentos pois árvores não comercializáveis e os resíduos provenientes de tais 

desbastes podem ser usados como combustível de madeira, aumentando assim o 

potencial de energia renovável e tornando o desbaste mais rentável. 

 

2.2.2.2 Transporte e Comercialização a Grosso e Retalho 
 

Nos estudos efectuados pela GreenLight em 2015, verificou-se a existência de várias 

opções para a compra de carvão vegetal a partir da fonte de suprimento. Por vezes os 

grossistas viajam para os locais de produção e compram directamente os sacos de 

carvão (+ 100 sacos). Realizam o transporte dos sacos de carvão para os centros de 

venda através do aluguer de um transporte próprio (camião) ou, se houver essa opção, 

através de comboio (como é o caso de Maputo). Alternativamente, o comprador envia 

um motorista de camião para colectar o carvão directamente dos produtores. Estes 
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camiões podem ser de propriedade particular ou alugados e geralmente fazem viagens 

repetitivas para os mesmos compradores. No entanto e em alguns casos, o estado dos 

camiões é tão deplorável que durante a estação chuvosa torna-se extremamente difícil 

aceder às áreas de produção de carvão vegetal. Apesar dessa situação, a venda a retalho 

é realizada a uma escala muito pequena e ineficiente (Falcão, 2013).  

Existem três meios de transporte principais, utilizados pelos produtores de carvão para 

escoamento da sua mercadoria: bicicleta, comboio e camião. 

A bicicleta é o meio de transporte utilizado pelos produtores que conseguem vender os 

sacos de carvão nos centros urbanos que se encontram relativamente perto das suas 

áreas de produção (podem percorrer até 100 Km); os produtores podem carregar na sua 

bicicleta entre 2 a 5 sacos de carvão de 75 kg; é um meio de transporte sem custo 

associado (pois não requer gasolina/gasóleo e não requer licenças), no entanto, requer 

esforço físico. 

O comboio é o meio de transporte mais utilizado pelos produtores de carvão que 

pretendem escoar grandes quantidades de sacos de carvão. Existem dois tipos de 

comboio, o comboio de carga e o comboio de passageiros. O comboio de carga pode 

transportar mais de 50 sacos de carvão de 75 kg sendo o valor a pagar por cada saco 22 

Mzn (0,4 USD), porém a sua frequência é reduzida, duas vezes por mês. O comboio de 

passageiros tem a capacidade de transportar até 20 sacos de 75 kg por passageiro 

cobrando o valor de 44 Mzn por saco (0,7 USD) e tem uma frequência de duas vezes por 

semana. 

O camião é o meio de transporte com maior frequência no entanto os custos associados 

são elevados (gasóleo/gasolina e motorista) podendo o valor por saco de carvão chegar 

aos 170 Mzn (1,2 USD). Um dos desafios associados ao transporte feito pelo camião é o 

mau estado frequente dos camiões, por factores diversos podendo ser estes as más 

condições das vias de acesso ou falta de manutenção. A duração da viagem pode variar 

entre 3 horas a 2 dias. 

As regiões produtoras de carvão estão a uma distância entre 150 a 300 km dos centros 

urbanos que são os locais de venda (e.g. segundo estudos efectuados por Foley, Falcão, 

Chavana e Martins, as regiões de Changalane e Marracuene, na Província de Gaza 

(corredor do Limpopo) e Província de Maputo respectivamente, forneciam a maior 

parte do carvão vegetal comercializado em Maputo). Uma vez o carvão chegando à 

cidade, geralmente, é vendido em primeiro lugar nos maiores mercados por 

intermediários. As famílias podem optar na compra de sacos de carvão directamente 
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dos intermediários ou, como alternativa, optar por comprar carvão em quantidades 

menores dos retalhistas (em plásticos pequenos ou montes pequenos). Os retalhistas são 

a componente final da cadeia de valor do carvão vegetal pois compram grandes sacos 

aos intermediários e dividem o carvão em pequenas quantidades. Os retalhistas podem 

ser encontrados em todos os mercados formais e informais; nos lados da rua, bem como 

ao nível do agregado familiar (Atanassov et al, 2012).   

Pelos estudos realizados pela GreenLight em 2016, um saco de carvão de 75kg era 

vendido entre 13,9 – 14,9 USD (700 – 750 Mzn) nos pontos de descarga de carvão que 

provém do comboio desde Gaza (denominado de “Gare de Mercadorias”). O mesmo 

saco de 75kg num mercado da cidade de Maputo era vendido entre 16,9 – 18,9 USD (850 

– 950 Mzn), como confirmado por retalhistas no Mercado Xiquelene. Este saco pode 

ainda ser subdividido em porções sucessivamente mais pequenas até atingir uma lata 

ou saquinho de 250 – 500g que custa entre 0,20 – 0,40 USD (10 – 20 Mzn) em qualquer 

esquina perto do consumidor. Pôde-se verificar uma tendência gradual para o aumento 

do preço nos centros urbanos devido à escassez de matéria-prima nas proximidades e à 

enorme pressão por parte do consumo (Chavana, 2014). 

Feita a análise descritiva e, em alguns pontos, também critica, é efectuada uma breve 

análise preliminar das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (análise FOFA) para 

o transporte do carvão. Esta análise foi validada pelos grupos de trabalho formados 

durante o Workshop. 

Tabela 7: Análise FOFA da etapa de transporte de carvão vegetal 

 Força Oportunidade Fraqueza Ameaça 

Quadro 

político/ 

legal/ 

regulatório 

• Certificação de 

forma a 

desencorajar o 

sector informal 

e beneficiar 

todos os 

produtores e 

transportadores 

que pagam as 

licenças; 

• Período de 

estabilidade 

política que se 

encontra, neste 

momento, o 

País; 

• Necessidade de 

uniformizar os 

preços de 

transporte. 

• Necessidade de dar 

“refresco” em todos 

os postos de 

fiscalização; 

• Falta de registo das 

bicicletas que 

transportam o 

carvão, podendo os 

produtores percorrer 

distâncias mais 

curtas para os 

centros de consumo 

e venderem o seu 

produto – 

necessidade de 

licenciamento das 

• O 

Regulamento 

sobre o 

tamanho do 

saco e as 

quantidades 

autorizadas 

não é claro 

(fiscais passam 

multa sobre 

cada saco 

afirmando que 

é devido ao 

excesso, no 

entanto os 

produtores e 
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• Introdução de 

postos de 

controlo em 

toda a cadeia e 

que operem de 

forma 

transparente e 

eficaz 

mesmas (afirmam 

ser para “consumo 

próprio”, mas é para 

venda). 

transportadore

s não sabem 

qual o 

tamanho 

permitido 

sendo que 

todos os sacos 

contêm o 

mesmo peso – 

70 kg); 

• Multas 

elevadas caso 

haja 

incumpriment

o, no entanto, 

a clareza do 

incumpriment

o não é bem 

esclarecida 

Aspectos 

económicos 

e técnicos 

• Maior 

versatilidade e 

disponibilidade 

de comboios e 

vias férreas 

como 

alternativas ao 

camião; 

• Maior 

diversidade de 

meios de 

transporte 

• Geração de 

emprego; 

• Melhorar o 

processo de 

empacotamento, 

tais como a forma, 

maximizando o 

espaço que 

ocupam nos 

camiões e sendo, 

dessa forma, 

carregados com 

maior segurança e 

facilidade; 

• Acesso à 

comunicação; 

• Promoção de feiras 

locais para resolver 

ameaças associadas 

ao transporte. 

• Mau estado das 

estradas; 

• Subida gradual do 

valor do 

combustível; 

• Fragilidade no 

empacotamento do 

saco de carvão 

vegetal (saco fácil de 

romper ou desfazer 

o nó permitindo que 

o produto se perca); 

• Falta de lona para 

proteger o produto 

quando este é 

transportado; 

•  

• A distância para 

os locais de 

venda é cada 

vez maior; 

• Mau estado dos 

camiões 

causando, por 

vezes, a perda 

do produto 

(através de 

acidentes ou 

mau 

armazenamento

) ou aumento 

da duração da 

viagem até o 

seu destino; 

• Roubo do 

produto. 

Aspectos 

ecológicos/ 

ambientais 

e 

territoriais 

 • Distritos com 

centros de 

produção e acesso 

a energias 

alternativas 

• Poluição durante o 

transporte 

• Os locais de 

produção estão 

cada vez mais 

longe das 

comunidades; 

• Poluição 

ambiental e 
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prejudicial à 

saúde. 

 

Feita a análise descritiva e, em alguns pontos, também critica, é efectuada uma breve 

análise preliminar das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (análise FOFA) para 

a comercialização do carvão. Esta análise foi validada pelos grupos de trabalho 

formados durante o Workshop. 

 

 

 

Tabela 8: Análise FOFA da etapa de comercialização do carvão vegetal 

 Força Oportunidade Fraqueza Ameaça 

Quadro 

político/ 

legal/ 

regulatório 

 • Reforço nas 

políticas como 

instrumento 

orientador para a 

aquisição de 

licenças, 

introdução de 

novas tecnologias e 

direitos para os 

comerciantes; 

• Desenho de 

regulamentos para 

os preços e 

resistência na 

qualidade de 

produtos 

alternativos ao 

carvão vegetal 

• Falta de 

uniformização dos 

preços. 

• Corrupção; 

• Sistema 

judicial 

ineficiente 

deixando em 

liberdade os 

infratores e 

penalizando os 

comerciantes. 

Aspectos 

económicos 

e técnicos 

• Única fonte de 

energia vendida 

a retalho; 

• Processo de 

preços 

dominado pela 

oferta e procura. 

• Existência de 

mercado pois a 

procura está a 

aumentar para os 

vendedores; 

• Capacidade de 

produção de novos 

produtos 

derivados dos 

resíduos e 

• Crescente demanda 

nos centros urbanos; 

• Falta de recursos 

humanos e 

capacitação para 

incentivo de novas 

tecnologias para 

aproveitamento dos 

resíduos e 

desperdícios; 

• Actual situação 

económica do 

País; 

• Desonestidade 

no acesso ao 

crédito para 

compra do 

produto; 
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desperdícios; 

• Geração de 

emprego;  

• Possibilidade da 

venda de 

acendalhas e 

palitos feitos com 

resíduos e fogões 

melhorados; 

• Geração de renda – 

maior concentração 

de lucro ocorre na 

etapa de 

comercialização; 

• Variadas formas de 

pagamento (m-

pesa, i-cash, m-

móvel); 

• Capacidade de 

obter microcrédito 

para compra do 

carvão; 

• Empreendorismo; 

• Oportunidade de 

ensacamento de 

diferentes 

quantidades de 

carvão vegetal. 

• Infraestruturas 

fracas para o 

armazenamento e 

venda de carvão. 

Aspectos 

ecológicos/ 

ambientais 

e 

territoriais 

 • Introdução de 

novas tecnologias 

próprias para a 

produção de 

carvão sustentável; 

• Capacitação das 

pessoas para 

sensibilizar a 

venda de produtos 

alternativos ao 

carvão vegetal 

• Falta de conhecimento 

de produto alternativo 

continuando a preferir 

o carvão vegetal em 

detrimento de outros; 

• Poluição pelo 

pó do carvão; 

Aspectos 

sócio-

culturais 

• Etapa 

dominada pelo 

género 

feminino 

  

 

 • Sensibilização 

dos 

consumidores 

para soluções 

alternativas; 

• Resistência a 
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novos produtos 

 

2.2.3 Análise Económica da Cadeia de Valor de Carvão Vegetal 
 

Moçambique possui enormes recursos energéticos ainda pouco explorados: carvão 

mineral e gás natural, potencial hídrico, recursos renováveis como a energia solar, 

eólica, hídrica, geotérmica, oceânica e fontes de biomassa florestais e agrícolas. Ao 

mesmo tempo, Moçambique é um dos Países com os níveis mais baixos de consumo de 

energia no Sul de África, com cerca de 80% do consumo energético do País baseado em 

biomassa (lenha e carvão) e cerca de 26,2% da população com acesso a energia eléctrica 

(EDENR 2011 – 2025, 2009) cobrindo 95 dos 128 distritos do País (ALER, 2016). 

A energia hídrica constitui a principal fonte de geração de electricidade, e planos 

existem para desenvolver o parque hidroeléctrico nacional. Outras fontes renováveis 

também podem contribuir para a geração eléctrica e aumentar a segurança eléctrica 

nacional e regional. Uma parte do território nacional, incluindo as zonas rurais e 

periurbanas, encontra-se isolada da Rede Eléctrica Nacional (REN). Muito embora 

esforços estejam a ser feitos para expandir a REN, o acesso à electricidade ainda está 

muito aquém do desejável, e as zonas isoladas carecem da provisão de serviços de 

energia de alta qualidade. 

A tabela seguinte apresenta os dados principais do perfil energético de Moçambique. 

Tabela 9: Perfil Energético de Moçambique (Fonte: ALER, 2016). 
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Analisando por fonte, só a energia hidroeléctrica, a biomassa moderna e a biomassa 

tradicional contribuem actualmente para o consumo de energias renováveis em 

Moçambique, sendo que a biomassa continua a representar indiscutivelmente a maior 

parcela. Os recursos de biomassa tradicional e biomassa moderna representam 79,2% 

do consumo de energia total.  

A energia hídrica representa a segunda maior fonte utilizada, cobrindo 9,6% do 

consumo total de energia. De salientar que, apesar de Cahora Bassa ser a maior 

hidroeléctrica do País, a sua produção é maioritariamente exportada para a África do 

Sul, e, portanto, tem uma contribuição reduzida na matriz energética do País. 

Apesar do seu elevado potencial e utilização modesta sobretudo em áreas rurais sem 

acesso à rede nacional, a energia solar ainda representa uma percentagem diminuta do 

consumo total de energia, evidenciando que ainda existe um longo caminho a percorrer 

nesta área. Prevê-se para 2018, com a entrada em funcionamento das centrais de energia 

solar em Mocuba e Metoro, haja uma alteração deste cenário. 

Em termos de consumo final, em 2014, as energias renováveis representavam 91,16% no 

sector da electricidade e 96,27% no sector do aquecimento. O primeiro deve-se à 

contribuição das hidroeléctricas e o segundo, ao consumo de biomassa. 

 

Figura 5: Consumo de Energia por Fonte em 2014 (Fonte: ALER, 2016). 
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O carvão vegetal e a lenha são o principal combustível nas áreas urbanas de 

Moçambique. Enquanto cerca de 70 a 80% das habitações urbanas contam com os 

combustíveis lenhosos, as habitações rurais dependem inteiramente destes 

combustíveis para a sua energia doméstica. A utilização de carvão vegetal por parte dos 

habitantes das cidades é afectada pela sua disponibilidade. Durante a estação chuvosa, 

há geralmente uma escassez de carvão vegetal nos mercados urbanos e, 

invariavelmente, os preços sobem. Como em outros lugares do Sul de África, a escassez 

de carvão vegetal e o consequente aumento de preço atinge o seu auge entre os meses 

de Janeiro e Fevereiro, quando as chuvas estão no seu pico (Falcão, 2013).  

