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MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS 
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VISÃO 2035 

Comunidades  empreendedoras, activamente engajadas 

no desenvolvimento local, dotadas de capacidades, 

meios  e instituições locais fortes, promotoras do 

desenvolvimento sustentável com base na boa 

governação e uso sustentável dos recursos naturais,  em 

particular dos recursos florestais.  
 

República de Moçambique 
MITADER 

Direcção Nacional de Florestas 
 

Nossa floresta, 



Agenda 2035 e Programa Nacional de Florestas  

 Comunidades  DRAFT  para circulação– Versão 1.3 10 set 18  - compilado: Carla R. Pereira  

 

 

2 

Compilação: Carla R. Pereira1  - FAO 

Revisão bibliográfica /MCRN - Amanze2 

Revisão e coordenação:   Luis Nhamucho3 - WWF 

             Teresa Nube4 - DINAF/MITADER 

 

A compilação do presente trabalho foi possível pela contribuição activa dos 

participantes do seminário para a construção da visão 2035 e Programa de Acções, 

em especial da participação acalorada das mulheres e homens durante as sessões 

de debate em grupos  e em plenária. A todos muito obrigada. 

 

Colaboradores ( participantes no workshop dos temas de MCRF e PFNM – Fev. 2018) 
Alves Tomas Amaral  SPFFB - C. Delgado  Jorge Baptista Alguineiro  SPFFB - Tete 

Amad Pita Cadeado  CGRN - Sofala  Jorge Chicue   FAO 

Ana Alecia Lyman  Phytotrade _grupo trichilia  Jorge José Sousa  
KULIMA - Cabo 

Delgado 

Ana Paula Reis Ataíde   MFI Investments  José Alcobia  FRUTIMEL,LDa 

Angela Narandás   FAO- Zambézia  José Luis  SPFFB - Nampula 

Arlindo Vasco  
 Associação prod carvão - 

Gaza 
 José Maduela 

SPFFB - 

Inhambane 

Augusto Simião  Comunidade - Maputo  José Mario Almeida   SPFFB – Manica 

Beatriz Cintura   MMMR - Manica   José Morais  PCG Naturais 

Carla Cuambe  FAO  Josefina Assane DINAF - DMCRN 

Cipriano Joaquim PCC- Niassa  Karen Bowles  Greenlight 

Daniel Maula   RADEZA  Lucas André  
Terra Amiga - 

Zambezia 

Dinis Atimo  
Comité de Gestão - Cabo 

Delgado 
 Luis Nhamucho  WWF 

Domingos Neto   AQSM  Luisa Hoffman  
Fórum Terra - 

Nampula 

Dulce Combo  AAJC_Tete  Margarida Pedro  MMMR - Niassa 

Elidro Joaquim Matola ACUDES-Inhambane  Marta Monjane 
 Embaixada da 

Suécia 

Esmeraldina Cuco  IIAM-CIF Marracuene  Mayra Pereira  Greenlight 

Estevão Chambule  UEM/FAEF  Moisés Nhamtumbo  DNMTA 

Fatima Kanji Bonete DINAF - DMCRN  Nelson Jackson  ITC - Niassa 

Florinda Costa  MMMR _ Inhambane  Nilton Maritemba  ORAM Sofala 

Francisco Siquio Comité de Gestão - Tete  Osvaldo Manso  DINAF - DFNI 

Gisella Cuambe  Phytotrade Africa  Paulo Lucas  
Comité de 

Gestão - Sofala 

Gracinda Lovene  DPTADER_Niassa  Rajabo Saide 
Comité de 

Gestão - Niassa 

Guilhermina Gaspar  FNDS/MOZBIO  Rito Mabunda  WWF 

Hamid Taybo  ADEL - sofala  Rosta Mate  UEM/FAEF 

Helena Correia  DNMTA  Rui Caetano  AAAJC 

Hilario Akissa  DINAF - DMCRN  Saquina Mucavele MMMR - Maputo 

Isabel Sitoe Cachomba  FAO  Silvestre dos Santos  SPFFB - Sofala 

Jaime Manila  M. Comércio  Telcínia dos Santos  FAO 

João Machel  SPFFB - Zambézia  Teresa Alves  IIAM 

Joel Cossa  FSC  Teresa Nube  DINAF - DMCRN 

 
1 Coordenadora do Programa Nacional de Florestas . Consultora da FAO. 
2 Consultor  - Recolha bibliográfica. 
3 Oficial do WWF , Coordenador do envolvimento da Sociedade Civil e revisão do documento. 
4  Revisão do documento e representante da Direcção Nacional de Florestas. 



Agenda 2035 e Programa Nacional de Florestas  

 Comunidades  DRAFT  para circulação– Versão 1.3 10 set 18  - compilado: Carla R. Pereira  

 

 

3 

 

Tabela de Conteúdo 

TEMA : MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 5 

PARTE 1 - CONTEXTO 5 

1.1  VISÃO GERAL DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS EM MOÇAMBIQUE
 5 
1.1.1 O CONCEITO DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 5 
1.1.2 MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS OU MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS NATURAIS? 6 
1.1.3 MUDANÇAS  NO CONCEITO 7 
1.1.4  OS PRINCÍPIOS DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS NATURAIS ( MCRN) 8 
1.1.5  ENQUADRAMENTO LEGAL E HISTORIAL DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 10 

PARTE 2 – ANÁLISE DO MCRN 13 

2.1  LIÇÕES, TENDÊNCIAS E  DESAFIOS DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 13 
2.1.1 ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS DE BASE 13 
2.2.2 PROPRIEDADE:  DELIMITAÇÃO E CERTIFICADOS 15 
2.2.3 PARTILHA DE BENEFÍCIOS 16 
2.2.4  ASSISTÊNCIA TÉCNICA  E CAPACITAÇÃO  DAS COMUNIDADES –UM PROCESSO DE LONGO PRAZO 21 
2. 2 PROBLEMAS PRINCIPAIS DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 22 
2.3  FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS E AMEAÇAS 24 

PARTE 3 – VISÃO 2035 27 

3.1 VISÃO 2035 27 
3.2 TEORIA DA MUDANÇA E A  “PALHOTA AFRICANA” 28 

PARTE 4.  PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS  - COMUNIDADES 31 

4.1 OBJECTIVO DE DESENVOLVIMENTO,  INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS E RESULTADOS DO PROGRAMA 

NACIONAL DE FLORESTAS 31 
4.2 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS,  RESULTADOS E INDICADORES 32 
4.3 ACTIVIDADES 34 
4.4  O  MCRN E A POLÍTICA FLORESTAL ( DRAFT ANTEPROJECTO) 35 
4.5  O MCRN E  OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS 36 

REFERÊNCIAS 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2035 e Programa Nacional de Florestas  

 Comunidades  DRAFT  para circulação– Versão 1.3 10 set 18  - compilado: Carla R. Pereira  

 

 

4 

Tabelas  

 

TABELA 1  – PRINCÍPIOS  PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUCESSO DE INICIATIVAS DE  MCRN 9 

TABELA 2. MODELOS DE MANEIO COMUNITÁRIO DE RECURSOS NATURAIS EM MOÇAMBIQUE 11 

TABELA 3 – PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MCRN 22 

TABELA 4 – ANÁLISE FOFA DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS 25 

TABELA 5 –  PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MUDANÇAS NO 
SECTOR 29 

TABELA 6 – RESULTADOS E INDICADORES  DO PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS 32 

TABELA 7 – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E ACTIVIDADES 34 

TABELA  8  OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA FLORESTAL E O PROGRAMA NACIONAL  DE FLORESTAS 36 

TABELA 9 OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS – TEMA DE 
PFNM E MCRN 37 

 

 

 

ANEXO 1 -  Programa Nacional de Florestas – Plano de Acção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1.3 _ setembro 2018



Agenda 2035 e Programa Nacional de Florestas  

 Comunidades  DRAFT  para circulação– Versão 1.3 10 set 18  - compilado: Carla R. Pereira  

 

 

5 

1. Introdução 
 

Este capítulo diz respeito ao envolvimento das comunidades na gestão dos recursos 

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

principais desafios  e  a visão  futura e estratégia de desenvolvimento do maneio 

comunitário dos recursos florestais,  obtido  através da combinação da revisão 

bibliográfica, das apresentações e debates da Quinta  Conferência de Maneio 

Comunitário dos Recursos Naturais  e discussões participativas  em grupos de trabalho com  

vários actores que de forma directa e indirecta estão envolvidos com a participação 

comunitária na  gestão do património florestal  em Moçambique.   

 

O capítulo  está dividido em 4 partes principais:  

Parte 1 – incorpora o contexto geral do maneio comunitário dos recursos naturais,  que 

abrange o conceito do MCRN, a sua evolução ao longo do tempo e historial, bem como 

os princípios para o sucesso do maneio comunitário; 

Parte 2 –  abrange a análise do Maneio comunitário dos recursos florestais, abrange a 

identificação das principais lições, os problemas, fortalezas, oportunidades e ameaças do 

Maneio comunitário dos recursos florestais; 

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

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

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

alcançar a visão preconizada. 

 

PARTE 1 - CONTEXTO 
 

1.1  VISÃO GERAL DO MANEIO COMUNITÁRIO DOS RECURSOS FLORESTAIS EM MOÇAMBIQUE 

1.1.1 O conceito do maneio comunitário dos Recursos Florestais 

O conceito de maneio comunitário dos recursos florestais é antigo e começa a ser 

introduzido na ciência florestal nos anos 70, com a constatação da redução dos recursos 

florestais e a degradação das florestas  derivado do consumo de combustíveis lenhosos, 

chamando a atenção dos florestais para a necessidade de introdução de praticas  agro-

florestais e envolvimento da população na produção de combustíveis lenhosos. É 

introduzida a dimensão humana nas ciências florestais e nascem as iniciativas de 

“woodlots”  “social forestry “ e “village afforestation” (Arnold, 1991).  Neste época, a 

definição de maneio comunitário  refere-se a qualquer situação que  envolve as 

comunidades locais em actividades florestais e compreende três elementos: (i) 

fornecimento de combustíveis lenhosos e outros bens essenciais para as famílias e 

comunidades; (ii) fornecimento de alimentos e estabilidade ambiental necessária para a 

produção contínua de alimentos, e (iii) a geração de rendimento e emprego para as 

comunidades rurais (FAO, 1978).  A atenção inicial centrou-se nas iniciativas de 

reflorestamento,  inicialmente com espécies de rápido crescimento e mais tarde com 

espécies  de uso múltiplo: lenha, alimento dos animais domésticos, frutos e fixadoras de 

nitrogénio, após verificar-se que raramente os camponeses plantam árvores unicamente 

para a produção de combustíveis.  Nos anos 80, dá-se a mudança da atenção para as 

florestas nativas, reconhecendo as limitações destas iniciativas de reflorestamento e 
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considerando que cresce o conhecimento sobre a dependência e relação das pessoas 

com a floresta, de tal modo a ressaltar a importância dos produtos florestais não 

madeireiros e do papel das florestas e conhecimento tradicional nas estratégias de 

sobrevivência local recomendando que os produtos florestais não madeireiros  sejam 

devidamente valorizados  no maneio florestal e nas  políticas florestais ( Arnold, 2001).  