Com excepção de cidades como Maputo, Beira, Nampula, Chókwè, Xai-Xai, Chimoio, 

Quelimane e Tete, os habitantes das áreas urbanas e rurais geralmente providenciam 

madeira para as necessidades locais através dos seus próprios recursos florestais 

(Falcão, 2013). Assim, com este propósito, o fluxo de madeira como combustível é 

normalmente limitado a curtas distâncias. 

Apesar dos recursos florestais estarem completamente esgotados pela produção de 

carvão vegetal em Maputo, o consumo de combustíveis lenhosos permanece como 

produto primário para a maioria das famílias. Esta situação deverá persistir já que as 

fontes alternativas de combustível como a electricidade não são acessíveis nem fiáveis 

para uma boa parte das famílias, quer a nível económico quer a nível de funcionamento 

(Chavana, 2014).  

O consumo anual de combustíveis lenhosos foi estimado em 16,7 milhões de m³ dos 

quais a floresta de Miombo contribui com 85% das necessidades totais de energia para 

uso doméstico (Brigham et al., 1997 em Falcão, 2013). No entanto, um fornecimento 

contínuo deste recurso energético renovável só poderá ser garantido se for aplicada 

uma gestão adequada às florestas existentes. 

Um estudo realizado por Chavana em 2014 sobre a cadeia de valor de carvão vegetal no 

Sul de Moçambique definiu dois objectivos principais: descrição do processo de 

produção e os principais actores envolvidos e análise dos custos/benefícios ao longo 

dos diferentes actores na cadeia de valor de carvão. A coleta dos dados foi efectuado em 

dois estágios, nomeadamente uma visita exploratória nos principais mercados da 

cidade de Maputo e discussão dos grupos focais com os produtores locais, vendedores 

grossistas e retalhistas. 

Os resultados obtidos pelo estudo efectuado indicaram que a produção de carvão: 
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• É um meio de subsistência, como principal fonte de renda para alguns agregados 

familiares ou complementando outras actividades económicas; 

• Actividade predominantemente masculina (89%) onde as mulheres envolvidas 

são na sua maioria viúvas; 

• A escolha de espécies é baseada exclusivamente na disponibilidade existente na 

área de produção; 

• É feita usando métodos tradicionais que requerem grandes volumes de madeira 

para queimar. 

Os resultados obtidos pelo estudo efectuado indicaram que a comercialização do carvão 

vegetal: 

• É o segmento chave na cadeia de valor e os comerciantes são os principais 

intervenientes neste segmento; 

• O grupo de comerciantes é constituído maioritariamente por mulheres; 

• Existem três canais principais de comercialização identificados na cadeia de valor 

do carvão vegetal apresentados na figura seguinte: 

 

Figura 6: Diferentes canais de comercialização do Carvão Vegetal (Fonte: Chavana, Poster 
Congresso FACIM, 2014). 

 

Na figura acima representada é possível verificar os três diferentes canais de 

comercialização do carvão vegetal: directamente dos produtores aos consumidores; dos 
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produtores passando pelas diferentes fases da cadeia de valor nomeadamente os 

transportadores, grossistas/retalhistas e terminando no consumidor; ou do produtor 

passando por um intermediário que será este o elo para fazer chegar o produto ao 

consumidor. 

Para a análise económica do estudo de Chavana, o Distrito de Mabalane, Província de 

Gaza foi selecionado como área de estudo. Os custos de produção variam de acordo 

com o produtor, região de produção e modelo ou estratégia de negócio seguida pelo 

produtor. Chavana (2014) quantificou em termos técnicos e teóricos duas classes de 

produtor comummente encontrados no negócio do carvão: 

Produtor tipo 1. São produtores residentes locais que estão directamente 

envolvidos na produção de carvão vegetal, em família, contratando conhecidos 

ou como parte de trabalho de partilha comunitário. Estes produtores podem ou 

não ter licença de produção e podem ou não fazer parte de uma associação. A 

produção é relativamente pequena e a venda do produto é feita no local de 

produção, e.g., na berma da estrada;  

Produtor tipo 2. Os produtores não-residentes na área de produção tendem a não 

participar directamente na produção de carvão contratando para o efeito 

trabalhadores mais ou menos permanentes. Estes produtores costumam ter a 

licença de exploração e de transporte (simplificada), além de possuírem também 

o camião e, por vezes, armazéns e lojas (barracas) na cidade. Apostam na 

produção em maior escala, e em integrarem toda a cadeia de produção, e fazem 

por isso o transporte do seu carvão. 

De forma a melhor entendimento da análise económica para as diferentes etapas da 

cadeia de valor de produção do carvão vegetal é necessário saber quais os custos de 

produção do carvão vegetal. Os produtores tipo 1 não incorrem a custos relativos ao 

ensacamento, carregamento, sacos vazios e linhas, sendo estes custos suportados pelos 

vendedores grossistas. Igualmente não incorrem aos custos de transporte porque a 

venda é feita localmente como foi mencionado anteriormente. Para os produtores tipo 1, 

a estrutura dos custos de produção mostra que a maior componente de custos é a 

depreciação do equipamento (40,6% do custo total) seguido dos custos do processo de 

carbonização, combustíveis e lubrificantes que separadamente absorveram igual 

percentagem do custo total de produção (21,2%). Ainda em relação aos produtores tipo 

1, a menor componente de custos observada é relativa ao abate e seccionamento (8,3% 

do custo total) que pode estar associada ao facto do pagamento da mão de obra ser 
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efectuado em espécie, neste caso, combustível (cerca de 5 litros a 10 litros de gasolina) 

de forma a que as pessoas contratadas possam produzir o seu próprio carvão. Ou seja, o 

trabalhador faz a sua tarefa e é pago com uma motosserra com 10l de gasolina que ele 

usa para cortar o máximo de árvores, para fazer o máximo de carvão. Assim assumiu-se 

que o produtor tipo 1 tinha ou contratava alguém com motosserra. Estes equipamentos, 

seja por falta de manutenção adequada, seja por falta de qualidade ou uso intensivo, 

têm uma grande tendência em avariar e são caros. 

Os produtores tipo 2 têm custos maiores pelo facto de terem que levar o produto aos 

vendedores grossistas, retalhistas e até mesmo ao consumidor final. É possível auferir 

pelos resultados obtidos que o transporte detém a maior participação dos custos totais 

(26,6%), isto porque este grupo de produtores percorre uma distância entre 150 a 300 

km para poder colocar o seu produto à venda (o tipo de transporte utilizado pode ser o 

camião ou o comboio, sendo o primeiro aproximadamente duas vezes mais caro em 

relação ao comboio). O processo de carbonização apresentou a segunda maior 

componente relativa aos custos totais (19,5%) cujo pagamento é efectuado com base no 

número de sacos obtidos no respectivo forno. 

Tabela 10: Estrutura dos custos de produção para os dois tipos de produtores (CTS – Custos) 
(Fonte: Chavana, 2014). 

 

 

A tabela seguinte demonstra a análise económica dos diferentes actores da cadeia de 

valor do carvão vegetal abrangendo já o valor de produção, os custos totais descritos na 

tabela 6, a margem líquida e o lucro de cada um dos actores. 
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Tabela 11: Análise económica dos diferentes actores da cadeia de valor do carvão vegetal 
(Fonte: Chavana, Poster Congresso FACIM, 2014). 

Item Produtores 1 
Vendedores 

Grossistas 

Vendedores 

Retalhistas 

Preço recebido unitário 

(Mzn/USD) 
200 Mzn/7 USD 550 Mzn/18 USD 750 Mzn/25 USD 

Quantidade (sacos) 30 30 30 

Custos totais da 

produção (Mzn/USD) 
4.241 Mzn/140 USD 10.045 Mzn/332 USD 16.865 Mzn/557 USD 

Valor de produção 

(Mzn/USD) 
6.000 Mzn/198 USD 16.500 Mzn/545 USD 

195.000 Mzn/6.437 

USD 

Margem Líquida da 

produção (Mzn/USD) 
1.759 Mzn/58 USD 6.455 Mzn/213 USD 22.500 Mzn/743 USD 

Custo/Benefício (%) 71 61 75 

Lucro (%) 41 64 33 

Nota: Valor de produção = Preço recebido* Quantidade   Margem líquida = Valor de produção-

Custos totais   Razão Custo/Benefício = Custos totais/Valor de produção   Lucro = Margem 

líquida/Custo total. 

 

Os resultados económicos demonstraram que, na cadeia de valor, o produtor possui 

uma razão custo/benefício muito elevada (71%) sendo o seu valor de produção de 198 

USD (6.000 Mzn) e a sua margem líquida de lucro somente de 58 USD (1.759 Mzn); os 

vendedores grossistas possuem uma baixa relação custo/benefício (61%) e maior 

percentagem de lucro (64%); os vendedores retalhistas possuem maior relação 

custo/benefício (75%) e consequentemente menor percentagem de lucro (33%) no 

entanto a sua margem líquida é a mais alta de todas (22.500 Mzn ou 743 USD). 

A GreenLight, em 2016, realizou um estudo sobre a produção sustentável de carvão 

vegetal, realizando entrevistas a um grupo de produtores de carvão no Distrito de 

Mabalane, Província de Gaza. Os resultados obtidos foram bastante semelhantes aos do 

estudo efectuado por Chavana em 2014 e indicaram que em média a produção de 

carvão leva cerca de 270 dias por ano para fazer cinco fornos, produzindo cada um 

entre 30 a 90 sacos de carvão (capacidade de 75 Kg). É de referir que o período de 
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duração depende da quantidade de troncos de madeira e do tamanho do forno. No 

entanto, assumindo a produção média de 60 sacos em cinco fornos por ano e sabendo 

que cada saco é vendido a 5 USD (250 Mzn), por ano um carvoeiro tem de rendimento 

médio de 1.490 USD (75.000 Mzn) ou seja 124 USD (6.250 Mzn) por mês aos quais se têm 

de descontar as despesas com pessoal, motosserra, transporte, combustível sendo o seu 

lucro variado nos 40% (2.500 Mzn ou 50 USD). Outro valor muito repetido entre quem 

trabalha por conta de outrem em vários fornos é de 238 USD (12.000 Mzn) por mês. A 

disparidade de valores evidencia a dificuldade de análise dos aspectos económicos da 

produção de carvão e a necessidade de um estudo mais aprofundado. 

A informação sobre as quantidades de carvão, lenha e as dimensões dos fornos têm sido 

problema para os profissionais interessados em fazer análises comparativas ou 

simplesmente quantitativas. De acordo com as entrevistas realizadas pela GreenLight 

aos produtores de carvão na Província de Gaza, estes referem-se aos fornos não em 

termos de volume ou peso de madeira, mas em termos de volume de gasolina gasto no 

depósito das motosserras ou de árvores abatidas (que costumam vir em 3 dimensões: 

grandes, pequenas e médias). Foi efectuada uma relação entre o volume de gasolina, a 

quantidade de carvão produzida, dimensões das árvores e quantidade de madeira 

necessária verificando que 1 litro de gasolina permite o abate e desrama de 4 árvores de 

diâmetro de 80 cm ou 22 a 25 de diâmetro de 40 cm. 

 

Tabela 12: Tabela de conversão entre diferentes unidades de uso comum (Fonte: Trabalho de 
Campo da GreenLight, 2016). 

Gasolina Carvão Sacos Finos Ramos Madeira Forno 

1 Litro 980 Kg 
13 

unidades 
160 Kg 1100 Kg 6355 Kg 12 m3 

  

Deste modo existe um conjunto de razões económicas que contextualizam a produção 

de carvão, em particular, o isolamento geográfico e económico, a pobreza e a 

necessidade de obter dinheiro. Enquanto actividade económica a produção de carvão 

caracteriza-se pela utilização extensiva de biomassa lenhosa das florestas, na forma de 

actividade familiar ou de micro/pequena empresa, com baixa eficiência técnica e 

impactos negativos na qualidade e quantidade de floresta existente (GreenLight, 2016). 

Contudo esta relação não é simples nem funciona numa só direcção, já que existem 

indícios de que a produção não sustentável de carvão está relacionada com elevados 
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impactos ambientais e sociais (doenças respiratórias, desflorestação) o que poderá 

agravar e aumentar, a médio e longo prazo, a vulnerabilidade às mudanças climáticas e 

reduzir seriamente a capacidade de geração de riqueza (Levy & Kaufmann 2014). 

Apesar de todos os actores na cadeia de valor do carvão serem relevantes, a análise 

histórica, socioeconómica e de mercado sugere que são os consumidores dos centros 

urbanos o grande motor do negócio. No fundo é a procura, i.e., mercado, que justifica a 

produção. A procura não parece abrandar devido ao crescimento da população urbana 

pobre, aumento de actividades económicas assentes no carvão e lenha (e.g. padarias, 

restauração), ausência de alternativas adequadas em termos socioeconómicos e 

culturais, e aos hábitos culturais prevalentes. No entanto em caso de mudança, ou 

mesmo abrandamento de procura, os produtores ficam numa situação de grande 

vulnerabilidade. Para os agricultores que sazonalmente produzem carvão, reduz-se 

uma importante fronte de rendimento, para os carvoeiros profissionais reduz-se o 

negócio. A reacção poderá ser o aumento da pressão sobre os recursos, delapidando 

ainda mais os serviços ecológicos da floresta e a possibilidade de os usar com benefícios 

para a sua qualidade de vida. Assim, a implementação da produção sustentável de 

carvão deverá fazê-lo numa perspectiva de negócio integrado e abrangente, 

promovendo entre os carvoeiros uma visão pró-activa de diversificação de renda dentro 

do sector energético a pensar no futuro (e.g. produção de briquetes, aproveitamento de 

finos do carvão, integração de silvicultura no plano de negócios) (GreenLight, 2016). Os 

estudos efectuados indicam que é necessário a garantia da sustentabilidade da cadeia 

de valor do carvão vegetal; capacidade institucional para assistência e monitoria ao 

longo de toda a cadeia de valor; tecnologias melhoradas de produção de carvão vegetal 

acompanhadas pela capacitação em tecnologias melhoradas de produção; 

estabelecimento de plantações florestais para fins energéticos com o fim de aliviar a 

pressão nos recursos florestais existentes. 

 

2.2.4 Contexto e Tendências do Consumo da Biomassa Lenhosa em 
Moçambique 

 

Com cerca de metade das terras sob cobertura florestal, Moçambique é um País que 

depende fortemente da biomassa para o fornecimento de energia, particularmente na 

forma de lenha e carvão vegetal. O Relatório de Avaliação de Energia Limpa informa 

que em 2011 a contribuição da biomassa para o equilíbrio energético foi de cerca de 85% 
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e um  trabalho mais recente sugere que o nível está agora em torno de 79,2%, o que 

ainda reflete a forte dependência ao recurso da biomassa (MIREME, 2012). 

O desenvolvimento sustentável da energia da biomassa contribui de forma significativa 

para alavancar a economia nacional, através da melhoria da segurança energética, 

redução da pobreza que assola o meio rural, manutenção dos níveis actuais de recursos 

florestais através da gestão sustentável e eficiente, diversificação da matriz energética e 

garantia da observância das normas de saúde e segurança no País.  

A população local desempenha um papel fundamental na gestão e controle dos 

recursos florestais, maximizando os benefícios socio-económicos que resultam da sua 

exploração, garantindo a protecção das componentes ambientais locais e contribuindo 

para a equidade de género no acesso a gestão dos recursos da energia da biomassa 

(MIREME, 2013).    