As formas contemporâneas de maneio comunitário envolvem diferentes combinações de 

usuários, recursos, e arranjos institucionais.  Em Moçambique, o maneio comunitário dos 

recursos florestais  pode ser visto como uma estratégia de descentralização de autoridade 

de gestão dos recursos florestais ( fauna bravia e florestas) do Estado para  a comunidade 

ou um grupo definido de usuários destes recursos. 

Os recursos florestais  de Moçambique constituem um bem de domínio público e 

propriedade do Estado.  Assim, o Maneio comunitário dos recursos florestais é baseado no 

conceito de gestão colectiva da floresta,  como um bem comum partilhado,  onde um 

grupo de pessoas compartilham as normas de acesso e uso  dentro de um território 

definido e  formalmente delimitado,  que administram em nome ou de forma conjunta 

com o seu proprietário, neste caso o Estado. Deste modo o maneio comunitário é também 

referido como o processo de devolução do poder de maneio florestal do nível  central 

para nível local. 

A gestão colectiva da floresta como propriedade comum  é vantajosa sobre a gestão  

centralizada do Estado e a propriedade individual das florestas nativas  ( esta última não 

considerada) nas seguintes condições: (i) quando o recurso não é divisível; (ii) quando as 

zonas produtivas são itinerantes e sua localização incerta; (iii) para a integração e serviços 

ambientais significativos para além dos limites de ocorrência da floresta; (iv)  na busca da 

eficiência administrativa. 

O Maneio comunitário dos recursos florestais consiste no maneio  do recurso florestal  

efectuado pelas comunidades  com objectivos  madeireiros comerciais e/ou de 

subsistência,  mas também para maneio de fauna bravia, conservação da biodiversidade, 

e objectivos ambientais, sociais, culturais e religiosos (Mustalahti, 2006). 

1.1.2 Maneio comunitário dos recursos florestais ou maneio comunitário dos recursos naturais? 

O maneio comunitário dos recursos naturais engloba o uso sustentável dos recursos 

naturais (terra, florestas, fauna, minérios, entre outros) pelas comunidades locais. O maneio 

comunitário dos recursos naturais na África Austral adquire diversas  denominações mas os 

objectivos destas iniciativas são idênticos: promover o uso sustentável dos recursos naturais 

e fornecer benefícios sócio –económicos à população rural.  Em Moçambique é 

conhecido pela iniciativa pioneira do “tchuma  tchato – nossa riqueza”, no Zimbabwe  

pelo CAMPFIRE – comunal areas management programme for indigenous people, na 

Namibia por LIFE -  Living in Finite Environment (Magole et al. 2008). 

O maneio comunitário dos recursos florestais, tal como o seu nome indica está  sobretudo 

centralizado no uso sustentável dos recursos florestais. No entanto, esta denominação é 

redutiva uma vez que apesar de o foco do maneio comunitário das florestas se localizar 

nos ecossistemas florestais, o mesmo não pode ser implementado ignorando o uso 

sustentável dos demais recursos naturais disponíveis pela comunidade (terra, fauna, 

floresta, água, entre outros). Neste trabalho as duas denominações são usadas , sendo o 
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maneio comunitário dos recursos naturais usado no sentido geral e o florestal quando se 

pretende dar sobretudo enfâse às questões da floresta. O documento versa sobre a 

estratégia de desenvolvimento do maneio comunitário dos recursos florestais, no qual as 

florestas constituem a força catalisadora do desenvolvimento rural e prosperidade nas 

áreas com recursos florestais abundantes. 

1.1.3 Mudanças  no conceito 

O Maneio comunitário dos recursos florestais reflecte a mudança do paradigma de 

preservação para a sua conservação centrada na forma como as pessoas interagem 

com ambiente e os recursos em oposição à tendência do passado de proteger e separar 

as florestas das pessoas (Caitlin and Goebel, 2010). Actualmente, o desenvolvimento 

sustentável advoga a complementaridade da conservação e dos objectivos económicos 

de desenvolvimento, e a necessidade do maneio dos recursos naturais contribuir para o 

desenvolvimento local, através da participação e empoderamento  da comunidade local  

nas decisões, gestão e na obtenção do valor económico deste capital natural.  

Na região da África Austral o objectivo do Maneio Comunitário dos Recursos Naturais ( 

MCRN) é a devolução da autoridade sobre os recursos naturais ( particularmente a fauna 

bravia e floresta) do Estado para um grupo definido de usuários, responsáveis pela gestão 

do bem comum. Não existe na região uma definição única mas sim uma variedade de 

actividades e de abordagens ( Jones, 2007).  

A hipótese central reside em que se o recurso é valioso e a comunidade tem o direito 

exclusivo de uso, benefício e gestão do recurso, então é provável que resulte no uso 

sustentável do mesmo (Magole et al. 2008). Além disso os benefícios resultantes do maneio 

sustentável  e conservação dos recursos  devem ser maiores que os custos envolvidos  e 

devem ser assegurados ao longo do tempo. Deste modo o MCRN assenta em 3 pilares  

(Matakala, 2004): uso sustentável, incentivos económicos de longa duração, devolução 

de autoridade e tomada de decisões a nível local. 

As iniciativas de  participação comunitária no maneio dos recursos florestais visam sempre 

a promoção do uso sustentável do recurso como objectivo primário.  No entanto,   o 

maneio comunitário dos recursos é cuidadosamente desenhado e embutido de conceitos 

como participação, democracia, equidade e biodiversidade ( Magole et al, 2008). São 

várias razões que  levam à promoção da descentralização da gestão dos recursos 

florestais ao nível das comunidades residentes em áreas florestais e usuárias destes 

recursos, nomeadamente: (i) o empoderamento das comunidades  sobre a terra e 

recursos naturais e  na tomada de decisões a seu respeito; (ii)  contribuição para o 

desenvolvimento rural e redução da pobreza (iii) promoção da conservação do recursos 

(iv) contribuição para alcançar os objectivos nacionais de desenvolvimento sustentável e 

os compromissos  ambientais internacionais (convenções da biodiversidade, clima e  

combate à desertificação). 

Se inicialmente o Maneio comunitário dos Recursos Naturais ( MCRN)  reflectia uma nova  

abordagem de conservação, actualmente consiste numa abordagem de 

desenvolvimento. O maneio comunitário dos recursos florestais é também muitas das vezes 

promovido pelo Governo, pelas Organizações da Sociedade Civil  e por parceiros de 

cooperação com o objectivo de reduzir a pobreza nas comunidades rurais através da 
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geração de rendimentos com base em actividades e negócios relacionados com o uso 

sustentável dos recursos naturais, considerando as seguintes premissas (Jones, 2004):  

a) A pobreza agrava a degradação ambiental devido ao uso de práticas não 

sustentáveis; 

b) Se os benefícios de conservação e uso sustentável dos recursos forem maior que os 

seus custos, a comunidade é mais susceptível a utilizar estratégias sustentáveis de 

utilização dos recursos naturais; 

Importa referir que o processo de devolução do direito de acesso e uso, planificação e 

gestão do território e recursos naturais está integrado também na tendência geral de 

descentralização das áreas de planificação, administração e finanças do país, bem como 

do fortalecimento das instituições locais (DNFFB/IIED/DFID, 2002).  O maneio comunitário 

dos recursos florestais torna-se multi-abrangente e holístico, ultrapassando apenas os 

aspectos florestais e referindo-se aos recursos naturais em geral (terra, fauna bravia, 

florestas, pescas...) requerendo  actualmente uma abordagem integrada de 

desenvolvimento rural e do território a nível local.  

1.1.4  Os princípios do Maneio Comunitário dos Recursos Naturais ( MCRN) 

 

São considerados como bens comuns e de propriedade colectiva, a maioria dos recursos 

naturais (terra, água, ar, florestas, fauna bravia, recursos pesqueiros, etc) no qual quando 

um individuo subtrai uma quantidade do recurso afecta a disponibilidade desse recurso 

para os restantes indivíduos.    

 

 Enquanto os recursos forem abundantes, e pressão sobre os mesmos fôr baixa, a 

necessidade de regras e normas de uso é descurada, e o  uso e acesso livre é tão 

apropriado como qualquer outro regime de gestão (Arnold, 1998). No entanto, 

considerando  o crescimento demográfico, o desenvolvimento económico e a tendência 

crescente de desmatamento dos recursos florestais  em Moçambique  pode-se prever que 

este sistema  aberto de uso e acesso será cada vez menos aplicado. 
 

 Sabe-se  também que  quando os recursos naturais partilhados são escassos e usados em 

regime de livre acesso e não-regulado, os indivíduos  agindo de forma independente e 

descoordenada conduzem inevitavelmente à sobre-exploração  e destruição destes 

recursos.  Esta tendência é apresentada em 1968 por Garret Hardin como a tragédia dos 

comuns, justificando a necessidade de reforçar o controle do governo central sobre os 

recursos partilhados e a necessidade de privatização,  partindo do principio que os 

indivíduos em ambiente de  acesso livre aos recursos naturais são egoístas, não respeitam 

normas e pretendem maximizar resultados de curto prazo, levando à destruição dos 

recursos ( Ostrom et al., 1999).  

 

 Apesar de reconhecer que  em alguns casos, a sobre-exploração dos recursos de livre 

acesso tenha ocorrido, esta teoria foi depois questionada  por  Elinor Ostrom 

argumentando que grupos de usuários são capazes de evitar a tragédia dos comuns sem 

requerer uma regulação impositiva ( cima-para baixo)  referindo que quando os usuários 

de uma floresta  vislumbram uma perspectiva de longo prazo possuem uma maior 

probabilidade de monitorar entre si a forma de uso da terra e de estabelecer regras de 

comportamento e  de uso dos recursos.  
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Assim, o maneio comunitário de recursos naturais não consiste na solução “milagrosa”  

para o maneio sustentável nem uma solução homogénea e única.   Antes pelo contrário, 

o maneio comunitário dos recursos naturais  apresenta várias formas, algumas delas 

melhores que outras e são muitos os factores e condições que influenciam no sucesso das 

iniciativas de MCRN. Ostrom et al. (1999)  considera a ocorrência  de algumas 

características gerais para o sucesso da gestão comunitária dos recursos naturais,  

sumarizadas na forma de 8 princípios ( tabela...) 

 

Tabela 1  – Princípios  para implementação e sucesso de iniciativas de  MCRN 
 
Nr Área Príncipio (Ostrom, …..) Observações 

1 Delimitação e definição de 

quem pertence à 

comunidade 

Definição  clara dos limites  e membros 

( inclusão/exclusão  de membros da 

comunidade e limites físicos dos 

recursos estão claros). Se possível  os 

limites da comunidade devem ser 

consistentes com os limites naturais e do 

ecossistema. 

A definição de limites é um 

processo custoso e nem sempre  

simples em áreas extensas e 

com várias 

aldeias/comunidades e/ou onde 

existem movimentos 

migratórios; 

2 Normas locais de maneio Coerência entre as normas locais  e as 

condições do recurso e necessidades 

locais; 

Nem sempre as normas locais 

de uso são compatíveis com a 

legislação ou são sustentáveis; 

3 Participação, arranjos 

institucionais e autonomia 

de tomada de decisões a 

nível local 

Assegurar que os indivíduos afectados 

pelas normas de uso possam participar e 

modificar as regras locais de acesso, uso 

e operação. 

Conflictos entre a elite local / 

poder tradicional e os comités 

de gestão e ou agentes 

comunitários; Necessidade de 

capacitação e acompanhamento 

técnico   regular e de longo 

prazo das comunidades; 

4 Quadro legal /institucional 

favorável 

Assegurar que o direito de gestão 

colectiva seja respeitado pelas 

autoridades externas 

Consultas comunitárias  e 

consentimento livre, antecipado 

e informado pouco aplicado; 

5 Sistema local de monitoria  Desenvolver um sistema comunitário de 

monitoria de cumprimento das regras 

por membros da comunidade.  

Agentes comunitários com 

escassos recursos e poucos 

meios de fiscalização.  

Necessidade  de adopção de 

tecnologia para denúncias e 

fiscalização. 

6 Incentivos e desincentivos 

graduais 

Aplique sanções graduais aos violadores 

das regras   

Sanções estabelecidas por lei e 

não localmente; 

7 Resolução de Conflitos Mecanismos de resolução de conflitos, 

de baixo custo e acessíveis  

Os conflictos fazem parte do 

MCRN. O poder tradicional  e 

tem papel preponderante; 

8 Cadeia de valor e 

empreendedorismo local 

Construir a responsabilidade de gestão 

do recurso comum com base em 

empresas /empreendimentos  de origem 

local ao longo da cadeia de valor  

Construção de capacidades a 

nível local para gestão de 

negócios. Oportunidade para 

parcerias. 
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As iniciativas de maneio comunitário em Moçambique  adquirem muitas formas e 

contextos e tentam aplicar os princípios anteriormente descritos, sendo de destacar as 

ações de delimitação, zoneamento e elaboração de planos participativos de maneio 

florestal, agentes comunitários de fiscalização, e atribuição de benefícios. Princípios 

universais e válidos para toda a gama de  iniciativas, contextos históricos, culturais sociais e 

ambientais, devem ser encarados com as devidas precauções  uma vez que as 

comunidades nem sempre correspondem à idealização de actores que tomam decisões 

racionais, imunes às pressões internas e externas,  às complexidades do contexto 

social/cultural, e como entidades uniformes, coerentes e sem conflictos.  

 

Importa também referir que os princípios anteriormente enumerados são descritos como 

características das comunidades ou instituições comunitárias: escala, partilha de 

interesses, habilidade de exclusão, monitoria e resolução de conflitos, mas aspectos como 

confiança, legitimidade e transparência têm sido também apontados como factores de 

sucesso na gestão colectiva de recursos naturais (Cox et al. 2010). É de salientar também  

que o sucesso do MCRN depende da relação entre a comunidade e os recursos, isto é,  o 

grau de dependência e a habilidade de responder às necessidades locais e mudanças 

de condições ao longo do tempo e de factores externos à comunidade: acesso e infra-

estruturas, programas de edução e saúde,  planos de investimento que condicionam 

também o sucesso do maneio comunitário dos recursos naturais  (Mustalahti, 2006).  

 

E por fim, o sucesso do MCRN tem sido definido como multidimensional, ou seja, vários 

aspectos ( melhoria da densidade da floresta, diversidade de espécies,  partilha de 

benefícios, redução da pobreza, participação e cidadania) que analisados de forma 

individual não podem por si só determinar a sustentabilidade e sucesso do MCRN,  pois por 

exemplo as melhorias na floresta, podem ser resultado de regras restritas e regimes de 

maneio estabelecidos para ajudar a enriquecer a floresta ( Padgee et al., 2006). 

 

Em Moçambique as iniciativas bem sucedidas de maneio comunitário dos Recursos 

Naturais estão  geralmente ligadas à fauna bravia. 

 

 

1.1.5  Enquadramento legal e historial do maneio comunitário dos recursos florestais 

 

A política de Florestas e Fauna Bravia e Estratégia de implementação de 1997, 

complementada pela  Lei de Florestas e Fauna Bravia de 1999  e o seu regulamento de 

2002  constituem o marco legal  que formaliza o reconhecimento do papel das 

comunidades na conservação da floresta e fauna bravia, no combate à caça e corte 

ilegal e queimadas descontroladas  (Ribeiro, 2001). Todos estes documentos  indicam a 

promoção da participação comunitária no maneio sustentável dos recursos como um 

caminho  para reduzir a degradação ambiental e alcançar a redução da pobreza. Assim, 

a política florestal considera no seu  objectivo social  o “aumento da participação da 

população rural e comunidades como agentes directos no maneio integrado, protecção 

contra queimadas, uso e conservação dos recursos florestais e faunísticos’5.  

 

Considera-se que o maneio comunitário em Moçambique ganha expressividade com a 

introdução da política florestal e reformas da lei e regulamento de florestas nos finais dos 

 
5 Política e estratégia de desenvolvimento de florestas e fauna bravia – BR 14 série I, 1 de abril de 1997 
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anos 90 ( Sitoe & Tchaúque, 2007) e com a introdução de benefícios tangíveis às 

comunidades.  Assim, os principais direitos e benefícios preconizados na lei de florestas e 

fauna Bravia de 1999 são: (i) direito a uso e acesso aos recursos para fins de subsistência; 

(ii) participação no maneio dos recursos; (iii) obrigatoriedade de consultas às 

comunidades antes de emitir a licença de exploração a terceiros; (iv) benefícios derivados 

da exploração em regime de concessão; (v) direito a beneficiar de 20% das taxas de 

exploração florestal e (vi) direito a receber 50% das multas  em caso de denúncia de 

infração; (Jonstone et al. 2004).  

A  primeira iniciativa  de MCRN em Moçambique  data de 1995,  o programa Tchuma 

Tchato  em  Bawa, província de Tete ( MITADER, 2018).   Não se sabe ao certo a 

quantidade de área sob maneio comunitário nem o numero de iniciativas.  Desde essa 

primeira experiência do Tchuma Tchato centrada na fauna bravia, estima-se que  em  

2004 existiam no pais cerca de 68 iniciativas de MCRN ( Foloma, 2006; Sitoe et al. 2007)   e 

acredita-se que estas evoluíram  hoje para várias centenas.    Em 2007 estimava-se que 

cerca de 2 milhões de hectares estavam sob administração comunitária e atualmente 

este valor ainda não foi actualizado e não se sabe ao certo qual a área de floresta  em 

regime comunitário.  Sitoe et all (2007) citando Mansur e Cuco (2002), indica que os 

modelos de MCRN em Moçambique são regidos por regimes de uso florestal, onde 

destaca 5 regimes (Áreas protegidas, Áreas de uso múltiplo, Concessões, Coutadas e 

Plantações ) que se deferem pelos usuários envolvidos e o objectivo da sua formalização. 

A tabela 2 indica a triangulação dos diferentes modelos que podem ser encontrados em 

Moçambique duma forma generalizada. 

 

Tabela 2. Modelos de maneio comunitário de recursos naturais em Moçambique 
 

 

São eles:  

 

Modelo 1: Áreas protegidas (parques nacionais, reservas florestais) são áreas de 

acesso restrito (reservas nacionais podem ser utilizados, mediante licença), mas na sua 

Regime de uso 

florestal 

Regime de maneio florestal (ou usuário principal) 

  Estado  Privado  Comunidade 

Áreas protegidas Parques nacionais 

Reservas nacionais 

  Áreas de valor histórico e 

cultural 

Áreas de uso múltiplo     Áreas comunitárias de uso 

múltiplo 

Concessões   Concessões florestais de 

gestão privada 

Concessões florestais 

comunitárias 

Fazendas do bravio   Fazendas do bravio privadas Fazendas do bravio 

comunitárias 

Coutadas Coutadas oficiais   Zonas comunitárias de caça 

Plantações Plantações florestais 

públicas 

Plantações privadas Plantações comunitárias e 

sistemas agro-florestais 
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zona tampão até mesmo no interior existem comunidades, que mesmo estando em 

áreas de uso restrito,  elas usufruem os recursos existentes. Este modelo pode integrar as 

comunidades circunvizinhas, ONGs e o Estado. Exemplos  deste tipo de Modelo são:  

➢ Covane Community Lodge (CCL), adjacente ao Parque Nacional do Limpopo, 

estabelecido no distrito de Massingir e opera fora da área protegida num 

arranjo institucional caracterizado pela presença de Comunidade e uma ONG 

– a Helvetas (identificação da oportunidade de negócio, criação e 

formalização de uma associação local, facilitação na aquisição do DUAT, 

obtenção de uma licença para a prática do turismo e o empoderamento das 

comunidades), sendo o Estado ausente; 

➢ Na reserva florestal de Mecuburi foi estabelecido um esquema de maneio com 

um arranjo institucional, que inclui o Estado e comunidade. No entanto, 

algumas ONGs como a CLUSA e a OLIPA têm apoiado a comunidade na 

planificação das actividades nos diferentes grupos de interesse identificados e 

na organização da estrutura local. 

Modelo 2: Áreas florestais comunitárias na zona de uso múltiplo são os que mais se 

propagam a nível de todo o país, nas quais as comunidades é que constituem os 

gestores directos. Neste modelo o Estado surge como facilitador na obtenção de 

DUAT que permite a participação comunitária na gestão dos recursos naturais. O 

Estado e algumas ONGs também facilitam as comunidades na aquisição e 

formalização de documentos (uso e aproveitamento de terra, estabelecimento de 

associações e comités de gestão), na formação e disseminação da legislação, na 

formação e capacitação dos grupos de interesse, entre outros. 

Os exemplos de sucesso são: os casos das comunidades de Sanhôte e Niviria, 

Pindanyanga e Mucombedzi.  

Uma possibilidade de incentivar este modelo seria a identificação, de entre as áreas 

florestais , aquelas que têm potencial para serem tituladas como áreas comunitárias e 

estabelecer iniciativas de maneio comunitário. 

 

Modelo 3: Zonas comunitárias de caça segundo a Lei  de florestas,  é permitido às 

comunidades em áreas de uso múltiplo caçarem para a sua subsistência ou auto 

consumo.  A utilização comercial da fauna bravia  pode ser praticada em modelo de 

parceria entre comunidade e o sector privado, onde as comunidades são agentes de 

fiscalização e o Privado responsabiliza-se em criar parcerias de geração de 

rendimento (caça sinergética, caça desportiva, safari) e os benefícios são 

compartilhados perante um acordo pré estabelecido. 