No entanto, o contexto actual de uso deste recurso revela que a necessidade de adaptar 

as estratégias de sobrevivência familiar às condições socio-ecológicas particularmente 

adversas, lidar com a insegurança alimentar e gerar renda em áreas remotas, isoladas e 

mal servidas de serviços e infraestruturas, mas relativamente ricas em recursos 

florestais, levou a que muitos agricultores entrassem na produção de carvão em 

produção própria ou para outrem (Levy & Kaufmann, 2014) como forma de gerar 

rendimentos, ter emprego e poder consumir. A produção de carvão é uma actividade 

que requer uma tecnologia e insumos simples e precários e, consequentemente, o 

conhecimento básico sobre a técnica de fabrico, existência de recursos florestais e a 

existência de um intermediário ou a proximidade com uma via de acesso, são os únicos 

factores necessários para o início desta actividade como fonte de rendimento. 

Outro factor importante é a existência de um crescente e grande mercado urbano 

alimentado por agregados familiares com poucas alternativas energéticas ao carvão, 

que garantiu, e provavelmente continuará a garantir num futuro próximo, a procura de 

carvão. Os consumidores urbanos são geralmente os mais pobres que não possuem 

capacidade financeira para comprar o gás (que é vendido apenas em botijas de 11kg) e 

os respectivos fogões eléctricos ou a gás. Por outro lado, os fogões de carvão são mais 

baratos e o carvão pode ser vendido em montinhos/latas de acordo com a 

disponibilidade financeira diária dos agregados familiares. 

No contexto actual, o consumo energético doméstico de combustíveis lenhosos em 

Moçambique poderá vir a superar em muito o potencial energético disponível. Torna-se 

assim importante a redução da utilização de combustíveis lenhosos para consumo 
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doméstico de forma a ser sustentável, algo distante da realidade actual. Um estudo 

efectuado por Falcão, em 2013, previu a necessidade da implementação de medidas que 

poderão reduzir significativamente o rácio entre a oferta e a procura de combustíveis 

lenhosos, entre elas:   

• Melhoria na eficiência de produção de carvão vegetal, aumentando a taxa de 

eficiência na conversão de lenha para carvão vegetal; 

• Melhoria na qualidade da distribuição de energia eléctrica, aumentando a confiança 

dos consumidores na rede eléctrica nacional e na utilização de fogões eléctricos;  

• Expansão da utilização de fogões a gás e rede de distribuição através de subsídios;  

• Electrificação de zonas suburbanas não abrangidas pela rede eléctrica nacional, bem 

como de rurais de dimensão justificável;  

• Melhoria na eficiência de combustão dos fornos de cozinha tradicionais, reduzindo 

assim o consumo de carvão vegetal e de lenha;  

• Estudos e inquéritos sobre os hábitos de consumo de combustíveis lenhosos em 

meios rurais para que seja possível a distinção entre o consumo de “lenha morta” 

não contabilizada no potencial disponível e de “lenha viva”;  

• Utilização de áreas desflorestadas próximas das principais zonas de consumo para o 

desenvolvimento de novos projectos de plantações florestais vocacionadas para a 

produção de lenha e principalmente de carvão vegetal, bem como a utilização de 

fornos industriais de maior rendimento para a produção desse mesmo carvão 

vegetal. Este programa implicaria o desenvolvimento de fornos caseiros adaptados a 

este tipo de carvão vegetal. É a única medida que visa o aumento da disponibilidade 

de combustíveis lenhosos, essencialmente carvão vegetal, tendo outras vantagens 

como a reflorestação de zonas de risco de erosão, criação de emprego e capacidade 

de redução dos preços do carvão vegetal nos grandes centros urbanos tornando 

assim menos lucrativo a cadeia de valor do carvão vegetal com origem em florestas 

naturais. 

• Actividades de sensibização do impacto do consumo de carvão como pressão  na 

tomada de decisões para a criação de alternativas de energia doméstica nos centros 

urbanos; 

• Quantificação das receitas perdidas pelo estado pelo não pagamento das licencas; 

• Quadro legal e regulamentar para o desenvolvimento do gás que dê aos investidores 

a segurança fiduciária que precisam e investimento em infra-estruturas que 

permitam o desenvolvimento do uso do gás nos centros urbanos. 
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Para viabilizar o uso e o aproveitamento sustentável da energia da biomassa é 

necessário que medidas legislativas, regulamentares e fiscais sejam adoptadas de forma 

a atrair o sector privado e comunidades rurais no intuito de investir na melhoria da 

exploração, bem como na exploração de outras formas de energia em substituição da 

biomassa como uma oportunidade de negócio, promotora de emprego e auto-emprego 

(MIREME, 2013).  

O cenário previsto, após a implantação desta intervenção e assumindo as medidas 

necessárias descritas acima, seria: 

• Redução potencial da área de floresta necessária para o fornecimento de carvão 

vegetal às principais áreas urbanas; 

• Introdução de fornos eficientes que visam reduzir a demanda de recursos de 

biomassa em até três vezes a linha de base actual; 

• Juntamente com as práticas de maneio florestal, a regeneração natural das áreas 

florestais irá ocorrer; 

• Promoção do uso de plantações florestais baseadas em rotação e o uso de resíduos 

como matéria-prima para a produção de carvão vegetal (ou briquete) com o 

objectivo de reduzir ainda mais a pressão sobre as florestas naturais; 

• Um sistema de certificação que garantirá que a produção de carvão seja regulada e 

incentivada; 

• Adopção de tecnologias de produção melhoradas. 

O reconhecimento da importância da floresta no abastecimento de energia doméstica 

para a população moçambicana e prevendo que esta dependência se mantenha num 

futuro próximo com impactos nefastos no desmatamento e degradação ambiental, a 

estratégia da energia de biomassa lenhosa visa assegurar a coordenação multissectorial 

no desenvolvimento de políticas energéticas e acções estratégicas de forma a regular a 

cadeia de valor de produção, comercialização e utilização sustentável de lenha e carvão 

vegetal e promover o uso de fontes alternativas de combustíveis com menos impacto 

ambiental. 

A estratégia de energia de biomassa lenhosa prevê a  curto prazo, regular a exploração 

dos recursos florestais para a produção sustentável de combustíveis lenhosos para 

abastecimento do consumo crescente dos centros urbanos, formalizando o negócio, 

promovendo a organização, associações e fóruns de representação dos produtores de 

combustíveis lenhosos, e aumentando a eficiência de transformação e da cadeia de valor 

do carvão vegetal,  com vista à obtenção de maiores ganhos pelos carvoeiros. A nível do 
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consumo, acções para melhorar a eficiência dos fogões utilizados contribuem para a 

redução do consumo de combustíveis lenhosos e de gastos familiares (MITADER, 2018). 

A médio prazo, a produção de combustíveis lenhosos para abastecimento do consumo 

urbano deverá ser garantida por associações de carvoeiros e produtores organizados, 

registados e plantações comerciais com espécies nativas e/ou exóticas de rápido 

crescimento em áreas peri-urbanas e de florestas degradadas ou de uso múltiplo 

(MITADER, 2018).  

A longo prazo, a adopção de uma política integrada florestal e energética visando 

promover a consciência ambiental dos consumidores urbanos para a aquisição de 

combustíveis lenhosos em conformidade com o quadro legal e com base na exploração 

florestal sustentável,   o incentivo do consumo de fontes alternativas de energia, o 

aproveitamento de resíduos pelas agro-indústrias, bem como a adopção de taxas 

reguladoras, incentivos e coordenação multissectorial na política energética (MITADER, 

2018). 

 

3. QUADRO POLÍTICO, REGULAMENTAR E INSTITUCIONAL 
 

Para implementar a produção e exploração comercial de biomassa sustentável em 

Moçambique é necessário conhecer o enquadramento legal que rege essa actividade a 

nível nacional bem como conhecer até que ponto existe uma base de apoio social e 

organizativa nas zonas de produção. Neste sentido, esta secção irá apresentar todo o 

enquadramento legislativo que rege a produção de carvão, seguido de uma análise da 

capacidade estrutura organizacional das associações de carvoeiros e finalmente as 

medidas tendentes à redução do desmatamento e degradação florestal que se 

encontram em vigor no País. 

 

3.1 Enquadramento Legislativo 
 

A implementação de qualquer projectos para combustíveis lenhosos requer o 

conhecimento: da Lei da Terra; da legislação e licenciamento de produção florestal; do 

registo de empresas para licenciamento de investimento e actividade comercial; e do 

licenciamento ambiental; bem como e outras leis e regulamentos que de forma mais ou 

menos directa afectam os combustíveis lenhosos. 
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3.1.1 Lei de Terras 
 

Qualquer actividade que esteja relacionada com o usufruto e exploração de recursos 

florestais requer o conhecimento e aplicação da lei da Terra, 19/97 de 1 de Outubro, do 

decreto-lei 66/98 de 8 de Dezembro e da resolução 70/2008 de 30 de Dezembro, pois 

estes são os documentos legais que estipulam as condições ditadas pelo Estado 

Moçambicano para o estabelecimento de unidades de produção de carvão e/ou 

projectos de plantação florestal.  

Moçambique é conhecido por ter uma das leis da terra mais progressivas de África 

porque protege os direitos das populações locais sobre os recursos naturais ao mesmo 

tempo que promove o investimento privado e o uso sustentável dos mesmos recursos. 

No seu artigo 3º, a Lei da Terra estabelece claramente que "A terra é propriedade do 

estado e não pode ser vendida, ou de qualquer forma, alienada, hipotecada ou 

possuída", no entanto a exploração da terra pode ser autorizada na forma do DUAT 

(Direito de Uso e Aproveitamento de Terra) por um período de 50 anos renováveis. Os 

cidadãos, empresários, empresas e comunidades Moçambicanas podem requerer o 

DUAT (artigo 10º da Lei) e em particular, na forma de um "título partilhado" com as 

comunidades locais. Para entidades e cidadãos estrangeiros a obtenção do DUAT 

requer (artigo 11º da Lei): ter um projecto de investimento devidamente aprovado; e 

deverão ter vivido em Moçambique por um período mínimo de 5 anos se são pessoas 

singulares ou estar estabelecido e registado no Pais se são pessoas colectivas. Ou seja, 

para a implementação dos projectos de plantações florestais vocacionados para a 

produção de lenha e principalmente de carvão vegetal, públicos ou privados, a 

exploração da terra deve ser autorizada na forma do DUAT. 

 

3.1.2 Lei de Florestas e Fauna Bravia 
 

Actualmente o sector florestal é regido pela Política e Estratégia de Desenvolvimento de 

Florestas e Fauna Bravia, aprovada pela Resolução nº 08/97, de 01 de Abril, que veio a 

ser materializada através da Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei 10/99 de 7 de Julho) e 

respectivo Regulamento (Decreto nº 12/2002 de 6 de Junho).  
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3.1.2.1 LICENÇAS FLORESTAIS 

 

O exercício da actividade florestal comercial em Moçambique carece de autorização 

pela entidade competente. Entende-se por actividade florestal ou exploração florestal, o 

conjunto de medidas e operações ligadas à extracção dos produtos florestais para a 

satisfação das necessidades humanas (abate, transporte, serragem de material lenhoso, 

extracção, secagem, fabrico de carvão, processamento de madeira ou qualquer outra 

que a evolução técnica venha a indicar) (Portal do Governo de Moçambique, 2015). 

O licenciamento florestal surgiu como forma de incentivar uma utilização racional e 

sustentada dos recursos florestais em benefício nacional e local. Em particular existem 

dois tipos de licenças para a produção de carvão em Moçambique: a licença de 

exploração florestal simples (ou simplificada); e a licença de concessão florestal.   

A licença de exploração florestal simples foi desenvolvida pelo Governo de 

Moçambique para formalizar e controlar o uso de recursos florestais naturais por 

entidades individuais e colectivas. Este processo de licenciamento foca-se 

principalmente em membros das comunidades locais que pretendam aproveitar as 

florestas naturais vizinhas para desenvolver actividades económicas como a produção 

de madeira, lenha e carvão. Entidades individuais e colectivas externas à comunidade 

podem também obter esta licença desde que obtenham, por um processo de consulta 

comunitário, a devida autorização comunitária para operarem na região (GreenLight, 

2016). Como forma de reduzir a taxa de desflorestação este tipo de licença limita: os 

tipos de espécies de árvores a abater; a área de exploração a menos de 500ha; o período 

de exploração a 5 anos; e a produção a 1000 esteres (1 m3) de lenha ou 75ton (1000 sacos 

de 75kg) de carvão por ano.  

A licença encontra-se também vinculada a um bloco de exploração, de modo que limita 

(teoricamente) a área total de produção e garante quais as árvores correctas para o corte 

para a produção de carvão vegetal. Quando a licença foi criada tinha como objectivo 

visitas regulares do Governo Provincial às regiões de produção para controlo do 

desmatamento, registo das árvores cortadas e de forma a obrigar os produtores a não 

exceder as suas licenças de produção. Isto, no entanto, nem sempre acontece na prática 

devido às grandes áreas necessárias para monitorizar e escassez de pessoal.   

Regra geral o produtor de carvão não é o detentor da licença de exploração. Os 10% dos 

licenciados, são regra geral os transportadores do carvão que precisam de apresentar a 

licença nos postos de controle e fiscalização florestal indicando que o licenciamento é 
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feito ao transportador pois este é que tem meios de se deslocar para os centros urbanos 

de forma a poder pedir e pagar as respectivas licenças. O custo da licença é definido a 

75Mzn por saco e pode ser paga após a produção. Desta forma os portadores da licença 

não podem produzir nem transportar mais sacos do que os estipulados pela licença sob 

risco de pagarem uma multa de 20.000Mzn (EES 2014a). 

A licença de concessão florestal tem por alvo tipicamente grandes operadores florestais 

por um período máximo de 50 anos renováveis e, tal como no DUAT, a entidade 

emissora da licença depende da área de concessão requerida: o Governador Provincial 

para áreas até 20000ha; o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural para áreas 

entre 20000-100000ha; e o Concelho de Ministros para áreas superiores a 100000ha.   

 

Figura 7: Diagrama do processo de obtenção da Licença de Concessão Florestal em Moçambique 
(Onde: SPFFB - Secção Provincial de Flora e Fauna Bravia; DPA- Direcção Provincial de Agricultura; 

DNTF- Direcção Nacional de Terras e Floresta; N- Não; S- Sim) [Fonte: CEPAGRI 2014]. 

 

Os custos da licença estão relacionados com os procedimentos obrigatórios de consulta 

comunitária (±500$US) e ao plano de maneio florestal que deverá ser realizado por um 

consultor certificado (±1$US/ha). Adicionalmente uma taxa de concessão anual deveria 

ser paga, mas uma vez que ainda não está regulado o seu valor, o Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural cobra simplesmente a taxa de produção já 
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referida para a licença simples de 5 Mzn por saco ou estere de combustíveis lenhosos 

(Portal do Governo de Moçambique, 2015).  