Os exemplos práticos deste modelo são as Tchuma-Tchato e Chipanje Chetu, e 

constituem as iniciativas de sucesso que o país já teve. Portanto, a existência de 

recursos faunísticos numa determinada região constitui condição essencial para que a 

comunidade possa atrair investidores privados  e replicar estes dois casos de sucesso. 

 

Modelo 4: Concessões florestais privadas nas áreas de florestas naturais 

As concessões florestais têm por obrigação do regulamento, realizar consulta 

comunitária (que muitas vezes são figurantes) antes do seu estabelecimento. Por outro 

lado, existe a obrigação nos planos de maneios de criação de iniciativas de 

participação comunitária e apoio da comunidade local no desenvolvimento rural. 

Mas existem vários impasses para o sucesso deste tipo de modelo, pois mesmo com a 

dedução dos 20% da exploração para as comunidades elas não têm a essência 

fundamental da parceira (minimizar as actividades de desmatamentos da floresta e 

fiscalização), por outro lado os do sector privado/ concessionários muitos deles se 
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limitam em proporcionar emprego e pagar os 20% e deixam de trás as realizações 

prometidas na consulta comunitária. Salientar que este modelo somente é aplicado 

em regiões com florestas produtivas e com presença de comunidades que estão 

organizados em comités de gestão de recursos.  Este modelo é pois aplicado em 

todas as concessões existentes no país e operacionais, e existe muita controvérsia 

sobre  este modelo e a necessidade de melhorar e formalizar ( responsabilidade 

social) as promessas acordadas e rever o papel do Estado. 

 

Modelo 5: Plantações florestais comunitárias e sistemas agro-florestais este modelo é 

praticado em regiões que se verifica uma degradação florestal de grande magnitude, 

onde a comunidade se ressente da degradação dos recursos e quer obter benéficos 

a curto prazo. Por outro lado, as comunidades locais necessitam criar parcerias com o 

estado e ONGs para obter ajuda nos procedimentos para a obtenção do DUAT e  

assistência técnica. A grande  indefinição deste modelo é que não se conhece os 

objectivos dos produtos ao nível da comunidade, levando à utilização da floresta 

como área de livre acesso, o que resulta em acções de maneio deficientes, que 

terminam com a destruição da própria floresta sem reposição. Um exemplo de sucesso 

foi o projecto agro-florestal do ICRAF na província de Tete cobrindo os distritos de 

Angônia, Makanga, Moatize e Tsagano. 

 

PARTE 2 – ANÁLISE DO MCRN 

2.1  Lições, tendências e  desafios do maneio comunitário dos recursos florestais  

As lições aprendidas, tendências e desafios  ao longo de 20 anos de implementação do 

Maneio comunitário dos Recursos Florestais  foram sumarizadas em 4 principais temas: 1) 

Organização comunitária; 2) Aspectos de propriedade: delimitação e DUAT; 3) Partilha de 

benefícios e parcerias  e 4) assistência técnica; 

2.1.1 Organizações Comunitárias de Base  

A nível da região  da África Austral ( Botswana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Zâmbia e 

Zimbabwe) todas as abordagens de MCRN incluíram a criação de novas instituições a 

nível local.  A maioria delas são alguma forma de um comité eleito representando os 

residentes locais na tomada de decisões e nenhum dos programas de maneio comunitário 

da região  é baseado ou construído sobre as instituições costumeiras ou tradicionais 

(Jones, 2007). Os sistemas de autoridade tradicional são considerados nem sempre 

adequados ao MCRN resistindo à introdução de reformas e sistemas inclusivos, 

participativos e democráticos de maneio comunitário dos recursos ( Ribot & Peluso, 2003). 

Por outro lado, resultados negativos associados à descentralização da gestão dos recursos 

naturais são mencionados quando  as autoridades tradicionais e elites comunitárias 

encontram no MCRN  oportunidades para capturar os benefícios resultando em conflictos 

e descontentamento local  ( Ribot, 2004). 

Moçambique não constitui excepção e uma das principais premissas na implementação 

do maneio comunitário dos recursos florestais em Moçambique, consiste na criação dos 

Comités de Gestão dos Recursos Naturais (CGRN) como representantes das aspirações e 

desejos dos residentes da comunidade, com poderes para, em nome da comunidade 
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delimitar e requerer o DUAT, abrir contas, receber pagamentos e celebrar parcerias. No 

sector florestal, a criação dos CGRN recebeu um impulso adicional com a aprovação do 

decreto de partilha da taxa de exploração florestal ( 20%) às comunidades residentes em 

áreas de corte.   

Se estima que mais de 2000 comités tenham sido criados no país  dos quais 1176 foram 

formados no âmbito da Iniciativa para as Terras Comunitárias (ITC) (MITADER, 2018), tendo 

sido identificados os seguintes aspectos fundamentais dos mesmos ( CEAGRE/ITC,2018):  

• Os CGRN são estabelecidos, reconhecidos e registados como pessoas jurídicas 

distintas  das comunidades que visam representar; 

• Os CGRN existentes funcionam sem a articulação com os Comités e outros órgãos 

locais criados no âmbito do LOLE; 

• Os CGRN existentes são fundamentalmente criados e vocacionados para a  gestão 

dos 20% das taxas de exploração florestal; 

Constitui um denominador comum dos Comités de Gestão dos Recursos Naturais,  os 

questionamentos relativos à sua representatividade da comunidade e legalidade, a 

fragilidade institucional derivada das fracas capacidades  técnicas e financeiras e 

consequente dificuldades para negociar e coordenar com as estruturas do governo e do 

sector privado. Além disso, estas instituições representam uma autoridade paralela 

sobrepondo e competindo com o poder tradicional nas decisões locais  (Campbell & 

Shackleton, 2001). Conflictos entre a autoridade tradicional e os CGRN têm sido 

reportadas, apontando-se em alguns casos de conivência e aliciamento do poder 

tradicional no abate ilegal do recurso florestal (Salomão & Matosse, 2007). Reconhecendo 

que os CGRN possuem dificuldades de contrariar o poder tradicional a nível local uma das 

opções tem sido envolver o poder tradicional como observadores e conselheiros dos 

Comités de Gestão dos Recursos Naturais.  

No distrito, considerada a unidade territorial principal da organização e funcionamento da 

administração local do Estado e a base de planificação do desenvolvimento económico, 

social e cultural da República de Moçambique6, os CGRN integram os denominados 

Conselhos de Gestão Participativa (COGEP) reconhecidos no regulamento da lei de 

florestas e fauna bravia (decreto 12/2002)  constituem a instituição local descentralizada 

na tomada de decisões sobre pedidos de exploração dos recursos florestais e de 

resolução de conflictos que engloba para além dos representantes das comunidades 

igual número de representantes do Estado, do sector privado e da sociedade civil.  As 

mesmas limitações técnicos-financeiras dos CGRN são extrapoladas para os COGEP. 

Constatou-se na  V Conferência Nacional de Maneio Comunitário a diversidade de 

comités, a proliferação de identidades que criam e capacitam os CGRN bem como da 

diversidade de procedimentos usados para a criação destes CGRN. Constatou-se 

também que a fraca articulação e integração dos CGRN nas estruturas de governação 

local, tais como os concelhos consultivos distritais e  contribuição no desenvolvimento dos 

planos distritais constitui uma das principais lacunas na desconcentração e coordenação 

da governação ao nível local. 

 
6 Lei 8/2003 de 19 de maio - Princípios e normas de organização, competência e funcionamento dos orgãos locais 

do Estado. 
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A sustentabilidade, a capacitação e fortalecimento das instituições locais para que o 

maneio florestal possa responder às necessidades locais e contribuir para a geração de 

rendimentos,  redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida das famílias rurais 

constitui um dos principais desafios do Maneio Comunitário dos recursos florestais. 

2.2.2 Propriedade:  delimitação e certificados 

O processo de delimitação da terra  tal como apresentado no anexo técnico da lei de 

terras é um processo participativo no qual as comunidades locais, se autodefinem e 

acordam sobre os limites do território sob o qual partilham direitos de acesso, uso e de 

tomada de decisão. A delimitação territorial trata-se de um processo de 

inclusão/exclusão, pertença/não pertença a uma determinada área de residência e de 

acesso/uso do recurso. Assim a delimitação do território pode ser aplicado em vários 

contextos e usuários do recursos naturais ( regulado e poder tradicional, famílias ou grupos 

de famílias com reconhecido poder local, grupo de vizinhos, etc), tais como: 

1)  A delimitação como ponto de partida para a planificação  participativa do 

desenvolvimento territorial e do maneio comunitário dos recursos naturais;  

A delimitação da área sob gestão comunitária constitui  uma premissa inicial para o 

processo de devolução de gestão e implementação do maneio comunitário. A definição 

dos limites constitui, não só  um requisito técnico  para as acções de planificação de uso 

do recurso (inventário florestal, zoneamento e plano de maneio e desenvolvimento), como 

também a base para o reconhecimento formal e devolução dos direitos de uso e acesso 

dos recursos partilhados através da emissão do certificado do Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra  e respectivo lançamento no cadastro de terras. 

A definição de limites não  diz respeito apenas inclusão/exclusão de recursos, pessoas e 

instituições mas a todo o processo de organização da comunidade ao redor do território 

delimitado para definição de uma estratégia de desenvolvimento futuro e de planificação 

do território e desenvolvimento rural.  As florestas constituem apenas um dos factores de 

entrada no processo de planificação  participativa do desenvolvimento rural. Em 

Moçambique, a delimitação das terras comunitárias  é relatada como uma oportunidade 

para: (i) Planificação do desenvolvimento local (melhorar a abordagem de 

responsabilidade social; melhorar a alocação de receitas pelas comunidades e terceiros; 

e melhorar a planificação distrital); (ii) Administração de terras  (contribuição na 

fiscalização de terras e recursos naturais; registo de direitos de boa-fé; mitigação e 

resolução de conflitos de terra); (iii) gestão de recursos naturais (monitoramento 

participativo; mapeamento comunitário; mapeamento de recursos; boas práticas; 

integração de género e diversidade) e ainda (iv) parceiras ( desenvolvimento de novas 

cadeias de valores; geração de receitas e segurança alimentar, estabelecimento de 

empresas de base comunitária)( ITC, 2018); 

2) a delimitação como preparação social para acolher parcerias  

A delimitação das terras comunitárias é apresentado como um processo através do qual 

a comunidade se prepara para acolher adequadamente os seus parceiros, isto é, como 

um instrumento para atração e não de afastamento de investimentos (DINAF, 2011). A 

delimitação de terra comunitárias é pois apresentado como um  instrumento de reforço 
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da capacidade comunitária no processo de negociação de parcerias com os demais 

actores ( privado, estado).  