 

3.1.3 Registo de Empresas e Licenciamento de Investimentos e 
Projectos 

 

Para o sector privado poder investir na produção sustentável de carvão existem alguns 

passos a serem seguidos, nomeadamente: 

• Registo da empresa requerente (o procedimento é feito através da certificação do 

nome da empresa; incorporação; registo comercial; publicação em Boletim da 

República; registo fiscal; licenciamento; registo da empresa e funcionários para 

fins de emprego; declaração de início de actividade; registo da empresa e 

funcionários para fins de segurança social) (CEPAGRI, 2014); 

• De acordo com informações do Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI) 

todos os investimentos estrangeiros no sector da Agricultura e Florestas em 

Moçambique devem também ser submetidos ao Centro de Promoção de 

Investimento (CPI) por ser esta a entidade nacional responsável por analisar e 

avaliar todo o investimento estrangeiro;  

• Deste modo, após confirmação pelo investidor de que o local (a terra) proposto 

para a implementação do projecto está livre e se adequa aos objectivos do 

projecto a proposta de investimento deve ser entregue ao CPI; 

• Uma vez aprovado e registado, a empresa pode iniciar actividades e beneficiar 

dos vários incentivos fiscais estipulados na Lei de Investimentos e Leis de 

Benefícios Fiscais.  

De momento só se encontram duas empresas registadas para a produção sustentável de 

carvão (briquetes) com resíduos agrícolas (como por exemplo a casca de coco): Carvão 

da Mamã e Eco Carvão. A escala de operação é ainda pequena.  

 

3.1.4 Licenciamento Ambiental 
 

Moçambique estabeleceu políticas e instituições que lhe permitem implementar 

diversas medidas tendentes à redução do desmatamento e degradação florestal. A 

legislação ambiental em Moçambique começa na Constituição da República que 
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estabelece no seu artigo 19 alínea 1 a obrigação do Estado de garantir o uso sustentável 

dos recursos naturais, de que a floresta é um exemplo (Governo de Moçambique, 2004). 

O Ministério da Coordenação Ambiental (MITADER), como o nome indica, coordena 

actividades ambientais, zela pelo aproveitamento responsável dos recursos naturais 

está encarregado do licenciamento ambiental.  

A Lei do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro) e o seu Decreto 54/2015 de 31 de 

Dezembro, estabelecem o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto 

Ambiental.  

A Lei do Ambiente veio definir as bases legais para uma utilização e gestão correctas do 

ambiente e seus componentes, com o objectivo de materializar um sistema de 

desenvolvimento sustentável em Moçambique, aplicando-se a todas as actividades 

públicas ou privadas que, directa ou indirectamente, possam influir nos componentes 

ambientais.  

O Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental estabelece o 

processo de forma adaptada à realidade actual, criando 4 categorias de actividades de 

acordo com o seu potencial impacto:  

• Categoria A+ - actividades sujeitas à realização de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e supervisão por Revisores Especialistas independentes e com experiência 

comprovada; 

• Categoria A – actividades sujeitas à realização de um EIA; 

• Categoria B – actividades sujeitas à realização de um EAS (Estudo Ambiental 

Simplificado); 

• Categoria C – actividades que estão sujeitas à apresentação de Procedimentos de 

Boas Práticas de Gestão Ambiental (PGA). 

O processamento de biomassa lenhosa, indústria de fabrico de briquetes, exploração 

florestal (desbravamento, parcelamento e exploração) inclui-se nas actividades de 

Categoria A e requerem a realização de Avaliação de Impacto Ambiental de forma a 

mitigar os impactos associados a estas e outras actividades que podem ser prejudiciais 

para o ambiente (p.e. desmatamento, erosão, problemas ambientais tais como emissões 

atmosféricas e doenças respiratórias).  
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3.1.5 Instrumentos Legais do Sector Energético relevantes para os 
Combustíveis Lenhosos 

 

O Sector de Energia em Moçambique tem vindo a adoptar um conjunto de estratégias e 

políticas com o objectivo da produção sustentável de carvão, melhorar a eficiência 

tecnológica, promover a participação do Sector Privado e práticas ambientalmente 

sustentáveis. A nível nacional, além da legislação já descrita existem outras leis, 

políticas e decisões relevantes para o subsector dos combustíveis lenhosos em 

Moçambique, nomeadamente: 

 

3.1.5.1 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS NACIONAIS: 

 

• Política de Floresta e Fauna Bravia, Resolução 10/1997 de 7 de Abril de 1997 – dá 

às comunidades locais o poder de possuir e participar na gestão dos recursos 

naturais através de iniciativas de Maneio Comunitário de recursos naturais;  

• Lei da Floresta e Fauna Bravia, Lei 10/1999 de 7 de Julho de 1999 – estabelece e 

regula as acções básicas para a protecção, conservação e uso sustentável dos 

recursos florestais; Decreto 12/2002 de 6 de Julho de 2002 (Regulamento para a 

Lei da Floresta e Fauna Bravia) – Reconhece a existência e importância das 

comunidades locais na gestão dos recursos naturais e permite que entrem em 

colaboração e associação com o sector privado na exploração das florestas e 

fauna bravia. Muito importante neste decreto é o artigo 11º, que estabelece que 

"de acordo com o seu valor comercial, científico, raridade, utilidade, resistência e 

qualidade, as espécies produtoras de madeira classificam-se em preciosas, de 

primeira classe, de segunda classe, de terceira classe e de quarta classe". O 

decreto fornece ainda uma lista de várias espécies de cada classe com os nomes 

comerciais, científicos e locais ou vernaculares;1 

• Decreto 11/2003 de 25 de Março de 2003 (Actualização do Decreto 12/2002 da 

Lei da Floresta e Fauna Bravia) – dá uma nova versão dos artigos 20, 21 e 29 do 

 

1 De acordo com a lei florestal, a produção de carvão da floresta nativa, só pode ser efectuada com espécies de 
quarta classe. Esta regra é muito pouco respeitada a nível local, o que significa que os fornos de carvão incorporam 
arvores de elevado valor madeireiro e cujo uso não é permitido por lei. Este consiste num dos maiores problemas 
do sector florestal. 
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Decreto 12/2002, actualizando aspectos relacionados com procedimentos de 

licenciamento e exploração de concessões florestais;  

• Diploma ministerial Nº. 52-C/2003 de 20 de Maio (Sobre espécies florestais 

usadas na produção de madeira) - Trata da classificação de espécies de árvores e 

não menciona nenhuma actividade de floresta inclusiva;  

• A Estratégia Nacional de Desenvolvimento (2015-2035) (Governo de 

Moçambique, 2014) reconhece que as mudanças climáticas podem afectar de 

forma significativa as actividades definidas como prioritárias para o 

desenvolvimento. Assim, a estratégia realça a necessidade de investir na 

resiliência às mudanças climáticas com vista a reduzir as perdas e danos com 

particular destaque para o sector da agricultura, turismo e infraestruturas;  

• O Programa Quinquenal do Governo de Moçambique para 2015 – 2019 (PQG 

2015-2019) (Governo de Moçambique, 2015) tem como uma das 5 prioridades 

“assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e ambiente”. 

Um dos objectivos estratégicos do PQG para o período 2015-2019 é “garantir a 

integração da Economia Verde-Azul e da agenda de crescimento verde nas 

prioridades nacionais de desenvolvimento, assegurando a conservação de 

ecossistemas, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais”. Este 

objectivo inclui um grande leque de acções para a conservação de florestas e 

ecossistemas em geral, a promoção da gestão sustentada bem como a integração 

de comunidades locais no processo de desenvolvimento;  

• O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) 2015-2030 

(Governo de Moçambique, 2015) estabeleceu como objectivo geral assegurar o 

aumento do rendimento familiar no meio rural de forma sustentável. O PNDS 

estabelece entre as prioridades estratégicas para o Programa do Governo 2015-

2019 “a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente”.  

 

3.1.5.2 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS SECTORIAIS: 

 

• Estratégia de Conservação e Uso Sustentável da Energia da Biomassa (ECUSEB, 

2013) constitui um dos instrumentos para a materialização da Política de 

Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis aprovada pela Resolução n.º 

62/2009, de 14 de Outubro, visa melhorar o sistema de controlo da cadeia de 

valor dos recursos de energia da biomassa, por meio de uma combinação de 

medidas destinadas a melhorar a sustentabilidade da oferta e aumentar a 
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eficiência energética no âmbito do usuário final, incluindo a promoção de 

alternativas apropriadas. 

• Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 2011 – 2020 

(PEDSA) pretende promover a intensificação da agricultura para aumentar a 

produção e a produtividade e melhorar a conservação dos solos através de 

agricultura de conservação.  O PEDSA sistematiza um amplo leque de 

orientações estratégicas para a agricultura e uma das suas estratégias tem foco no 

reflorestamento visando o estabelecimento no País de plantações florestais com 

espécies nativas e exóticas de rápido crescimento, para fins de lenha e carvão, 

com benefícios para as comunidades locais, sector privado e estado e para a 

conservação e protecção da floresta nativa constituindo uma necessidade e 

oportunidade de desenvolvimento. 

• Estratégia Nacional de Reflorestamento (Direcção Nacional de Terras e Florestas, 

2009) estabelece as linhas gerais e as metas estratégicas relativas às plantações 

florestais no País para fins industriais, comerciais, de protecção, incluindo fins 

energéticos e comunitários. 

 

3.1.6 Enquadramento Institucional do Sector Energético 
 

3.1.6.1 MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 

 

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) é a entidade responsável pelo 

planeamento da estratégia e política nacional de energia, bem como a entidade 

supervisora da operação e desenvolvimento do sector energético. As atribuições e 

competências deste órgão encontram-se definidas no Decreto Presidencial nº 1/ 2015 de 

16 de Janeiro, das quais se destacam as seguintes para a produção sustentável de 

carvão: 

• Elaborar propostas e execução de políticas do sector dos Recursos Minerais e 

Energia; 

• Inventariar e gerir os recursos minerais e energéticos do País; 

• Promover um quadro legal e institucional adequado ao desenvolvimento do 

sector; 
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• Promover a participação do sector privado no desenvolvimento e 

aproveitamento do potencial dos recursos minerais e energéticos e respectivas 

infraestruturas; 

• Promover o desenvolvimento de infraestruturas de fornecimento de energia 

eléctrica. 

O Ministério de Recursos Minerais e Energia (MIREME) tem um papel importante pelo 

facto de priorizar dentro do seu plano estratégico, acções de promoção de energias 

novas e renováveis, incluindo a produção e uso sustentado de energia de biomassa e o 

aproveitamento de energia solar, eólica e outras com potencial em Moçambique. 

Particular destaque vai para a Estratégia de Conservação e Uso Sustentável da Energia 

da Biomassa para o Período 2014 – 2025 (ECUSEB, MIREME 2014) que estabelece as 

linhas gerais para a produção de biomassa e a sua transformação em energia e 

utilização sustentável, reduzindo assim os impactos negativos da utilização da 

biomassa como fonte de energia. Adicionalmente foi reconhecido o papel fundamental 

da biomassa, e em particular do carvão como factor de desenvolvimento rural e 

combate à pobreza. Em particular, entre outras, no ECUSEB são consideradas como 

actividades prioritárias a serem desenvolvidas:  

• Promover tecnologias melhoradas, eficientes e ambientalmente limpas em toda a 

cadeia de valores da energia da biomassa;  

• Definir medidas de conservação do consumo de combustíveis lenhosos, através 

da melhoria de técnicas de carbonização e combustão;  

• Introduzir alternativas ao carvão convencional no mercado como os briquetes e 

pastilhas;  

• Promover o estabelecimento de plantações florestais e concessões para fins 

energéticos; 

• Promover a utilização racional e integral dos recursos florestais através do 

aproveitamento dos desperdícios da exploração florestal para produção de 

combustíveis lenhosos; 

• Criar o Programa Nacional da Energia da Biomassa, que serve como matriz para 

o desenvolvimento da energia da Biomassa;  

• Promover o investimento privado no sector florestal, através da adopção dos 

incentivos fiscais, aduaneiros e estruturais. 

Ao nível Provincial, esta mudança não é tão evidente. Por exemplo no Plano Económico 

e Social e Orçamento de Estado para 2015 (GdPM 2015) o Governo da Província de 
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Maputo (uma das mais afectadas com a falta de biomassa) a primeira opção é para 

"Expandir a rede eléctrica e Electrificar Postos Administrativos com Painéis Solares" e 

em terceiro lugar aparece "Produzir fogões melhorados". O termo "Biomassa" nem 

aparece no texto. Na província de Gaza a estratégia é mais virada para procurar 

oferecer alternativas à produção de carvão (e.g. pecuária e plantação de caju), tentar 

promover melhores prácticas de gestão florestal, processos mais eficientes de produção 

de carvão e utilização de resíduos onde houver poucos recursos florestais. A ideia é 

tentar, tanto quanto possível substituir o carvão e a renda por ele gerada com outras 

actividades menos destrutivas para a floresta. 

No entanto, é a nível Distrital que as ideias de promover uma abordagem integrada de 

exploração comercial de carvão mais encontram eco. Muito particularmente no distrito 

de Guijá e mais ainda, no plano de adaptação às mudanças climáticas. Guijá, um 

Distrito já em défice de biomassa e parcialmente com alto risco de degradação florestal 

elaborou em 2014 um plano de Plano Local De Adaptação (GdDG 2014) no qual define 

como objectivos estratégicos:  

• Promover o uso de forno melhorados para a produção de carvão;  

• Promover o plantio de espécies de rápido crescimento para produção de carvão;  

• Promover o fabrico de carvão com base nos desperdícios de carvão (briquetes). 

 

3.1.6.2 MINISTÉRIO DA TERRA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) foi criado 

através do Decreto Presidencial nº1/2015, de 16 de Janeiro, e é o órgão central do 

aparelho do estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo 

Governo, dirige, planifica, coordena, controla e assegura a execução das políticas 

relativas aos domínios de administração geomática e gestão de terra, florestas e fauna 

bravia, ambiente, áreas de conservação e desenvolvimento rural. Na área de florestas as 

suas atribuições incluem: 

• Planeamento e ordenamento territorial para o desenvolvimento sustentável do 

País; 

• A formulação de propostas de políticas e estratégias de desenvolvimento 

integrado da terra, ambiente, áreas de conservação, florestas, fauna bravia e 

desenvolvimento rural; 
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• Administração e gestão da terra, das florestas e da fauna bravia e da rede 

nacional das áreas de conservação; 

• Planeamento, promoção e coordenação do desenvolvimento rural integrado e 

sustentável; 

• Garantia, manutenção e desenvolvimento da cooperação na área da terra, 

ambiente, florestas, fauna bravia e desenvolvimento rural; 

• Definição e implementação de estratégias de educação, consciencialização e 

divulgação; 

• Coordenação intersectorial e uso sustentável dos recursos disponíveis em prol do 

desenvolvimento sustentável; 

• Coordenar e assegurar a implementação de iniciativas de redução de emissões 

por desmatamento e degradação florestal. 

Este último ponto mostra de forma clara o compromisso do Governo de Moçambique 

com a redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. O Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) 2015-2030 (Governo de 

Moçambique, 2015) é um programa de desenvolvimento integrado no meio rural, que 

visa promover o uso sustentável dos recursos naturais, organização da terra e gestão 

ambiental. Este Programa pretende fomentar uma economia local de base através da 

complementaridade da oferta de serviços básicos, capacitação e atracção de 

investimentos importantes para o desenvolvimento, estimular as capacidades e 

inovação locais, e contribuir para a resiliência das comunidades aos efeitos das 

mudanças climáticas. 