3) A delimitação para recepção de benefícios  

A delimitação das terras comunitárias é também apresentada como uma etapa essencial 

para a definição de quem tem direito ou não a receber benefícios derivados da extração 

dos recursos por terceiros ( mecanismo de pagamento de 20% ) (Wit & Norfolk, 2017). Com 

a actual pressão de pagamentos por serviços ambientais  derivados da contabilização de 

resultados da conservação dos recursos florestais  pressupõe-se que a delimitação da área  

sob gestão comunitária seja igualmente importante para a contabilização dos resultados 

e atribuição de benefícios. 

2.2.3 Partilha de benefícios  

 

A atribuição de benefícios tem desde sempre dominado a preocupado os actores 

envolvidos no MCRN e a criação de pequenos negócios a nível local com base nos 

recursos naturais  constitui desde sempre um dos maiores desafios do MCRN ( Mabunda, 

2018).  

 

O conceito de acesso e partilha de benefícios nasce a partir do uso dos recursos 

genéticos (plantas ou animais ) com valor  (monetário ou não) actual ou potencial  sendo 

formalmente internacionalizado em 1992 pela Convenção da Biodiversidade ( Pham et 

al.,2013). Com a assinatura do Protocolo de Nagoya, que entrou em vigor em 2014  

vinculado à Convenção da Biodiversidade,  são estabelecidas as regras de acesso e 

partilha de benefícios entre fornecedores e utilizadores de recursos genéticos de plantas, 

animais e bactérias ou outros organismos para diversos fins em especial, para fins 

comerciais ou académicos, podendo os benefícios ser financeiros ou incluir transferência 

de tecnologia, parcerias em pesquisa ou actividades de  capacitação. Aspectos como o 

aproveitamento comercial do conhecimento e praticas tradicionais resultado do 

aprendizado acumulado ao longo de várias gerações, da bio-pirataria sem considerar os 

devidos benefícios e envolvimento da população guardiã destes recursos passam a ser 

acautelados pelo Protocolo de Nagoya cabendo a cada país a aplicação dos princípios 

de partilha dos benefícios derivados dos recursos genéticos. Deste modo, Moçambique  

em 2007, através do decreto 19/2007 aprova o Regulamento sobre o Acesso e Partilha de 

Benefícios provenientes dos Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado, o 

qual cria o Grupo Interinstitucional dos Recursos Genéticos  com competência para 

celebrar ou homologar contratos de utilização dos recursos genéticos e repartição de 

benefícios e reconhece o direito das comunidades de decidir sobre o uso dos  seus 

conhecimentos tradicionais associado aos recursos genéticos  e que o mesmo integra o 

património histórico-cultural moçambicano podendo ser cadastrado.  O Protocolo de 

Nagoya se aplica e protege  as regras tradicionais de maneio florestal e a exploração 

comercial de produtos florestais nativos e/ou sua industrialização sem a devida partilha de 

benefícios pelas comunidades locais. 

 

A criação de benefícios é pois um aspecto fundamental do MCRN .  Em Moçambique, a 

partilha de benefícios na área florestal é oficialmente reconhecida em 1999  na Lei de 

Florestas e Fauna Bravia 10/99 de 7 de junho  que estipula no seu artigo 31 sobre a gestão 

participativa, que a gestão deve assegurar a participação das comunidades locais na 

exploração dos recursos florestais e faunísticos e nos benefícios gerados pela sua 

utilização. Em 2002, é aprovado por Decreto 12/2002  o regulamento da lei de Florestas e 
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fauna bravia, cujo artigo 102 estipula que  vinte por cento de qualquer taxa de 

exploração florestal ou faunística, destina-se ao benefício das comunidades locais da área 

onde foram extraídos os recursos, nos termos do nr.° 5 do artigo 35 da Lei n," 10/99. de 7 de 

Julho.  É apenas em 2005 através do Decreto ministerial 93/2005 que se pode  entregar às 

comunidades locais os 20% das taxas de exploração, conforme o estipulado no referido 

decreto que define os mecanismos de canalização e utilização dos vinte por cento do 

valor das taxas, consignadas a favor das comunidades locais, cobradas ao abrigo da 

legislação florestal e faunística.  

 

O mecanismo de devolução destas taxas pressupõe a organização das comunidades em 

comités de gestão dos recursos naturais razão pela qual os mesmos proliferaram nas áreas 

rurais.   Várias têm sido as reclamações relacionadas com a devolução dos 20% às 

comunidades. Algumas delas são  ( Maússe, 2017): 

 a) Devolução incompleta e mecanismo moroso; 

Se estima que cerca de 47% das taxas de licenciamento florestal ( 2011-2017)  não foram 

devolvidas às comunidades revelando um processo moroso, complicado e pouco 

eficiente e inadequado à realidade local. 

 b) Pequeno benefício individual;  

As áreas florestais abrangem várias comunidades , e portanto o valor dos 20% quando 

confrontado com o número de pessoas torna-se insignificante e pouco atrativo, na 

mitigação da pobreza e melhoria do rendimento familiar. Um estudo realizado em 2004 

para as concessões florestais indica que considerando a partilha equitativa pelos 

habitantes os valores variam de 0,5USD/pessoa/ano a 3 USD/pessoa/ano ( Enosse, 2004); 

  c) Predominância da aplicação dos 20% em infra-estruturas comuns em detrimento 

 da área florestal ; 

Os baixos valores dos 20%  influenciam o seu investimento em infra-estruturas comunitárias ( 

escolas, poços e ou furos de água, posto de saúde, entre outras) revelando a grande 

carência dos mesmos nas zonas rurais e a inabilidade do sector estatal em fornecer estes 

serviços. 

 d) Mecanismo local de decisão sobre a aplicação dos 20%  pouco transparentes e 

 participativos;  

A captura dos 20% por parte das estruturas distritais, pelo poder tradicional, pela elite rural 

comunitária, pelos membros do comité e a tomada de decisão sobre os mesmos  sem a 

participação dos membros da comunidade constitui uma das fraquezas encontradas no 

actual mecanismo. 

 e) Irrelevante no combate ao corte ilegal dos recursos florestais; 

O corte ilegal ocorre quer seja em comunidades que recebem os 20% ou não, revelando 

que os 20% não são suficientes para deter a proliferação do envolvimento de alguns 

membros das comunidades locais, muitas vezes com o aval do poder tradicional,  no 

abate e venda de árvores a  madeireiros furtivos . 

 

É pois com base nestas constatações que se questiona a continuidade deste sistema de 

devolução de benefícios e que se considera a revisão deste mecanismo como um dos 

principais desafios do maneio comunitário dos recursos florestais. 

 

Teoricamente, uma outra fonte de benefícios a nível local é derivada da implementação 

da fiscalização e monitoria dos recursos pela própria comunidade através dos  chamados 

“agentes comunitários”.  A denúncia de desmandos pela população local pressupõe a 

canalização de 50% das multas derivadas da transgressão, resultantes desta denúncia 

sendo o produto apreendido revertido a favor do Estado que elabora o auto de 

transgressão através dos fiscais governamentais.  Este sistema é ineficiente uma vez que o 
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produto ilegal não reverte a favor da comunidade ( passa para o Estado que o irá colocar 

em hasta pública) e as multas raramente são pagas prejudicando os agentes de 

fiscalização ( do estado e comunitários)  intervenientes no processo.  

 

Assim, o envolvimento e benefício da sociedade civil na fiscalização dos recursos florestais 

é mais retórica que realidade uma vez que não existe nenhum mecanismo legal 

estabelecido para a canalização dos 50% dos valores provenientes das multas ( Mabunda, 

2018). 

 

 2.2.3.1 Pagamentos por  bens e serviços ambientais e comunidades 

 

Os serviços ambientais dos ecossistemas florestais  agrupados em quatro categorias, (i) 

produção de bens ( água e alimentos); (ii) serviços de regulação ( ciclo de carbono, 

polinização); (iii) serviços culturais ( enriquecimento cultural, beleza estética e bem estar 

espiritual); (iv) serviços de apoio necessários para manter outros serviços ( ciclo de 

nutrientes, fotossíntese, etc) ( UNDP, S/data), adquirem maior impulso com as discussões e 

atenção internacional ao redor das mudanças climáticas. Os pagamentos por serviços 

ambientais pressupõem que os  beneficiários desses serviços pagam aos provedores de 

acordo a um programa de pagamentos previamente acordado, voluntário,  baseado no 

resultados e orientados pelo mercado.   

 

O pressuposto assenta no facto de que as florestas nativas e ecossistemas naturais estão a 

reduzir e que os serviços ambientais anteriormente fornecidos de forma gratuita pela 

natureza estão sob ameaça. A escassez destes mesmos serviços torna-os potencialmente 

atractivos para comercialização (Wunder, 2005). 

 

A definição dos pagamentos por serviços ambientais pode ser definida por cinco critérios: 

transação voluntária de um serviço ambiental claramente definido ( ou uso da terra 

necessário para garantir esse serviço),   “comprado” por pelo menos 1 comprador a pelo 

menos 1 “vendedor “, se e somente se, na condição de que o vendedor assegure o 

fornecimento do serviço (Wunder, 2005).  

 

 

Os programas de pagamentos por serviços ambientais são variados e diferem nos tipos e 

escala, na fonte de pagamento, no serviço em questão, na medição destes serviços, no 

tipo, modo  e quantidade de pagamento, sendo que a eficiência e eficácia do programa 

de pagamentos por serviços ambientais  depende crucialmente do desenho do mesmo 

(Engel et al, 2008).  

 

A Costa Rica constitui o país que de forma pioneira introduziu o sistema de pagamentos 

por serviços ambientais em 1960 na áreas florestais assinalando o afastamento da visão 

redutora da floresta unicamente como provedora de madeira para provedora de serviços 

ambientais. Entre 1997-2008  foram celebrados cerca de 10.000 contratos, um total de 206 

milhões de USD pagos e uma média de USD 17,2 milhões /ano . A proteção da floresta 

representou a maioria dos pagamentos ( 67%) e os restantes foram empregues em 

contratos de reflorestamento, regeneração, maneio florestal e agro-silvicultura ( IIED, 2010). 

 

 

Desde a iniciativa pioneira da Costa Rica, que há centenas de experiências no mundo de 

pagamento dos serviços ambientais dos ecossistemas florestais, podendo ser agrupados 
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em 4 categorias (Arriagada & Perrings, 2009) :  pagamentos por serviços providos pelas 

bacias hidrográficas;  pagamentos por sequestro de carbono,  pagamentos por 

conservação da biodiversidade e pagamentos da beleza cénica. A maioria dos  

programas de pagamentos são a nível local e envolvem sistemas espontâneos do sector 

privado e tendem a ser modestos sendo comuns nas áreas do turismo baseado na 

natureza e na protecção de pequenas bacias hidrográficas. Quando se verificam 

programas de larga escala estes tendem a ser impulsionados pelos governos . Apesar dos 

mecanismos a pequena escala financiados pelos usuários serem  mais eficientes que 

programas financiados pelos Governos, os mecanismos que fornecem benefícios globais 

como sequestro de carbono e conservação da biodiversidade requerem o envolvimento 

de entidades internacionais e a coordenação com Acordos Globais ( Arriagada & 

Perrings, 2009). 

 

Em África, as experiências em pagamentos por serviços ambientais são limitadas estando 

em fase embrionária  (Wunder, 2013). Em Moçambique as experiências de pagamentos 

por serviços ambientais nas áreas de produção florestal, quer seja através de Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo ( CDM) para as áreas de reflorestamento ou da Estratégia de 

Reduções das Emissões derivadas do Desmatamento e Degradação ambiental são  muito 

poucas sendo de destacar  a experiência do projecto de Nhambita  que até 2012 tinha 

pago USD 1.966.474,00 a cerca 7300 contractos agro-florestais envolvendo actividades de 

plantação de árvores de sombra, fruteiras, vedações verdes, espécies fixadoras de 

nitrogénio, utilização de medidas de conservação do solo,  enriquecimento de floresta 

nativa através de plantação de espécies nativas e ainda o estabelecimento de 276 ha 

plantados de floresta nativa para abastecimento de lenha e a protecção de 9.105 ha de 

floresta nativa  existente.  O sistema revelou-se complexo de administração entre 50 

compradores e 7300 contractos agro-florestais  e a sua replicação em sistemas de 

concessões  questionado e não experimentado (Macqueen & Falcão, 2017). Assim, são 

depositadas esperanças nos esquemas de pagamento por sequestro de carbono e 

redução da degradação florestal e em 2013 é aprovado o decreto que estabelece os 

requisitos do licenciamento dos projectos REDD+ em Moçambique. Os projectos REDD têm 

como objectivo reduzir as emissões de carbono e os pagamentos são efectuados com 

base em resultados. Estes por sua vez devem ser  claros, facilmente avaliados e medidos, 

sendo a área desmatada um indicador usado. Nos últimos anos foi constituído um esforço 

piloto de monitoria e estabelecimento de níveis de referência nacional através da analise 

de mudanças de uso da terra e a implementação de projectos piloto a nível provincial ( 

MOZFIP)  todos eles visando a acumulação de experiências para a   implementação do 

esquema de pagamentos por sequestro de carbono e serviços ambientais  a nível local, 

mediante a medição de resultados e com promessas de transferência de 70% dos valores 

obtidos no mercado de carbono depois de descontados os custos operacionais7. 

 

Importa referir que apesar dos pagamentos por serviços ambientais contribuírem para a 

redução da pobreza, os recursos financeiros distribuídos provavelmente não serão 

suficientes para resolver os problemas de escassez de infra-estruturas, educação e faltas 

estruturais de oportunidades económicas e de emprego. É importante também a 

monitoria dos impactos pois em alguns casos os esquemas de pagamento de serviços 

ambientais poderão reforçar mais as desigualdades locais do que as reduzir ou de 

beneficiar  primordialmente a elite rural empreendedora e com boas ligações (IIED, 2010).  

Aspectos culturais, éticos e filosóficos relacionados com a monetarização e 

 
7 Declaração verbal, Eng. Nemane – V Conferência Nacional  de Maneio comunitário de Recursos Naturais – 

Maputo , 2018 
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comercialização internacional de serviços ambientais  devem ser também considerados  

no desenho e implementação de programas de pagamentos por serviços ambientais. 

 

Assim, os pagamentos por serviços ambientais em áreas de maneio comunitário está 

ainda na fase embrionária e muitos aspectos precisam de ser decididos e analisados antes 

da sua massificação, e  irá constituir sem dúvida uma área de ação no futuro próximo. 

 

 

 2.2.3.2 Parcerias 
 

Parcerias referem-se a um conjunto de relações estabelecidas entre as partes ( neste caso 

as comunidades e outra entidade)  na expectativa de benefícios. As parcerias podem ser 

formais ou arranjos informais e podem envolver uma terceira entidade numa variedade de 

papéis ( Mayers, 2000). 

 

O estabelecimento de parcerias justas em condições de ganho-ganho são consideradas 

um dos principais desafios do MCRN em Moçambique.  

 

As parcerias ou compromissos estabelecidos entre o sector privado e as comunidades em 

áreas de extração florestal sempre existiram uma vez que os operadores florestais são 

dependentes das comunidades para a identificação e localização das árvores 

madeireiras, para a obtenção de mão de obra ( sobretudo a não qualificada)  e para 

viver e estabelecer acampamentos nestas áreas remotas. A entre-ajuda é fundamental 

para o bom funcionamento do negócio florestal.  O regulamento de florestas e fauna 

bravia formaliza esta entre-ajuda num processo chamado de “consulta”,  prévio à emissão 

da licença de corte  onde se acorda entre o operador florestal e os representantes das 

comunidades nas zonas de corte,  os benefícios a serem fornecidos pelo operador privado 

e as obrigações das comunidades.  Este processo tem causado muitas reclamações  por 

todos: 

 
Operadores Comunidades 

Temos que fazer escolas, poços, furos de água 

todos os anos.  Isso é tarefa do Estado. 

O operador promete mas não 

cumpre; 

A consulta é anual. Todos os anos temos que 

prometer ajuda às comunidades e nem 

sempre é possível pois temos atrasos nas 

emissões de licenças. 

O operador acorda com os líderes 

tradicionais e os restantes membros 

da comunidade não participam ou 

não recebem 

Alguns membros das comunidades estão 

envolvidos no corte ilegal de madeira 

Os benefícios são poucos e os 20% 

não são distribuídos. 

 

A necessidade de rever todo o processo de consulta e de transformação das mesmas em  

acordos de responsabilidade social corporativos  e código de conduta mútuo, 

formalizado, registado  ( papel, fotos e vídeo) válido por longo prazo e revisto 

periodicamente poderá ser uma alternativa à consulta comunitária e já em aplicação no 

Gana ( Mayers & Vermeulen, 2002) e com ressalvo às necessárias adaptações ao contexto 

moçambicano. Estes autores em 2002 identificaram a falta de capacidades institucionais a 

nível das comunidades e a necessidade de envolver outros membros que não só as 

lideranças tradicionais, como um desafio.  
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Nas florestas plantadas, a introdução fomento de plantações em contractos 

estabelecidos com pequenos produtores tem sido usado na Africa do sul, India e indónesia 

(Arnold, 1997; Mayers & Vermeulen, 2002; ). Estes constituem arranjos sob o qual os 

pequenos produtores estabelecem plantações ( woodlots)   mediante contrato com uma 

empresa florestal  ( Arnold, 1997.) Este sistema  muito aplicado em culturas agrícolas ( 

algodão, tabaco, ) precisa de ser cuidadosamente desenhado para o sector florestal 

moçambicano dada as características de longo prazo e riscos  ( queimadas) associados 

às plantações florestais, usando-se os países onde o mesmo foi aplicado para a extração 

de lições. 

 

 

Vermeulen et al.,2008,  analisou a relação entre a redução da pobreza e as parcerias no 

sector florestal e indica que a maioria dos arranjos entre as empresas florestais e as 

comunidades não são equitativos suficientemente para serem chamados de parcerias 

mas sim de “acordos’.  Estes autores recomendam como caminho futuro o fomento de 

parcerias mais equitativas sendo necessário aumentar o poder de negociação das 

comunidades, apoiar o papel dos intermediários ( Estado e OSC’s) e desenvolver o quadro 

político/legal e de governação mais equitativa,  responsável e eficiente. 

 

Estes autores consideram 10 princípios necessários para transformar os “acordos” em 

parcerias  entre comunidades e sector privado;  

 

1. Respeito mútuo pelos objectivos legítimos de cada um dos parceiros ; 

2. Processo  de negociações justo  onde os parceiros  obtenham decisões  

informadas, transparentes e livres; 

3. Abordagem adaptativa: espaço para desacordos, experimentação, e 

aprendizagem; 

4.  Objectivos realísticos de previsão de ganhos mútuos; 

5. Compromissos de longo-prazo uma vez que as árvores e confiança precisam de 

tempo para crescer; 

6. Partilha equitativa de riscos; 

7. Negócios viáveis; 

8. impactos no bem-estar assegurando os direitos locais de uso e acesso; 

9. Contribuição para os objecitvos amplos de desenvolvimento das comunidades 

e  fomento de negócios locais; 

10. Avaliação e monitoria independente das parcerias. 

 

 

2.2.4  Assistência técnica  e capacitação  das comunidades –um processo de longo prazo  

 

O maneio comunitário de recursos florestais envolve várias etapas ( Cuco& Mansur, 

s/data): ( i)  identificação da comunidade; (ii) mobilização da comunidade, construção 

de confiança  e organização comunitária, (iii) diagnóstico participativo  e delimitação (iv) 

planeamento e zoneamento participativo, (v) implementação e multiplicação de 

experiências. Todas elas envolvem processos demorados, condicionados pelas estações 

do ano, acessibilidade e  reduzida disponibilidade de tempo dos camponeses entre as 

múltiplas actividades diárias, cuja consolidação e resultados são muitas das vezes obtidos 

a médio-longo prazo,  ambíguos e difíceis de quantificar (confiança, cidadania, 
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participação) contrariando a tendência geral dos projectos de apoio às comunidades 

cujos resultados devem ser tangíveis, facilmente medidos e atingidos dentro do curto 

período de vigência dos mesmos( 2 a 5 anos). A assistência técnica é garantida durante a 

implementação dos projectos e muitas das vezes até ao seu término não permite a 

consolidação e empoderamento efectivo das comunidades, que lhes permita, por si só,  

dar continuidade aos esforços iniciados, após a finalização do apoio externo. Assim a 

sustentabilidade dos projectos comunitários florestais e das organizações de base criadas 

pelos mesmos constitui desde sempre um desafio a nível da área florestal. É pois a nível das 

comunidades que se verifica a necessidade de um serviço de extensão florestal para 

apoio e assistência técnica permanente, contínua, directa e duradoira às comunidades 

locais, seus órgãos de decisão e de promoção  do desenvolvimento rural.   Aspectos 

como viveiros, silvicultura das espécies nativas, combate às queimadas descontroladas, 

combate à caça furtiva e corte ilegal de madeira, empreendimentos e negócios florestais, 

micro-financiamento e gestão são praticamente inexistentes nas áreas florestais. A 

escassez de manuais práticos, de guiões técnicos e de cursos de capacitação a nível 

local em temas identificados pelas comunidades agrava e perpetua as fracas 

capacidades de gestão dos recursos naturais  e impede o empoderamento das 

comunidades no desenvolvimento rural. Sitoe e Ribeiro (2003) realçam a necessidade de 

capacitação a todos os níveis  e em particular das comunidades,  e recomendam o uso 

de metodologias participativas  no maneio comunitário que considerem o nível de 

analfabetismo nas áreas rurais. Sitoe e Guedes (2015) numa análise  das iniciativas 

comunitárias que permanecem para além dos apoios externos concluíram que a 

capacitação das comunidades e a devolução constituíram os incentivos principais para 

manter a estabilidade do maneio comunitário ao longo do tempo e que incentivos 

adicionais como a geração de rendimentos com base em praticas não destrutivas 

complementam a solidez destas iniciativas.  Aquino et al ( 2016) identificam que uma das 

fraquezas do MCRN em Moçambique consiste na devolução dos direitos sobre os recursos 

naturais sem capacitação adequada das comunidades para governar, gerir e 

desenvolver os recursos.   