As prioridades estratégicas do PNDS estão alinhadas com o objectivo principal da 

criação do MITADER cuja missão é assegurar o aumento do rendimento familiar no 

meio rural de forma sustentável. O PNDS é constituído por projectos e objectivos com 

metas concretas e determinantes para assegurar as transformações económicas, sociais, 

ambientais, estruturais e institucionais, aspiradas no Programa Quinquenal do Governo 

(PQG 2015 - 2019), no Plano Económico Social (PES). O PNDS responde ainda às metas 

definidas nos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (2015-2030). O PNDS irá ser 

descrito com mais detalhe nos objectivos e estratégias definidas pelo FNDS (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável) descritos logo a seguir. 

 

3.1.6.3 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) foi criado pelo Decreto 

nº6/2016 de 24 de Fevereiro, como instituição que visa fomentar e financiar projectos e 

programas que garantam um desenvolvimento sustentável, harmonioso e inclusivo, 

com particular destaque para o meio rural. O FNDS é tutelado pelo MITADER e tem as 

seguintes atribuições no que se refere a combustíveis lenhosos:  

• Mobilizar, gerar e gerir recursos financeiros aplicando-os em acções conducentes 

ao desenvolvimento sustentável; 

• Promover e apoiar estratégias, programas e projectos que contribuam para o 

desenvolvimento rural, de forma integrada, harmoniosa e sustentável; 

• Promover programas e acções de investigação científica no domínio do 

desenvolvimento sustentável no meio rural; 

• Financiar programas de gestão ambiental, adaptação e mitigação das mudanças 

climáticas, gestão sustentável das florestas, conservação da biodiversidade, 

administração de terras e ordenamento do território; 

• Criar e participar no capital de sociedades ou instituições cujo objecto concorra 

para o desenvolvimento integrado e sustentável; 

• Mobilizar recursos de forma bilateral e multilateral para a implementação de 

actividades de desenvolvimento sustentável; 

• Financiar actividades de Desenvolvimento Institucional; 

• Gerir os recursos financeiros das Convenções nas áreas do ambiente, terras, 

florestas, conservação e outras que venham a mostrar-se relevantes para o 

desenvolvimento sustentável. 

A visão do FNDS é a promoção de iniciativas sustentáveis que provoquem mudanças 

estruturais na base produtiva do meio rural. As prioridades estratégicas do FNDS estão 

alinhadas com o objectivo principal da criação do MITADER que é assegurar o aumento 

do rendimento familiar no meio rural de forma sustentável. Para tal foi criado o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) que é um programa de 

desenvolvimento integrado no meio rural, que visa promover o uso sustentável dos 

recursos naturais, organização da terra e gestão ambiental. Este Programa pretende 

fomentar uma economia local de base através da complementaridade da oferta de 

serviços básicos, capacitação e atracção de investimentos importantes para o 

desenvolvimento, enquanto explora as capacidades e inova o conhecimento local, e 

contribui para a resiliência das comunidades aos efeitos das mudanças climáticas.  
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Para o sector de energia de biomassa lenhosa enquadram-se diferentes projectos, 

nomeadamente, o Projecto Sustenta, o Projecto de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico Local (PRODEL), o Projecto Terra Segura e o Projecto Floresta em Pé.  

➢ O Projecto Sustenta tem como objectivos: 

i. Desenvolvimento da agricultura de conservação para segurança alimentar e 

rendimento;  

ii. Maneio sustentável de recursos naturais e valorização de produtos 

madeireiros e não madeireiros;  

iii. Promoção do acesso ao direito de uso e aproveitamento da terra; e  

iv. Fortalecimento de instituições governamentais e de outros intervenientes. 

Consiste ainda em dinamizar as cadeias de valor de base florestal, empoderando todos 

os envolvidos com os recursos necessários e gerando as sinergias possíveis, de forma a 

aumentar a produtividade, assegurando em simultâneo fornecimento de resposta 

imediata em caso de uma crise ou de emergências elegíveis. 

 

➢ O PRODEL tem como principais objectivos a melhoria dos serviços públicos para a 

promoção do desenvolvimento económico local, a promoção do investimento 

público em infraestruturas económicas locais e públicas e a promoção das cadeias de 

valor que fomentem a participação das MPME’s locais.  

 

➢ O Projecto Terra Segura tem como objectivo o reforço do sistema de administração e 

gestão de terras, com foco no acesso, registo e gestão da informação através da 

implementação de diferentes actividades, nomeadamente: 

i. O registo e titulação do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 

(DUAT),  

ii. O mapeamento do território em escala de 1:50.000 e 1:25.000 do território 

nacional,  

iii. A construção de um cadastro nacional actualizado, fiável e transparente,  

iv. Mecanismos eficientes de emissão de DUATs,  

v. Descentralização da capacidade técnica de gestão e administração da terra 

aos distritos,  

vi. Divulgação dos direitos e obrigações de uso e aproveitamento nas 

comunidades (Lei de Terras),  
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vii. Optimização do uso da terra através da transferência de técnicas de 

cultivo que permita aumentar os níveis de produtividade,  

viii. Democratização do acesso à terra respeitando a igualdade de género e,  

ix. Segurança de posse de terra. 

 

➢ O Projecto Floresta em Pé tem como objectivo:  

i. Promover o desenvolvimento rural baseado na protecção, conservação, 

valorização, criação e utilização sustentável da floresta;        

ii. Apoiar o sector privado, através do desenvolvimento da indústria madeireira 

nacional, da diversificação e maximização da cadeia de valor do sector 

florestal;      

iii. Estimular a criação de postos de trabalho no sector florestal, através da 

diversificação de bens e produtos, baseados no paradigma da conservação;      

iv. Capitalizar a busca e aplicação de fundos internacionais e receitas nacionais 

na protecção, conservação, valorização, criação e utilização sustentável da 

floresta;       

v. Mitigar o impacto das medidas de restruturação e reforma do sector florestal;       

vi. Promover o desenvolvimento das comunidades locais através do apoio ao 

maneio comunitário e valorização dos recursos florestais, particularmente dos 

produtos não madeireiros;      

vii. Criar alternativas à exploração desenfreada da floresta, através de actividades 

de preservação e aumento de stock florestal.  

O Projecto Floresta em Pé prevê o financiamento da certificação de 50 concessões 

florestais, a capacitação de 800 fiscais de protecção, a construção de 5 acampamentos de 

fiscalização, o financiamento de 20 carpintarias distritais, e abertura de 20 viveiros 

florestais e de florestamento. 

 

3.1.6.4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR  

 

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) tem no seu portefólio as 

actividades silviculturas relativas a plantação de árvores e florestas para fins 

industriais, comerciais, de protecção, incluindo fins energéticos e comunitários.  

No contexto actual vivenciado em Moçambique onde a conversão de áreas de florestas 

para agricultura itinerante, queimadas descontroladas, utilização de lenha e carvão 
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como fonte de energia, constituem as principais fontes de emissões de CO2, com cerca 

de 80%, foi criada a Estratégia Nacional REDD+. Esta estratégia foi preparada com o 

apoio de técnicos de vários sectores e actores do Estado, da Sociedade Civil e do Sector 

Privado (representados no Comité Técnico de Revisão e no Grupo Interinstitucional 

para as Mudanças Climáticas), os quais facilitaram o alinhamento do Plano de Acção 

com as políticas e programas sectoriais. O MASA é parte integrante desta estratégia nos 

sistemas de planificação, implementação e monitoria da mesma.  

Para o sector de biomassa lenhosa em específico a estratégia tem como objectivo 

estratégico: aumentar o acesso a fontes alternativas à biomassa nas zonas urbanas e 

aumentar a eficiência da produção e utilização de energias de biomassa. Os planos de 

acção para implementação e sucesso do objectivo estratégico do pilar de energia são: 

1. Utilização sustentável de energias de biomassa nas áreas urbanas através da 

transição da energia de biomassa para electricidade e gás e promoção da 

utilização de fogões melhorados de maior eficiência no uso do carvão vegetal; 

2. Melhoria de acesso a energias alternativas à biomassa nas zonas urbanas e 

periurbanas através da exploração do potencial de distribuição e subsídio de gás 

natural e electricidade para utilizadores de carvão nas zonas urbanas; 

3. Produção nacional de fogões melhorados através da avaliação para a sua 

produção da possibilidade de fabrico nacional de modelos diversificados de 

fogões melhorados padronizados e que estejam de acordo com as preferências do 

consumidor; estabelecer critérios de produção para os fogões melhorados que 

possam concorrer para sua certificação. Para o efeito, é importante que estes 

possuam padrões de produção bem definidos (design, eficiência energética, 

redução de emissões, durabilidade, etc.); 

4. Produção sustentável de energia de biomassa (produção de biomassa e 

processamento de carvão) através do estabelecimento de mecanismos para o 

estabelecimento de plantações florestais para fins energéticos e a utilização de 

fornos eficientes de fabrico de carvão. Enfoque na utilização de árvores de uso 

múltiplo e culturas para energia (firewoodcrops). Avaliar o potencial para o 

maneio das florestas restauradas para a produção de carvão. Construção e uso de 

pequenas/médias indústrias de produção de carvão (até 10.000 kg de carvão por 

dia). Organizar os produtores de carvão em grupos/associações para melhor 

controlo da actividade. Avaliar o potencial para uso e reaproveitamento de 

outros produtos energéticos da biomassa (restos de colheitas agrícolas, 

serradura, desperdícios da indústria madeireira e da exploração florestal, 
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herbáceas, resíduos sólidos) para o fabrico de produtos densificados tais como 

pellets e briquetes; 

5. Formalização do negócio de carvão nas grandes cidades, particularmente o 

carvão vendido nas cidades de Maputo, Matola, Beira e Nampula através do 

fortalecimento do sistema de fiscalização e apoio aos produtores e comerciantes 

de carvão no processo de licenciamento. Orientar os produtores para sistemas de 

produção de carvão a partir de fontes sustentáveis. Iniciar o processo de 

licenciamento nas cidades pequenas e emergentes.  

 

3.1.6.5 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) tem como funções a produção de carvão 

sustentável e a sua comercialização. O MIC criou a Política e Estratégia Industrial 2016 – 

2025, que tem como missão Promover o desenvolvimento industrial através da 

formulação e implementação de estratégias sub-sectoriais, regulamentações da 

actividade industrial, criação de quadro institucional adequado e outras acções que 

contribuam para o crescimento e transformação qualitativa da economia (Governo de 

Moçambique, 2016). O objectivo geral da Política Industrial é tornar a indústria o 

principal veículo para o alcance da prosperidade e bem-estar do País através da geração 

da maior parte de postos de emprego, produção e contribuição na valorização de 

recursos naturais, mais especificamente:  

• Aumentar a produção industrial, através de maior atracção do investimento para 

o sector, desenvolvimento de economias de escala na produção industrial e 

maior acesso ao mercado interno e externo das empresas do ramo;  

• Aumentar a contribuição no emprego do sector, através da aposta nas indústrias 

de mão-de-obra intensiva e aposta nas Micro, Pequenas e Médias Empresas;  

• Contribuir para a melhoria da balança comercial, apostando nas indústrias com 

potencial para substituição das importações e das exportações;  

• Expandir a cadeia de valor e o valor acrescentado dos produtos industriais 

através da maior utilização de matéria-prima nacional; 

• Promover maior conteúdo local na produção industrial, através de maiores 

ligações económicas a montante e a jusante das empresas do sector. 
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3.1.6.6 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

Com a necessidade da criação de uma tecnologia para a produção de carvão de forma 

mais eficiente, compete ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional (MCTESTP): 

• Planificar, monitorar, inspecionar e vistoriar a execução das actividades 

relacionadas com a investigação científica, inovação e desenvolvimento 

tecnológico; 

• Definir áreas e prioridades da investigação científica e inovações tecnológicas; 

• Promover a transferência de tecnologia. 

O MCTESTP acredita que Moçambique tem que continuar a apostar no aumento de 

acesso a energias modernas e promover actividades económicas, aumentando a 

disponibilidade energética através do desenvolvimento planificado de sistemas 

eficientes e fiáveis de fornecimento de energia. Sendo evidente que a biomassa 

continuará por mais tempo como a principal fonte de energia para um número 

significativo de moçambicanos, é imperativo realizar esforços que incidam sobre a 

promoção do uso eficiente das fontes tradicionais de energia com recurso à Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CTI). Com isso em mente, o MCTESTP criou a Estratégia de 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM) onde nas suas linhas de 

pesquisa encontra-se como uma das áreas de concentração: Os modos de produção de 

energia, incluindo as fontes de biomassa (biocombustíveis, gaseificação da biomassa, 

produção de biogás, produção de briquetes, pelotas, carvão de lenha) e fontes 

alternativas de energia tais como eólica, fotovoltaica, hídrica, entre outras (Governo de 

Moçambique, 2006). 

 

3.1.6.7 FUNDO NACIONAL DE ENERGIA 

 

O Fundo Nacional de Energia (FUNAE) criado através do Decreto nº24/97 de 22 de 

Julho, revogado pelo Decreto nº 26/2011 de 15 de Julho é uma instituição dotada de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, que visa promover o 

desenvolvimento, produção e aproveitamento de diversas formas de energia a baixo 

custo para o abastecimento ás zonas rurais e urbanas habitadas por populações com 

baixos rendimentos e a conservação da gestão racional e sustentável de recursos 
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energéticos. É uma instituição tutelada do MIREME. Das atribuições do FUNAE 

destacam-se: 

• Promover o desenvolvimento e plantio de florestas visando a produção de 

biomassa, assistindo ou prestando apoio financeiro para a sua gestão e 

conservação, quer nas zonas periurbanas, quer nas zonas com défice deste tipo 

de combustível; 

• Prestar apoio financeiro a organismos responsáveis pela realização de estudos e 

inventários de recursos energéticos e das tecnologias do seu aproveitamento; 

• Suportar os encargos com a execução, publicação e difusão de estudos, trabalhos 

e investigações que interessem à divulgação de técnicas e tecnologias mais 

eficientes e acessíveis de produção, distribuição e conservação de produtos 

energéticos. 

O FUNAE tem implementado diversos projectos energéticos bem-sucedidos, utilizando 

as energias e tecnologias solar, eólica e biomassa, e possui delegações em Nampula, 

Niassa, Sofala, Zambézia, Tete e Manica. Uma das principais motivações do FUNAE é o 

estabelecimento de um mercado de biomassa sustentável.  

O FUNAE é um dos parceiros que visam assegurar a realização da estratégia nacional 

de conservação e uso sustentável da energia de biomassa (ECUSEB). O FUNAE também 

tem o mandato de apoiar o estabelecimento de empreendedores de nível comunitário 

na cadeia de valor sustentável de carvão vegetal.  

Para além do descrito acima, o FUNAE tem uma carta de Projectos relativos à Biomassa, 

nomeadamente: 

• Projecto Mocumbezi (2005) - Localizado na província de Sofala o projecto teve como 

objectivo principal o financiamento para o acesso a uma nova metodologia de 

produção de carvão. 

• Projecto Savane (2004) - Localizado no Posto Administrativo de Savane, no Distrito 

de Dondo em Sofala o projecto consistiu no financiamento para a aquisição de 

tecnologias melhoradas para a produção de carvão vegetal.  