 

2. 2 Problemas principais do maneio comunitário dos recursos florestais  

 
A tabela 3 sumariza os problemas identificados pelos participantes no seminário de 

formulação da Agenda 2035 e construção de uma visão estratégica e programa de 

acções, quando consideraram a seguinte questão: 

 

Como é que o sector florestal pode contribuir para melhorar o desenvolvimento 

sustentável e bem-estar das comunidades rurais em Moçambique, sem comprometer as 

gerações vindouras? 

 

Tabela 3 – Principais Problemas do MCRN 
 

 Pelas Mulheres Pelos Homens 

DOMINIO #1 -Infra-estruturas  e serviços básicos inadequados e/ou inexistentes: 
Falta de: 

Vias de acesso  precárias e isolamento na época da chuva; 

 

Estradas e pontes degradadas; 

Energia eléctrica; Energia eléctrica  e uso de energia da biomassa; 

Água e água canalizada; Água potável; 

Poucas casas melhoradas;  
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Transportes;  

Mercado; Mercados, silos de armazenagem de sementes, 

produtos agrícolas; 

Lojas com produtos necessários na comunidade;  

Centro de saúde com maternidade;  

Hospitais;  

Escolas e educação vocacional – analfabetismo no meio 

rural; 

Poucas escolas de ensino secundário, médio e superior- 

analfabetismo no meio rural; 

Bomba de combustível;  

Fábricas e indústrias; Política de desenvolvimento da indústria local; 

Serração;  

Campo de futebol;  

Espaço comunitário;  

 Emprego e alternativas de rendimento; 

DOMÍNIO #2 -  Aspectos sócio-culturais 

Casamentos prematuros;  

Não há ocupação para as meninas;  

Violência doméstica;  

Roubo de gado bovino;  

Analfabetismo sobretudo nas mulheres; Analfabetismo no meio rural; 

Adultério;  

Nomadismo;  

Falta de diversão;  

 Contrabando de pedras preciosas; 

DOMÍNIO #3 - Degradação ambiental 
 Floresta degradada e corte ilegal de árvores; Floresta degradada e corte ilegal de árvores; 

 Sobre-exploração de produtos florestais. Ex. carvão e 

madeira; 

Redução dos animais por causa da caça furtiva; Aumento de caçadores furtivos em áreas de 

conservação e parques nacionais; 

Conflicto Homem-animal; Conflicto homem-animal e existência de coutadas em 

áreas comunitárias; 

Queimadas descontroladas; Queimadas descontroladas 

Aumento de doenças associadas à desnutrição devido à 

redução da produtividade derivada de queimadas 

descontroladas. 

Abate de árvores para abrir machambas; Agricultura itinerante de forma massiva; 

Machambas sem árvores; Desmatamento para dar lugar a mono-cultivos: Tabaco 

e estufas /plantações florestais em áreas que existia 

floresta natural; 

Floresta está longe;  

Mineração artesanal ; Proliferação de garimpeiros e poluição dos rios; 

 Assoreamento de rios e redução de caudal de água; 

 Rede mosquiteira para pesca artesanal; 

 Poluição do ar: ex. Tabaco e exploração de carvão; 

Aumento de doenças respiratórias; 

 Poluição dos rios e lagoas; 

 Falta de zoneamento e planificação adequada do 

território; 

DOMÍNIO #4 – Aspectos económicos 

Poucos investidores  

Não há alternativas de geração de rendimento a nível local Falta de alternativas de rendimento para a comunidade, 

mercados e financiamentos 

Falta de benefícios da extração de recursos naturais  

Pouca produtividade – enxada de cabo curto  

Falta de insumos agrícolas  

Falta de apoio para processamento de produtos florestais Descontinuidade das cadeias de valor de produtos 

florestais 

 Falta valorização económica, social, ambiental dos 
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recursos naturais e das florestas. 

 Atraso na canalização dos 20%; 

 Falta de financiamentos e incentivos para o 

desenvolvimento local; 

 Membros das comunidades envolvidos na caça e 

exploração ilegal das florestas; 

 Roubo da propriedade intelectual das comunidades e 

informação sobre plantas medicinais – biopirataria; 

DOMÍNIO #5 – Aspectos organizacionais /institucionais 

Organizações comunitárias fracas para resolver as pressões, 

mudanças e problemas emergentes; 

Limitada capacidade institucional das organizações 

comunitárias, especialmente de recursos humanos 

capacitados, equipamento, materiais e finanças; 

Aliciamento das lideranças locais;  

Corrupção; Corrupção; 

Fraca capacidade técnica das lideranças e sentido de 

cidadania e propriedade do recurso; 
 

Falta de extensionista  

Desconhecimento das leis; 

 

 

 Instituições do Estado fracas e difusas; 

 Mecanismos de prestação de contas fraco, falta de 

transparência e fraca participação das comunidades; 

 Fraca fiscalização dos recursos florestais; 

 Fraco interesse das comunidades em zelar pelas 

florestas; 

 Indefinições dos limites físicos das áreas comunitárias; 

 Expropriação de terras para investimentos privados; 

 Irregularidades nas indemnizações em troca de terra 

comunitária; 

 Falta de mecanismos de denúncia de mau uso dos 

recursos por privados e de prestação de contas à 

comunidade. 

Fonte:   Participantes ao Workshop do Programa Nacional de Florestas : Tema de maneio comunitário e PFNM –  

Maputo, Fevereiro de 2018 

 

 

São inúmeros os problemas relacionados com o maneio comunitário dos recursos florestais, 

tendo os grupos de trabalho deste tema,  identificados 5 grandes áreas de problemas:  

• #1 – Falta de infra-estruturas e serviços básicos nas comunidades rurais; 

• #2 – Aspectos sócio-culturais que afectam o desenvolvimento comunitário; 

• #3 – Degradação ambiental nas áreas rurais; 

• #4 – Aspectos económicos e partilha deficiente de benefícios  afectam o 

envolvimento das comunidades no maneio dos recursos florestais 

• #5 – Limitações e  fracas capacidades  das Organizacões comunitárias 

afectam o envolvimento das comunidades no maneio dos recursos florestais 

 

Alguns exemplos dos problemas que conduzem à degradação ambiental  indicam a 

necessidade de apoiar as organizações de base, geração de benefícios derivados da 

exploração legal e conservação das florestas, promoção de actividades de rendimento e 

o reforço do envolvimento da comunidade na fiscalização e monitoria dos recursos.  

2.3  Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças  
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A força do MCRN em Moçambique reside no reconhecimento das comunidades locais 

como principais guardiãs e gestoras dos recursos florestais e no potencial do maneio 

comunitário como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável local e 

empoderamento das comunidades na gestão dos recursos. A transformação deste 

reconhecimento em responsabilidades e obrigações acompanhadas de benefícios 

directos, tangíveis que impulsionam o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade 

de vida das comunidades residentes em áreas florestais constitui o principal desafio do 

MCRN. 

 

A tabela 4  identifica as principais fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças à 

participação das comunidades no maneio florestal. 

 

 

Tabela 4 – Análise FOFA do Maneio Comunitário Dos Recursos Florestais 
 
 Força Oportunidade Fraqueza Ameaça 

Quadro 

político/ 

legal/ 

regulatório 

• Reconhecimento 

dos direitos de 

uso e acesso aos 

recursos florestais 

e organizações 

comunitárias de 

base; 

• O MITADER 

engloba a terra, 

ordenamento 

territorial e 

floresta na 

mesma 

instituição. 

• Integração dos 

CGRN na 

planificação distrital 

através dos 

Concelhos 

Consultivos 

Distritais e Planos 

de Ordenamento 

Territorial Distritais. 

• Os CGRN fornecem  

uma oportunidade 

para preparação 

social da 

comunidade; 

• CGRN fortalecidos 

podem impulsionar 

o desenvolvimento 

local. 

• fracas capacidades dos 

CGRN/ OCB’s 

• Informação/conhecime

nto inadequada(o) 

sobre quadro legal, 

direitos, deveres da 

comunidade e 

oportunidades de 

parcerias com o sector 

privado; 

• Sustentabilidade e 

futuro incerto das 

organizações de base ; 

• iniciativas locais 

descoordenadas; 

• Ausência de 

sentido de 

propriedade do 

recurso e 

interesse em 

conservação do 

mesmo; 

• Governação não 

transparente e 

corrupção das 

lideranças 

locais; 

• fraco 

envolvimento e 

reconhecimento 

dos CGRN  

pelos governos 

distritais. 

Aspectos 

económicos 

e técnicos 

• Maneio 

comunitário de 

recursos 

naturais como  

uma opção para 

promover o 

desenvolviment

o local; 

•  Captação de 

recursos financeiros  

das mudanças 

climáticas e sua 

ligação com a gestão 

comunitária de 

recursos florestais; 

• Negócios familiares 

e diversificação de 

fontes de 

rendimento; 

• Falta de infra-

estruturas e acessos 

difíceis e precários; 

• Fraca capacidade 

financeira e técnica das 

OCB’s; 

• Grande dependência 

do apoio das OSC’s e 

doadores; 

• Ausência de 

extensionistas e de 

capacitação em gestão 

de pequenos negócios. 

• proliferação do 

abate e caça 

ilegal 

• Ausência de 

benefícios 

imediatos, 

directos,  

tangíveis e 

consistentes, 

derivados dos 

resultados de 

conservação, 

boas práticas e 

uso sustentável 

dos recursos 

florestais; 

• aumento de 

pobreza nas 
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zonas rurais; 

Aspectos 

ecológicos/ 

ambientais e 

territoriais 

• Visão holística 

da floresta e 

território; 

• MCRN como 

instrumento de 

implementação 

dos objetivos de 

desenvolvimento 

e compromissos 

ambientais 

internacionais 

• Fiscalização e 

supervisão directa do 

uso dos recursos; 

• Fraca 

consciencialização da 

importância de boas 

praticas; 

•  Respeito pelo 

zoneamento territorial 

e diferentes potenciais; 

• Aumento de 

competição no 

uso da terra ( 

agricultura, 

pastos e floresta); 

• Degradação 

ambiental e 

aumento de 

pobreza; 

• Aumento de 

conflitos homem-

animal 

Aspectos 

sócio-

culturais 

• Conhecimento 

tradicional dos 

recursos; 

• Respeito pelas 

normas 

costumeiras 

• Estreita 

dependência  e 

ligação com os 

recursos 

florestais 

  

 
• Analfabetismo e baixo 

nível de educação em 

geral e sobretudo das 

mulheres; 

• Actores passivos ( 

beneficiários, 

informantes, mão de 

obra, etc) no 

desenvolvimento rural; 

• Pobreza 

• Descontentame

nto social e 

degradação da 

qualidade de 

vida 
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PARTE 3 – VISÃO 2035  
 

3.1 Visão 2035 
 

Em 2035 pretende-se que as comunidade locais sejam actores activos e engajados na 

tomada de decisões na gestão dos recursos naturais, principais promotores da 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais e das florestas em particular  que 

estejam sob sua jurisdição e não só, visando o desenvolvimento económico  e 

empreendedorismo local assegurando que os benefícios dos valores adicionados ( mais e 

melhor uso eficiente dos recursos florestais)  sejam re-investidos na geração de 

rendimentos e melhoria de condições de vida local.  