• O FUNAE conta com cerca de 4.000 fornos e fogões melhorados produzidos e 

distribuídos nas Províncias de Maputo, Gaza, Manica, Sofala e Inhambane. Estes 

projectos beneficiaram orfanatos, internatos, centros para idosos, estabelecimentos 

prisionais e residências familiares. 
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O FUNAE é o braço de implementação de projectos do MIREME. Fundos públicos (e 

provenientes dos doadores) podem ser re-investidos no sector da biomassa.  

 

3.2 Papel dos diferentes actores na produção sustentável de biomassa   
 

3.2.1 Papel do Governo de Moçambique 
 

A contribuição do Sector de Energia para o desenvolvimento de um País, no contexto 

da globalização impõe a adopção de medidas que conduzam à estabilidade da procura 

e oferta dos bens e serviços para os diferentes estratos da sociedade. Moçambique 

assumiu que o sector de energias é fundamental para o crescimento do País, e tal 

reconhecimento traduziu-se na promoção de iniciativas governamentais e legislativas. 

i. Assegurar a elaboração, aprovação e implementação dos instrumentos político-

legais e administrativos necessários para a materialização do sector de biomassa 

sustentável;  

ii. Criar um quadro institucional adequado para a implementação e fiscalização do 

quadro político florestal, incluindo a componente de energia de biomassa;   

iii. Definir mecanismos de coordenação e harmonização multissectorial vertical e 

horizontal entre os diferentes níveis e sectores incluindo a articulação entre os 

diferentes intervenientes, público, privados e associativos, necessários para o 

alcance dos objectivos definidos; 

iv. Clarificar o papel e nível de intervenção dos órgãos locais do Estado, incluindo 

os Conselhos e Comités comunitários nos domínios de proteção, conservação, 

gestão, licenciamento e fiscalização do património florestal e biomassa 

energética;  

v. Desenvolver os mecanismos e procedimentos de estabelecimento, criação, registo 

e funcionamento dos órgãos representativos da comunidade local, por forma a 

reduzir ambiguidades e conferir maior segurança jurídica aos demais 

intervenientes;  

vi. Fixar critérios e taxas de acesso e exploração dos recursos florestais sustentáveis e 

competitivos no mercado nacional e internacional, tendo em conta os preços dos 

produtos sucedâneos e a necessidade de promoção ou restrição do seu uso;  
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vii. Promover o desenvolvimento de recursos humanos, mobilização de recursos 

financeiros suplementares, e dos mecanismos de colaboração e cooperação com 

Governos e ou entidades nacionais e estrangeiras especializadas; 

viii. Promover o desenvolvimento de programas e projectos comunitários 

sustentáveis de negócios associados a energia de biomassa; 

ix. Aprovar o Programa Nacional de Florestas;   

x. Celebrar Acordos e ou tratados internacionais e regionais visando reforçar 

mecanismos de controlo e fiscalização da exploração e tráfego ilegal de produtos 

florestais; 

xi. Promover coordenação e diálogo entre as instituições de estado ligadas ao sector 

de biomassa energética; nomeadamente: O Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, o Ministérios dos Recursos Minerais e Energia, 

Agricultura e Segurança Alimentar, Indústria e Comércio, e Economia e 

Finanças. Propõe-se a revitalização do Grupo Interministerial de Bioenergia que 

foi presidido pelo Ministérios dos Recursos Minerais e Energia em 2008 a 2015; 

xii. Aumentar a capacidade dos técnicos e fiscais florestais na monitoria e 

fiscalização da cadeia de valores de biomassa. Gradualmente introduzir 

princípios de sustentabilidade e certificação na capacitação dos técnicos e fiscais 

para uma cadeia de produção sustentável de carvão; 

xiii. Promover e estabelecer um programa nacional de certificação para o sector de 

produção sustentável de biomassa energética; 

xiv. Incentivar procedimentos para beneficiar de financiamento climático disponível 

para o sector de biomassa através de mecanismos como as Ações de Mitigação 

Nacionalmente Apropriadas (NAMA), Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL-CDM), REDD+ entre outros.  

 

3.2.2 Papel das Comunidades e Associações de Carvoeiros 
 

As comunidades rurais que habitam dentro das áreas florestais encontram-se 

geralmente em áreas remotas, com vias de acesso precárias e desprovidas de 

infraestruturas sociais e económicas básicas como estradas, escolas, postos de saúde, 

habitação melhorada, eletricidade, água canalizada, serviços financeiros e outros, 

encontrando na agricultura e na floresta os principais meios de sobrevivência e de 

satisfação das suas necessidades imediatas (MITADER, 2018). A exploração florestal 
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representa em muitos casos a única actividade económica e alternativa de emprego (na 

maioria das vezes precário) nestas regiões. Algumas normas e práticas costumeiras de 

exploração e uso dos recursos florestais, tais como o anelamento de árvores para 

extração de cascas, fogo para extração de mel e veneno para pesca, são potencialmente 

danosas para o meio ambiente, floresta e saúde humana. Ainda assim, a população local 

representa a principal fonte de conhecimento tradicional sobre os múltiplos usos da 

flora que deve ser preservado e valorizado. As comunidades são as principais 

beneficiárias pelos esforços de conservação, maneio florestal e desenvolvimento rural. O 

quadro legal nacional reconhece o papel das comunidades locais na proteção, gestão e 

exploração dos recursos florestais e garante o uso e livre acesso ao recurso para 

satisfação das suas necessidades de consumo próprio de acordo com as suas normas e 

práticas costumeiras.  

O Governo promove e reconhece a iniciativa e a participação activa de todos os 

cidadãos e em especial das comunidades locais na gestão e administração do 

património florestal, reconhecendo a comunidade local como pessoa jurídica capaz de 

contrair obrigações perante demais entidades públicas e/ou privadas.  Assim, as 

comunidades locais devem:  

i. Participar nos processos de gestão e administração do património florestal, 

participando activamente na criação, atribuição e gestão das áreas de 

conservação e exploração florestal;   

ii. Realizar a proteção, conservação, gestão do património florestal nas áreas da sua 

jurisdição;  

iii. Assegurar a constituição e registo dos seus legítimos representantes e conferir 

mandatos claros e vinculativos visando garantir segurança jurídica entre estes e 

outras entidades públicas e privadas; 

iv. Implementar programas de maneio sustentável das florestas;  

v. Gradualmente adotar o uso de tecnologias mais eficientes para a produção do 

carvão vegetal (fornos melhorados); 

vi. Promover o uso de fontes alternativas de biomassa no fabrico de combustíveis 

sólidos. Fontes alternativas incluem resíduos da indústria madeireira, resíduos 

agrícolas e outras fontes de biomassa recicláveis. 

Produtores individuais de carvão nas comunidades são incentivados a formar 

associações de carvoeiros (AC) para melhor coordenação e acesso às licenças simples de 

exploração florestal.  
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Cada AC possui uma licença simples de exploração de 500ha e estão autorizados por lei 

a extrair por ano 1000 esteres (1m3) de madeira ou 1000 sacos de carvão de 75 kg cada 

em 5 anos, ou seja, estima-se que, no total, as ACs operavam em 2014 com cerca de 

20106.90ton de lenha por ano de forma legal (GreenLight, 2016).   

A criação de ACs, de forma a auxiliar o Sector Privado, tem como objectivo incutir 

algum grau de formalismo na produção de carvão usando actores locais. O papel de 

regulador do sector ao nível local, favorecendo as comunidades e carvoeiros locais, 

controlaria os limites impostos junto aos seus associados, serviria como interlocutor 

entre o sector privado e a DPA ou SDAE e possivelmente como recipiente de fundos 

relacionados com o carvão, maneio florestal e maneio comunitário dos recursos 

naturais.  

No entanto, é necessário haver uma clarificação sobre o poder que as ACs têm sobre os 

seus associados, saber se as ACs poderiam dar o suporte institucional aos projectos 

propostos, se são capazes de melhorar ou ampliar o seu potencial e capacidade (esta 

questão está muito dependente do interesse que os projectos podem gerar nas ACs e 

comunidades envolvidas) e realçar a importância das ACs no papel de regulamentação 

da actividade e na salvaguarda das comunidades e florestas locais. O envolvimento das 

AC na cadeia de valores de produção sustentável de carvão pode assegurar o uso 

eficiente e sustentável da biomassa nas concessões florestais. 

O carvão tem trazido, pelo menos para alguns carvoeiros, imensas melhorias na sua 

qualidade de vida. Um estudo recente realizado pela GreenLight no Distrito de 

Mabalane, revelou que o carvão é a primeira actividade geradora de renda, e é tida 

como uma actividade apetecível apesar de todos os custos físicos que requer. Por outro 

lado, muitos carvoeiros começam a entender o carvão para lá de uma estratégia de 

geração de renda, mas sim como um negócio ao qual podem associar outros, numa 

estratégia de integração ou financiamento mútuo. Em particular há muito interesse em 

tecnologias mais eficientes que possam rentabilizar melhor o esforço depositado na 

realização do forno. Além do argumento económico os carvoeiros também vêm 

vantagens em participarem no projecto com a poupança de tempo que pode ser usado 

noutras actividades: "[participando no projecto] fica mais fácil para nós porque vai 

reduzir o tempo necessário para fazer o forno e tomar conta dele, e assim podemos 

aproveitar para fazer agricultura e outras actividades económicas" (GreenLight, 2016). 
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3.2.3 Papel do Sector Privado 
 

Em Moçambique, o sector do carvão vegetal é actualmente informal e largamente 

desregulado. Além disso, o carvão vegetal é produzido usando fornos de terra 

tradicionais, que são muito ineficientes resultando num alto nível de desmatamento 

florestal em todo o País. Os produtores de carvão não têm acesso ao conhecimento ou 

tecnologia para a produção sustentável de carvão e incentivos ou regulamentos para 

produzir carvão de forma mais eficiente não existem. Tendo isso em consideração, o 

Governo desenvolveu uma estratégia para utilizar os recursos energéticos de biomassa 

de maneira mais eficiente e sustentável, como forma de reduzir o nível de 

desmatamento no País. A iniciativa proposta visa formalizar gradualmente o sector de 

carvão, introduzindo actores privados como veículo de mudança. O objectivo é criar 

oportunidades de mercado para a produção sustentável de carvão vegetal e fogões 

melhorados. A iniciativa procura capacitar o sector privado como produtores de carvão 

vegetal (com condições para aumentar a eficiência / certificação) e trabalhar com as 

comunidades produtoras de carvão vegetal como fornecedoras de matérias-primas 

(madeira) ou carvão vegetal que produziram eficientemente. O sector privado seria 

também responsável por introduzir tecnologia de carbonização eficiente aos produtores 

de nível comunitário e garantir a produção.  

O mercado de carvão sustentável é uma nova oportunidade de mercado para o sector 

privado estar engajado em Moçambique. O uso de tecnologias eficientes para a 

carbonização tem o potencial de gerar margens financeiras lucrativas.  

Actualmente, o sector de carvão vegetal é totalmente informal e utiliza a tecnologia 

ineficiente da estufa para sua produção. No entanto, este é um sector que gera mais de 

600 milhões de dólares por ano para o País (um valor que não faz parte do sistema de 

tributação nacional). O preço do carvão está actualmente em 330 USD por tonelada (nos 

mercados municipais de Maputo, por exemplo). Isso faz do carvão uma das 

comodidades energéticas mais lucrativas do País. As margens dentro deste valor são, no 

entanto, dispersas por todos os participantes da cadeia de valor. O produtor 

actualmente faz o menor lucro do negócio. O objectivo é que os produtores que 

escolheram fazer carvão de maneira mais sustentável também sejam melhor 

compensados pelos seus esforços.  

Uma actividade adicional da qual o sector privado pode lucrar é a produção 

independente de carvão vegetal, usando tecnologia de fornos ultra eficientes e lotes de 
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florestas renováveis dedicados. O nível de eficiência dos fornos compensaria o custo de 

maneio das plantações florestais, já que menos biomassa será necessária para a mesma 

produção de carvão vegetal. Os fornos tradicionais, por exemplo, requerem 8,5 quilos 

de madeira para a produção de 1 kg de carvão vegetal. Fornos eficientes (como por 

exemplo o Adam Retort Kiln) requer apenas 2 quilos de madeira para a produção de 1 kg 

de carvão vegetal.  

A produção de briquetes a partir de resíduos como o de campos agrícolas, pequenos 

pedaços de carvão deixados nos fornos e as partes da árvore normalmente não 

utilizadas no processo de carbonização são uma forma de aproveitamento dos resíduos 

de biomassa e valorizá-los aumentando o rendimento dos agregados familiares e 

reduzindo a pressão no carvão vegetal. O sector privado pode introduzir o 

equipamento de briquetagem e colaborar com os membros da comunidade como 

agentes de fornecimento de matérias-primas. Os briquetes produzidos podem então ser 

comercializados como um combustível alternativo para cozinhar no mercado. Em 

supermercados e postos de gasolina em Moçambique já é possível comprar briquetes 

fabricados na África do Sul. Da mesma forma, essa tecnologia (mesmo a nível manual) 

pode ser transferida para as comunidades produtoras de carvão, permitindo a 

autonomia destas na produção dos seus próprios briquetes. A organização do sector 

privado pode comprar, empacotar e estocar os briquetes nas cidades.  

O sector privado deve cumprir o quadro político, legal, administrativo e as demais 

normas técnicas no acesso, conservação, exploração e comercialização do património 

florestal, incluindo:  

i. Desenvolver acções de protecção e conservação do património florestal;  

ii. Participar, colaborar e realizar estudos e planos legalmente exigidos para a 

conservação, acesso e exploração dos recursos florestais;  

iii. Criar, produzir e promover biomassa energética tendo em conta a necessidade de 

agregação de valor e exportação de produtos a preços competitivos no mercado 

local e internacional;   

iv. Desenvolver parcerias público-privado e ou comunitário para a gestão das 

reservas florestais com benefícios repartidos entre estes e o Estado; 

v. Desenvolver plantações florestais para biomassa energética nos termos definidos 

no quadro político legal sobre a matéria;  

vi. Beneficiar de incentivos no estabelecimento de plantações e de indústrias de 

transformação local;   



 

 

 

 

 73  
   
 
 

vii. Contribuir para o alívio a pobreza rural, através da criação de postos de 

emprego, especialmente para as comunidades locais;  

viii. Contribuir para a materialização das políticas do Governo sobre a equidade do 

género e dos jovens, através da valorização da mulher e capacitação dos jovens 

em actividades florestais ou afins;  

ix. Desenvolver, aplicar e adequar tecnologias modernas e metodologias de maneio, 

exploração e transformação de produtos florestais que assegurem 

competitividade dos produtos resultantes;  

x. Desenvolver competências técnicas para a fornecimento de serviços ligados ao 

maneio, conservação, exploração, e transformação de biomassa energética. 

 

3.2.4 Papel da Sociedade Civil e Organizações Não-Governamentais 
 

O Governo reconhece o papel e a importância do envolvimento e da participação da 

sociedade civil em todos os processos de planificação e tomada de decisão sobre a 

administração e gestão do património florestal. A constituição de alianças, fóruns ou 

ligas das diferentes organizações da sociedade civil de acordo com a sua vocação, 

interesse ou áreas de intervenção são encorajadas de forma a facilitar mecanismos de 

coordenação e articulação entre estas e as entidades públicas e administrativas locais.  

Em especial as organizações da sociedade civil devem:  

i. Participar, na elaboração e implementação do quadro político e legal sobre gestão 

e administração do património florestal;  

ii. Colaborar e participar no desenvolvimento de medidas que assegurem a 

sustentabilidade da gestão, exploração e uso do património florestal;  

iii. Apoiar na disseminação e promoção de tecnologias que contribuam para a 

sustentabilidade dos recursos florestais (fornos eficientes, fogões melhorados);  

iv. Realizar a sensibilização e divulgação do quadro político e legal sobre o 

património florestal, em colaboração com as entidades públicas de tutela e as 

autoridades administrativas locais; 

v. Participar e apoiar na formalização, criação e registo dos Comités e outras formas 

de organização comunitárias (por exemplo as Associações Carvoeiros);   

vi. Colaborar e articular com as entidades que superintendem a gestão e 

administração dos recursos florestais, as autoridades locais do Estado, visando 
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harmonizar as metodologias e definição das prioridades de intervenção em cada 

momento;  

vii. Fazer advocacia sobre a protecção dos direitos das mulheres, idosos e demais 

grupos vulneráveis, assegurando a sua participação efectiva na planificação, 

protecção, conservação e maneio sustentável da floresta e no usufruto dos 

benefícios provenientes da exploração florestal;  

viii. Mobilizar, sensibilizar e educar os cidadãos, com vista à sua adesão aos 

programas e acções de protecção, conservação e gestão sustentável das florestas e 

adoção de fornos eficientes e melhorados;  

ix. Defender os direitos dos cidadãos e das comunidades locais no que respeita ao 

acesso, uso, protecção, conservação e maneio dos recursos florestais e dos 

resultados económicos provenientes da exploração de recursos. 

 

3.2.5 Papel dos Parceiros de Cooperação 
 

A natureza e complexidade sobre a gestão e administração do património florestal 

requer a participação de todos os actores onde os parceiros de cooperação 

desempenham um papel fundamental no processo elaboração, planificação e 

implementação da presente Política Florestal e Estratégia da sua implementação. Em 

especial aos parceiros de cooperação compete:   

i) Apoiar o Governo na gestão e administração do património florestal tendo 

em conta os objectivos constantes da presente Política Florestal;  

ii) Mobilizar recursos financeiros, materiais e tecnológicos para a implementação 

de programas de desenvolvimento florestal aprovados;  

iii) Promover e facilitar a cooperação técnico-administrativa nos diversos 

domínios do sector florestal, entre as entidades públicas nacionais e 

internacionais; 

iv) Apoiar através de programas de financiamento climático actividades de 

produção sustentável de energia de biomassa. 

 

3.2.6 Papel das Instituições de Ensino 
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O Governo reconhece o papel desempenhado pelas instituições de ensino e investigação 

como fundamental para o alcance dos objectivos da Política florestal e em especial estas 

devem:  

i. Promover a produção investigativa sobre a conservação, exploração e utilização 

do património florestal, visando assegurar a contribuição dos recursos florestais 

no desenvolvimento do País;  

ii. Colaborar com as entidades públicas que superintendem a gestão e 

administração do património florestal na realização de estudos e pesquisas 

aplicadas;  

iii. Propor a celebração de acordos de colaboração e coordenação com as entidades 

públicas de tutela, visando a implementação da Política e do quadro legal 

florestal;  

iv. Promover a elaboração e disseminação de publicações e estudos relativos ao 

património florestal e energia de biomassa;   

v. Avaliar a viabilidade de constituição de uma instituição específica para formação 

profissional de acordo com as necessidades sectoriais e de mercado;  

vi. Desenvolver programas curriculares que integrem matérias relativos à proteção, 

conservação e exploração sustentável do património florestal e sobre os direitos e 

deveres dos diferentes intervenientes;  

vii. Desenvolver capacidades institucionais e técnico profissionais para a prestação 

de serviços nos domínios de elaboração de estudos, inventários, zoneamentos, 

planos de maneio e de outros instrumentos de gestão do património florestal;  

viii. Desenvolver, aprovar e divulgar as prioridades nas áreas de investigação e 

pesquisa; 

ix. Desenvolver programas e pesquisas associados a melhorar a tecnologia de 

combustão de biomassa de forma mais eficiente (fornos eficientes). 

 

3.2.7 Iniciativas em curso em Moçambique por parte de diferentes 
actores  

 

Várias iniciativas em curso relacionadas com a produção sustentável de carvão vegetal 

em Moçambique incluem:  

• FUNAE, está a desenvolver projectos de fogões melhorados e no passado treinou 

associações locais de produtores de carvão na construção de fornos eficientes. Os 
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parceiros executivos destes projetos foram ONGs como KULIMA, ADEL-Sofala, 

ADEM-Manica e LIVANINGO. Nenhuma actividade anterior com o sector 

privado foi desenvolvida;  

• A GreenLight esteve envolvida em vários projectos de biomassa, nomeadamente 

a produção sustentável de biomassa na Província de Sofala e actualmente a 

pilotar uma cadeia de valor sustentável de carvão vegetal na Província de Gaza;  

• Grandes projectos florestais comerciais, como a Portucel, também desenvolveram 

componentes para produzir carvão dos resíduos gerados a partir da exploração 

madeireira.  

• Por baixo do programa Mozbio pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, comunidades residentes em áreas de conservação são 

incentivadas a produzir carvão de maneira mais sustentável;  

• A Estratégia Nacional para a Redução de Emissões de Desmatamento e 

Degradação Florestal, Conservação de Florestas e Aumento de Reservas de 

Carbono através de Florestas (REDD+) 2016-2030, uma iniciativa dos Estados 

signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças 

Climáticas (UNFCCC), tem por finalidade promover acções que possam 

contribuir para a mitigação das mudanças climáticas no sector florestal;  

• Organizações Internacionais como a GIZ e a SNV estão introduzindo Fogões 

Melhorados no Programa Endev;  

• O Fundo de Desenvolvimento Agrícola possui viveiros de árvores em muitas 

partes do País dedicados a projectos de reflorestamento;  

• O Governo da Bélgica, subordinado ao Ministério do Ambiente, tem apoiado o 

Governo de Moçambique no desenvolvimento de projectos para beneficiar do 

financiamento climático no sector do carvão vegetal sustentável. O 

financiamento para pesquisa pode estar disponível;  

• A Universidade Eduardo Mondlane possui um departamento florestal com foco 

em energia de biomassa. Actualmente, o departamento tem focado as actividades 

de pesquisa nas regiões de produção de carvão de Gaza. O objectivo é 

desenvolver uma unidade de pesquisa para o maneio florestal e o 

desenvolvimento baseado em plantações naquela região. Este projecto criará 

links com todas as partes interessadas acima para integrá-los em um Programa 

Nacional de Carvão Sustentável.  
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4. CONCLUSÃO 
 

Em Moçambique, as florestas constituem um capital natural abrangendo 42% do 

território nacional, dos quais 17,2% milhões de hectares (21%) são cobertos por floresta 

produtiva com potencial de produção sustentável anual de cerca de 446.000 metros3 de 

madeira (UIF, 2018). As florestas desempenham um papel fundamental ao providenciar 

proteínas, medicamentos, combustível, material de construcção, abrigo e fontes de 

rendimento e de subsistência essenciais para a sobrevivência e bem-estar das 

populações directamente dependentes destes recursos. No entanto, o estudo realizado 

durante a compilação deste relatório demonstrou que o desmatamento anual encontra 

nas suas causas principais a agricultura itinerante, a expansão urbana, a extracção da 

madeira e a produção de carvão e lenha.  

Um dos resultados finais desejado com a criação desta iniciativa é a redução do 

desmatamento actualmente acelerado pela produção pouco sustentável de biomassa 

lenhosa garantindo que todo o património florestal existente gere benefícios ambientais 

e bens contribuindo para o desenvolvimento sustentável do País. O Quadro Legal 

Nacional reconhece o papel do carvão vegetal como uma das principais fontes de 

energia utilizadas pelas habitações urbanas no País, bem como uma das principais 

fontes de geração de renda para os que se encontram ao longo de toda a cadeia de valor, 

no entanto é também uma das principais causas de desmatamento e degradação 

florestal. O objectivo não é prejudicar o sector com políticas preventivas rigorosas - é 

criar condições para uma transformação sectorial que permita a preservação dos 

recursos naturais. 

Para tal, o envolvimento dos diferentes actores (Governo, Comunidades, Sector 

Privado, Sociedade Civil e ONGs, Parceiros de Cooperação e Instituições de Ensino) é 

fundamental para a criação de sinergias que irão permitir a resolução dos desafios 

propostos para o sector, sumarizados: 

• Falta de compromisso nacional na utilização sustentável do património florestal;  

• Coordenação insuficiente das políticas sectoriais na identificação e utilização de 

diversas fontes de energia, visando a valorização da biomassa lenhosa e reduzir a 

pressão florestal; 

• Coordenação multissectorial pois este trabalho complementa a estratégia da 

biomassa do MIREME tendo-se dado mais ênfase à questão da produção e 

comercialização de combustíveis lenhosos mas o sucesso da redução de consumo de 



 

 

 

 

 78  
   
 
 

biomassa lenhosa só será possível se ambas instituições, MITADER e MIREME 

trabalharem em conjunto;  

• Informalização do sector de energia de biomassa lenhosa sendo necessário sistemas 

de certificação e licenciamento para toda a cadeia de valor da biomassa lenhosa (com 

destaque para o carvão vegetal) desde a sua produção à comercialização; 

• Falta de promoção do uso de fontes alternativas de biomassa no fabrico de 

combustíveis sólidos bem como falta de iniciativas na introdução de novas 

tecnologias mais eficientes e produtos dele derivados que substituam o carvão 

vegetal; 

• Falta de informação por parte dos usuários sobre os benefícios da biomassa lenhosa 

aumentando a dificuldade da introdução desta alternativa no mercado de 

combustíveis lenhosos;  

• Fraco envolvimento por parte das ACs na cadeia de valor sendo o seu papel pouco 

definido e claro e a sua representatividade pouco reconhecida por todos os actores 

envolvidos; 

• Não há desenvolvimento de projectos piloto que permitam a introdução de novas 

alternativas bem como de tecnologias eficientes para o sector de energia de biomassa 

lenhosa. 

Os desafios acima resumidos para o pilar da energia de biomassa devem requerer o 

envolvimento de todas as partes interessadas pois as actividades devem ser 

complementares e não em competição. Todas as partes interessadas devem trabalhar 

em conjunto, em diferentes componentes relacionadas com esta iniciativa. A 

colaboração proposta tomará por exemplo a seguinte configuração:  

• Sector Público de forma a assegurar a elaboração, aprovação e implementação 

dos instrumentos político-legais e administrativos necessários para a 

materialização do sector de biomassa sustentável; Designação de uma agência 

gestora e coordenadora do Fundo (FUNAE, FNDS, ou Outra), implementando 

também actividades em áreas menos atraentes para o sector privado operar;  

• O Sector Privado pode investir na produção e comercialização de uma marca de 

carvão sustentável. Isso pode ser feito em colaboração com a comunidade ou sob 

plantações privadas;  

• As actividades de reflorestação e gestão florestal devem ser encorajadas por 

instituições estatais como FDA, FUNAE, FNDS e instituições de investigação 

como UEM e IIAM; 
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• ONGs podem trabalhar com as comunidades para produzir carvão de forma 

mais eficiente e com capacidade de comercializar os seus produtos;  

• Parceiros de cooperação podem apoiar programas direcionados na realização dos 

objetivos e estratégias descritas na politica florestal e outras politicas chave.  

Os objectivos apresentados neste relatório foram desenvolvidos estrategicamente para 

demonstrar como a cadeia de valor da biomassa lenhosa e o mercado de combustíveis 

lenhosos ainda é informal e pouco sustentável, sendo necessário adequar o seu quadro 

regulatório para a exploração energética; visam reforçar a importância da Política 

Florestal no sector energético em Moçambique através dos benefícios tangíveis para as 

comunidades locais, pelos esforços de conservação, maneio florestal e desenvolvimento 

rural; visam também a sustentabilidade dos recursos e integridade dos ecossistemas 

florestais através da adopção de uma política florestal e energética integrada e 

favorável. O sector florestal em Moçambique é desenvolvido existindo um património 

florestal que cobre cerca de 40% do território nacional, as florestas são um meio de 

diversificação da economia, o País encontra-se localizado estrategicamente para 

exportação de produtos florestais a um preço competitivo ao dos mercados 

internacionais e por último, a crescente atenção do público sobre a mitigação dos efeitos 

das mudanças climáticas na qual as florestas desempenham um papel chave são 

factores de contribuição para o desenvolvimento e sucesso na implementação da 

Política Florestal.   

 

 

 

5. VISÃO 2035 E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Para 2035, pretende-se reduzir o uso de combustíveis lenhosos nos centros urbanos 

através da implementação e sensibilização para o uso de fontes energéticas alternativas 

(como a electricidade e o gás natural); engajamento das comunidades através da 

existência de alternativas de rendimento à produção de carvão vegetal e produção de 

carvão de forma sustentável (introdução de fornos melhorados através de incentivos 

monetários e capacitação); aproveitamento dos resíduos e desperdícios de forma a 

maximizar a produção e obtenção de maiores rendimentos económicos a nível dos 

produtores. 
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Pretende-se proteger as florestas nativas remanescentes, com plantações florestais 

próprias para a produção de carvão, e introduzir tecnologias melhoradas para melhor 

uso eficiente dos recursos naturais visando o desenvolvimento económico e 

empreendedorismo local assegurando que os benefícios dos valores adicionados (uso 

sustentável dos recursos florestais) sejam visíveis na geração de rendimentos e melhoria 

de condições de vida local. 

 

VISÃO 2035 

Redução do uso de carvão, agregação de valor e produção sustentável de carvão com 

tecnologias melhoradas a partir de plantações florestais e/ou desperdícios com 

aproveitamento integral. 

 

Assim, para a redução do uso de carvão vegetal mas sem prejuízo às famílias que 

dependem desta actividade como subsistência, a missão desenvolvida pelos grupos de 

trabalho foi a seguinte: 

 

MISSÃO 

Formalização da cadeia de valor de combustíveis lenhosos e criação de um ambiente 

favorável para maiores rendimentos económicos a nível dos produtores. 

Introdução/ facilitação de energias alternativas (gás natural, electricidade). 
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5.1 Teoria da Mudança   
 

A realidade actual da cadeia de valor do carvão vegetal é caracterizada pela procura 

crescente dos recursos florestais aliada ao crescimento demográfico, à demanda de 

recursos energéticos nos centros urbanos pelas famílias de baixo rendimento e à falta de 

alternativas de rendimento das comunidades locais. 

A pobreza e condições de vida difíceis constituem factores impulsionadores do 

envolvimento das comunidades em actividades de produção de carvão vegetal de 

forma informal, competindo desigualmente com os operadores florestais existentes 

tendo efeitos negativos sobre os recursos e perdas para todos os intervenientes (Estado, 

Comunidades, Sector Privado). 

Pretendeu-se, com o estudo efectuado e workshop realizado, obter-se uma abordagem 

gradual e planificada para mudar o cenário actual da produção de carvão vegetal nas 

comunidades e da necessidade de alternativas de fontes energéticas no principal 

consumidor de carvão vegetal, os centros urbanos. A perspectiva obtida pelos 

representantes de Associações de Carvoeiros foi que as comunidades se encontram 

disponíveis, engajadas e comprometidas na tomada de decisões locais visando o uso 

sustentável dos recursos naturais e na promoção de actividades de rendimento local 

sem prejuízo para a componente ambiental, económica e social. 

 

Tabela 13: Principais problemas identificados e intervenções estratégicas para as mudanças no 
sector de energia de biomassa. 

Principais problemas identificados 

Agenda 2035 

Caminhos de mudança e Intervenções 

Estratégicas do Programa Nacional de 

Floresta 

Fraca consciencialização/ 

resistência a novas tecnologias ou 

novas fontes alternativas de 

energia 

Desenvolver e disseminar conhecimentos e 

tecnologias para aumentar a eficiência da 

produção de lenha e carvão vegetal; 

Promover e massificar a utilização 

industrial e doméstica dos sistemas de 

biogás, etanol, eletricidade e outras fontes 

de energia. 
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Poucas alternativas de rendimento 

familiar 

Apoio aos pequenos negócios, acesso a 

crédito e melhoria de mecanismos de 

canalização de benefícios e diversificação 

dos mesmos; 

Capacitar e especializar quadros técnicos e 

comunitários para responder aos desafios 

da produção de energia da biomassa com 

base em em plantacoes florestais; 

Criar redes de produtores familiares com 

parcelas plantadas para abastecimento de 

combustível lenhoso à industria de 

produção de carvão. 

Sector Informal 

Desenvolver um quadro legal adequado e 

harmonizado capaz de assegurar a 

exploração e produção sustentável de lenha 

e carvão vegetal; 

Instituir um regime de licenciamento, 

registos, exploração florestal sustentável, e 

restauração/enriquecimento dando-se 

preferência, à produção de combustíveis 

lenhosos provenientes das plantações 

florestais para fins comerciais, industriais e 

energéticos; 

 Rever a cadeia de valor do carvão vegetal e 

seus intervenientes  e incentivar a geração 

de maiores rendimentos aos produtores; 

Instituir postos comerciais e feiras 

comunitarios de comercialização de 

combustíveis lenhosos em moldes que 

oferecam maior rentabilidade as 

comunidades locais. 

Fraca Participação na tomada de 
Revitalizar e criar associações de carvoeiros 

e incentivar a sua participação em fóruns de 
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decisões debate no sector. 

Falta de iniciativas no uso de 

tecnologias mais eficientes para a 

produção de carvão 

Desenvolver e disseminar conhecimentos e 

tecnologias para aumentar a eficiência da 

produção de lenha e carvão vegetal; 

Pesquisar, desenvolver e promover a 

utilização de outras fontes de combustiveis 

lenhosos alternativos à biomassa lenhosa; 

Aproveitamento de resíduos e desperdícios. 

Degradação ambiental 

Planificação  participativa do território e 

uso  sustentável dos recursos florestais, 

redução de emissões resultantes da 

degradação, queimadas e desmatamento,   

considerando aspectos económicos, 

ambientais e sócio-culturais da 

comunidade; 

Incentivar o estabelecimento de plantações 

florestais comerciais  privadas, 

comunitárias e familiares de media/larga 

escala para fins energético; 

Incentivar o uso de espécies nativas de 

rápido crescimento para parcelas de 

produção de energia. 

 

As intervenções estratégicas obtidas para a cadeia de valor de combustíveis lenhosos 

visam a formalização desta cadeia, pois a certificação florestal não tem, actualmente, um 

enquadramento político e legal com força suficiente para incentivar a sua 

implementação como um dos principais instrumentos utilizados para refrear o uso de 

combustíveis lenhosos e promover a necessidade de conformidade da exploração 

florestal com a sustentabilidade dos recursos. Por ser um sector que se encontra “entre 

políticas” não havendo uma Política específica para a biomassa lenhosa, há uma 

dispersão dos instrumentos de regulação e, em alguns casos, nem sempre estão em 

harmonia. É urgente o desenvolvimento de abordagens políticas que venham a definir 

mecanismos de coordenação multissectorial e de construcção de uma visão holística e 
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integral do sector. O sucesso da redução do uso de combustíveis lenhosos só será 

possível se os dois decisores políticos principais, nomeadamente, MIREME e 

MITADER, trabalharem em conjunto na mitigação dos desafios apresentados, sendo 

que a estratégia da energia de biomassa lenhosa vem complementar a estratégia de 

conservação e uso sustentável da energia da biomassa. 

Os desafios apontados para a cadeia de valor foram desmatamento acelerado, 

complexidade e o envolvimento de diversas entidades (comunidades locais, 

autoridades locais, distritais, provinciais e centrais), a pouca transparência, a corrupção, 

os custos e rentabilidade e as fragilidades que se encontram ao longo de todas as etapas 

da cadeia de valor. Reconhece-se assim a necessidade de se adequar o quadro 

regulatório para a exploração energética do património florestal e contínuo 

desenvolvimento de um quadro institucional munido com meios humanos e materiais 

de forma a garantir uma monitorização do sector e implementação transparente da 

legislação. 

A produção de carvão é predominantemente feita através da extracção a partir de 

florestas naturais sendo apenas uma pequena porção produzida de forma sustentável. 

O carvão manter-se-á como principal fonte de energia doméstica nas cidades, prevendo-

se que continue a subir devido ao crescimento da população, pobreza, crescente 

urbanização e preços relativamente elevados de fontes alternativas de energia. O carvão 

que a população urbana moçambicana utiliza como fonte de energia doméstica é 

proveniente de fornos tradicionais de baixa eficiência e elevados desperdícios, com 

reduzidos lucros para as comunidades e produzido com todas as espécies disponíveis. 

É necessário regular a exploração dos recursos florestais para a produção sustentável de 

combustíveis lenhosos para o abastecimento do consumo crescente dos centros urbanos, 

através da formalização da cadeia, promovendo a organização, associações e fóruns de 

representação dos produtores de combustíveis lenhosos e aumentando a eficiência de 

transformação e da cadeia de valor do carvão vegetal, com vista à obtenção de maiores 

ganhos pelos carvoeiros. A produção de combustíveis lenhosos para abastecimento do 

consumo urbano deverá ser garantida por associações de carvoeiros e produtores 

organizados, registados e plantações comerciais com espécies nativas de rápido 

crescimento em áreas peri-urbanas e florestas degradadas ou de uso múltiplo. O 

desenvolvimento e disseminação de tecnologias e capacitação para aumento da 

eficiência da produção de lenha e carvão vegetal e aproveitamento dos desperdícios ou 

resíduos, pode ser feito a nível das associações de carvoeiros de forma a ser garantida a 
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parceria entre os diferentes actores e participação activa das comunidades locais na 

produção de carvão vegetal sustentável ou briquetes. 

O incentivo do consumo de fontes alternativas de energia e aproveitamento de resíduos 

pelas agro-indústrias é um dos passos que deve ser seguido de forma a reduzir o 

consumo de carvão vegetal nos centros urbanos. Um dos pontos referidos como escolha 

do carvão como fonte energética foi a possibilidade da sua venda a retalho. A energia 

eléctrica, através do sistema credelec, já possibilita o controle dos seus gastos de 

energia, isto é, permite ao consumidor decidir sobre quanto quer ou pode gastar 

durante um determinado período de tempo, sendo uma alternativa ao carvão vegetal. É 

necessário implementar esta e outras alternativas energéticas (gás natural, painéis 

solares, ndzilo (etanol)), promover tais fontes e sensibilizar/consciencializar a 

população urbana (com maior acesso a estas fontes) ao seu uso. Para tal, a relação entre 

os diferentes actores envolvidos (Governo, Sector Privado, Comunidades) deve estar 

bem alinhada para todos os intervenientes beneficiarem dos incentivos e contribuírem 

para o alívio da pobreza e desenvolvimento do País. 

A energia da biomassa lenhosa constitui o pilar transversal da Política que visa 

assegurar a coordenação multissectorial no desenvolvimento de políticas energéticas e 

acções estratégicas visando regular a cadeia de valor de produção, comercialização e 

utilização sustentável de lenha e carvão vegetal para o abastecimento doméstico e 

industrial em combustível, capitalizando outras fontes de combustíveis com menos 

impacto ambiental (MITADER, 2018). 
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Figura 8: Teoria da Mudança 
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5.2 Objectivos estratégicos, Resultados e Indicadores 
 

Tabela 14: Resultados e Indicadores da Energia de Biomassa Lenhosa 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
RESULTADOS ESPERADOS DAS INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DOS 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

I. FORTALECIMENTO 

DA CADEIA DE 

VALOR E SEU 

QUADRO 

INSTITUCIONAL/ 

LEGAL 

Objectivo específico nr.1 – 

Adequar o quadro 

regulatório para a 

exploração energética do 

património florestal 

 

• Reforçar a coordenação multissectorial 

(FUNAE/FNDS, MIREME e MITADER) para 

estabelecimento de programas de 

acções conjuntas e coordenadas para 

alcançar a visão estabelecida; 

• Desenvolver um quadro legal adequado 

e harmonizado capaz de assegurar a 

exploração e produção sustentável de 

lenha e carvão vegetal;  

• Criar mecanismos de fixação e 

actualização de preços de 

comercialização dos combustíveis 

lenhosos fiáveis e que assegurem a sua 

concorrência com outras fontes de 

energia;    

• Instituir um regime de licenciamento de 

combustíveis da biomassa, registos, 

exploração florestal sustentável, e 

restauração/enriquecimento dando-se 

preferência, à produção de combustíveis 

lenhosos provenientes das plantações 

florestais para fins comerciais, industriais e 

energéticos;   

• Número de programas 

conjuntos entre 

MITADER, MIREME e 

FUNAE/FNDS 

• Aumento do número de 

Associações de 

Carvoeiros licenciadas 

e em vigor 

• Registo de Licenças e 

aumento da 

Fiscalização 
 
• Maior apoio por parte 

do Governo no controlo 

e monitoria do sistema 

de licenciamento e 

fiscalização 

• Aumento das receitas 

anuais relativas à 

cadeia de valor para o 

Estado nos primeiros 5 

anos 



 

 

 

 

 88  
   
 
 

• Rever a cadeia de valor do carvão 

vegetal e seus intervenientes e incentivar 

a geração de maiores rendimentos aos 

produtores e aproveitamento integral. 

• Instituir postos comerciais e feiras 

comunitários de comercialização de 

combustíveis lenhosos em moldes que 

ofereçam maior rentabilidade as 

comunidades locais;  

• Revitalizar e criar associações de 

carvoeiros e incentivar a sua participação 

em fóruns de debate no sector;  

• Desenvolver e disseminar conhecimentos 

e tecnologias para aumentar a eficiência 

da produção de lenha e carvão vegetal. 

• Maior apoio pelo Sector 

Privado na introdução 

de novas tecnologias 

para produção do 

carvão de forma mais 

sustentável 

• Registo das ilegalidades 

detectadas em áreas 

geridas pelas 

comunidades 

II. PROMOÇÃO DO 

USO SUSTENTAVEL 

DO RECURSO  

Objectivo específico nr.2 – 

Abastecimento de 

combustíveis lenhosos com 

base em plantações 

florestais 

• Incentivar o estabelecimento de 

plantações florestais comerciais privadas, 

comunitárias e familiares de média/larga 

escala para fins energéticos;  

• Incentivar o uso de espécies nativas de 

rápido crescimento para parcelas de 

produção de energia;  

• Criar redes de produtores familiares com 

parcelas plantadas para abastecimento 

de combustível lenhoso à indústria de 

produção de carvão;  

• Capacitar e especializar quadros técnicos 

e comunitários para responder aos 

desafios da produção de energia da 

biomassa com base em plantações 

• Criação de Plantações 

florestais com espécies 

nativas de rápido 

crescimento para 

produção de energia 

até 2023 

• Diminuição do 

desmatamento nas 

florestas nativas num 

período de 5 anos 

• Número de hectares 

desmatados em áreas 

comunitárias no 

período de 5 anos 
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florestais;  

• Investigar e desenvolver variedades de 

espécies florestais para responder a 

demanda dos combustíveis lenhosos. 

• Número de hectares 

plantados/restaurados 

no período de 5 anos 

III. PROMOÇÃO   de 

INTEGRAÇÃO DE 

POLITICA 

ENERGÉTICA  e 

FLORESTAL  

Objectivo específico nr.3 

– Adopção de política 

florestal e energética 

integrada favorável ao uso 

de combustíveis lenhosos 

certificados e fontes 

alternativas de energia 

• Promover a coordenação e cooperação 

entre o sector de florestas e de energia 

da biomassa para se alcançar o 

abastecimento energético com base na 

exploração sustentável dos recursos e 

fontes alternativas; 

• Criação de incentivos e compensações 

derivadas de outras fontes de energia 

para apoio ao sector florestal;  

• Introduzir mecanismos que permitam a 

certificação nacional dos combustíveis 

lenhosos;   

• Pesquisar, desenvolver e promover a 

utilização de outras fontes de 

combustíveis lenhosos alternativos à 

biomassa lenhosa;   

• Promover e massificar a utilização 

industrial e doméstica dos sistemas de 

biogás, etanol, eletricidade e outras 

fontes de energia. 

• Quantificação de 

benefícios canalizados 

às comunidades 

• Redução do consumo 

nos centros urbanos do 

carvão vegetal com 

avaliação dos níveis de 

implementação no 

período de 5 anos 

• Criação e potenciação 

de outras fontes de 

rendimento sem ser a 

produção de carvão 

nas zonas rurais nos 

próximos 5 anos 

• Quantificação e 

tipologia de pequenos 

negócios promovidos 

•  Quantificação do 

rendimento familiar 

proveniente de 

negócios incentivados, 

derivados de produtos 
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florestais ou de outras 

fontes 
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7. Anexo A: Agenda do Workshop 
 

Hora Dia Moderador 

08h00 Registo dos Participantes + Café - 

08h30 

Abertura e Apresentação dos Participantes 

Apresentação do processo de formulação do 

Programa Nacional de Florestas 

Osvaldo 

Manso/ Carla 

Pereira 

09h00 

Objectivos do Workshop 

Contextualização do tema Energia de 

Biomassa Lenhosa 

GreenLight 

09h15 
Projeção da Oferta e Procura de Produtos 

Florestais em Moçambique 
Mário Falcão 

09h45 Intervalo para chá - 

10h00 
 Análise Económica da Cadeia de Valor do 

Carvão Vegetal em Moçambique 

Rosalina 

Chavana 

10h30 

Análise FOFA 

Transformação das ameaças e 

implementação das estratégias 

Grupo de 

Trabalho 

12h30 Estabelecimento da visão 
Grupo de 

Trabalho 

13h00 Almoço ligeiro - 

14h00 
Aspectos pertinentes do tema 

 

Osvaldo 

Manso  

14h15 Encerramento 
Osvaldo 

Manso 
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8. Anexo B: Lista de Presença 
 

 

 

  

 

 