 

O alcance da Visão 2035 será orientada pelos valores abaixo enunciados. 
 

 

 

 

 
 

VISÃO 2035 
 

Comunidades  empreendedoras, activamente engajadas no 

desenvolvimento local, dotadas de capacidades, meios  e 

instituições locais fortes, promotoras do desenvolvimento 

sustentável com base na boa governação e uso sustentável 

dos recursos naturais e em particular dos recursos florestais. 
 

VALORES 

• Maneio florestal sustentável; 

• Participação; 

• Capacitação das comunidades; 

• Respeito das normas locais de uso e acesso aos recursos naturais; 

• Negociação transparente e informada das regras e restrições de maneio para 

obtenção de consenso; 

• Igualdade de género e inclusão de grupos vulneráveis e desfavorecidos; 

 

 

 

Assim a comunidade local em 2035 é descrita como uma área com limites claros, com 

zonas de uso  ( casas, comércio, floresta, fauna bravia, agricultura,  áreas sagradas, etc) 

claramente definidas, provida de vias de acesso durante todas as estações, com infra-

estruturas melhoradas ( casas de alvenaria, chapas), com mercados locais e negócios de 

produtos madeireiros e não madeireiros  baseados no uso sustentável dos recursos ( figura 

1) 
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O zoneamento e restrições e uso e acesso nas áreas com forte influência animal é 

indicado como um instrumento para a redução dos conflitos homem-animal. 

 

3.2 Teoria da mudança e a  “Palhota Africana” 

 

A realidade actual das comunidades  locais  é caracterizada pela falta de infra-estruturas  

e serviços básicos (estradas, eletricidade, água canalizada, escolas, postos de saúde, 

acesso a créditos),  escassas opções de emprego e dependentes da floresta  para suprir 

as necessidades de alimentos, energia, medicamentos, materiais de construção, utensílios 

domésticos,  valores espirituais, entre outros. 

 

A pobreza e condições de vida difíceis constituem factores impulsionadores do 

envolvimento das comunidades em atividades de extração ilegal de madeira e abate da 

fauna bravia para fins comerciais, numa competição desigual com os operadores 

florestais pelos recursos existentes e com efeitos negativos sobre os recursos  e perdas para 

todos os intervenientes ( Estado, comunidades e operadores florestais). 

 

Assim, pretende-se com uma abordagem gradual e planificada mudar a postura da 

comunidade versus os recursos naturais em particular os recursos florestais, no qual se 

almeja comunidades activas,  engajadas e comprometidas na tomada de decisões locais 

A ge nda  Es tra tég ica  2018-20
3

5
                                    P ro g ra m a N a c io n a l  D e  F lo

r es ta
s

Fonte:	Encontro	de	formulação	do	Programa	Nacional	de	Florestas	.	
Fevereiro	de	2018	– Grupo	composto	por	mulheres	
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visando o uso sustentável do recursos naturais e combatendo o corte ilegal, respeitando o 

planeamento integrado do desenvolvimento local e promovendo atividades de 

rendimento local  sem prejuízo da qualidade ambiental. 

 

 

Tabela 5 –  Principais problemas identificados e Intervenções estratégicas para mudanças no 
sector 

Principais problemas 

identificados 

 

Agenda 2035  

Caminhos de mudança e Intervenções Estratégicas do  Programa 

Nacional de Floresta 

Falta de infra-estruturas  e 

serviços básicos  ( saúde, 

educação, estradas, ) 

Contribuir para  minimizar  e deve apoiar as comunidades na 

procura de soluções locais e junto das estruturas com mandato; Dar 

voz às comunidades  junto dos centros de decisão; 

Aspectos sócio-culturais 

que afectam o 

desenvolvimento 

comunitário (nomadismo) 

Contribuir para mudar e considerar  sempre o contexto local nas 

atividades florestais; Dar voz e representação aos grupos vulneráveis. 

Apoiar grupos de produtoras-mulheres e seu envolvimento na 

tomada de decisões. 

Fracas capacidades das 

OCB’s  

Intervenções  Estratégicas 1 -  Apoio às OCB’s,  capacitação, 

assistência técnica, fortalecimento do quadro legal institucional das   

OCB’s constitui o pilar de mudança; 

Degradação ambiental Intervenções Estratégicas  2 - 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; 

Poucas opções de 

rendimento e partilha 

deficiente de benefícios 

Intervenção  Estratégica 3 – considera o apoio aos pequenos 

negócios, acesso a crédito e melhoria de mecanismos de 

canalização de benefícios e diversificação dos mesmos.. 

Fraca integração das 

OCB’s nas decisões a 

nível local, distrital e 

provincial 

Intervenção Estratégica  4 - integração, coordenação e 

harmonização multisectorial para construção de sinergias a nível 

local, redução de emissões e de conflitos  

 

 

As intervenções estratégicas  do programa nacional de florestas  na área de maneio 

comunitário estão inspirados e sustentam o modelo da “palhota africana” o qual define 

como fundação  do desenvolvimento rural a educação, acesso à informação e 

conhecimento e aspectos sócio-culturais. Quatro pilares  sustentam os elementos 

fundamentais para alcançar o bem estar e uso sustentável dos recursos:8 (i) acesso ao 

recursos naturais; (ii) instituições comunitárias de Base; (ii) tecnologias apropriadas; (iii) 

funcionamento de mercados e (iv) sistemas financeiros,  que integrados em parcerias 

interinstitucionais permitem alcançar o bem estar e desenvolvimento das comunidades. 

Deste modo a intervenção estratégica de fortalecimento das OCB’s consiste nas 

fundações das intervenções nas áreas comunitárias. Sem elas, as acções após o término 

dos apoios, parcerias e projectos tendem a ruir, tal como uma construção sem fundações. 

A intervenção estratégica  de combate e prevenção do abate ilegal e promoção do uso 

sustentável dos recursos florestais engloba os aspectos uso e acesso aos recursos bem 

como das tecnologia adequadas e apropriadas de registo, monitoria, praticas de 

extracção, transformação e comercialização. A intervenção estratégica  de promoção de 

 
8 Estudo comparativo das iniciativas de Maneio comunitário dos recursos naturais: o caso da concessão 

de Muzo no distrito de Mocubela –Zambézia. 
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inciativas de geração de  rendimento e de canalização de benefícios  visa o 

fortalecimento,  apoio  e diversificação das iniciativas de geração de rendimento a nível 

local , englobando os aspectos de mercado, 

financiamento, planificação do negócio e 

canalização de benefícios. Por fim a 

intervenção estratégica  relacionada com a 

mitigação das mudanças climáticas e de 

coordenação e integração a todos os níveis  

visa a promoção do diálogo e redução de 

conflitos, da mitigação dos efeitos adversos das 

mudanças climáticas,  a integração nas redes 

de produtores, de comerciantes e mercado 

nacional e internacional,  constituem a laje que 

forma a base de sustentação do objetivo geral 

a alcançar: bem estar, inclusão social e 

sustentabilidade dos recursos. 
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PARTE 4.  PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS  - COMUNIDADES 

4.1 Objectivo de Desenvolvimento,  intervenções estratégicas e resultados do Programa 
Nacional de Florestas 
 

 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

OBJECTIVO DO PNF 
 

Reforçada a participação comunitária no maneio 

sustentável dos recursos naturais para o 

desenvolvimento económico local e resiliência 

climática  
  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

I. INTERVENÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS 

OCB's E SEU QUADRO INSTITUCIONAL/LEGAL. 

 

 

II.  INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DO USO 

SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS; 

 

III. INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DE INICIATIVAS 

DE GERAÇÃO DE RENDIMENTO E CANALIZAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS. 

 

IV. INTERVENÇÕES PARA INTEGRAÇÃO, 

COORDENAÇÃO E MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS. 

 
  

  

 

 

 

RESULTADOS DAS 

INTERVENÇÕES 

1. Melhorada a participação na planificação, 

monitoria e tomada de decisões no maneio florestal 

sustentável. 

 

2. Incentivadas áreas de Maneio comunitário e uso 

sustentável do recursos florestais. 

 

3. Aumentado o rendimento familiar e diversificadas 

as alternativas de rendimento local. 

 

4. Melhoradas as habilidades de negociação ,  

redução de emissões e conflictos a todos níveis. 
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4.2 Objectivos estratégicos,  Resultados e Indicadores  

Tabela 6 – Resultados e indicadores  do programa nacional de florestas 
 

 ÁREAS DE 

INTERVENÇÕES 

ESTRATÉGICAS -  

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
RESULTADOS   ESPERADOS DAS 

INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES  DOS 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

I.  PARA 

FORTALECIMENTO 

DAS OCB's E SEU 

QUADRO 

INSTITUCIONAL/ 

LEGAL 

Objectivo específico nr 1 – Fortalecimento das OCB’s 

e quadro legal e institucional; 

 

• OCB's reconhecidas no quadro 

legal e consideradas representativas 

da comunidade; 

 

 

 

 

• OCB'S capacitadas para a gestão 

sustentável dos recursos, formulação 

de parcerias e administração de 

negócios; 

• Nr. de OCB's registadas e 

reconhecidas 

Objectivo específico nr.2 – Melhoria do conhecimento 

sobre as comunidades e construção do seu cadastro; 

 

Objectivo específico nr. 3 – Promoção de assistência 

técnica florestal às comunidades e operadores 

florestais, facilitando o acesso ao conhecimento, 

informação e tecnologia; 

 

 

• Cadastro de comunidades 

estabelecido e actualizado – 

2025-2030-2035 

• Nr. de cursos, nr 

participantes, matérias e 

manuais produzidos 

II. PARA PROMOÇÃO 

DO USO SUSTENTAVEL 

DO RECURSO  

Objectivo específico nr. 4 – Promoção da 

planificação participativa do território e do uso 

sustentável dos recursos; 

• Concessões comunitárias 

promovidas; 

• Área  ( em ha) sob 

administração comunitária  

em 2025-2030-2035 

Objectivo Específico nr. 5 – Promoção da formulação 

participativa do plano de maneio e exploração dos 

recursos; 

• Monitoria comunitária melhorada e 

em implementação; 

Objectivo Específico nr. 6 – Promoção da fiscalização 

comunitária e combate ao corte/extracção ilegal e 

insustentável; 

• Reduzido o Abate Ilegal nas áreas 

comunitárias; 

• Nr. de registos de 

ilegalidades detectadas em 

áreas de gestão comunitária 
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III. PARA PROMOÇÃO 

DE INICIATIVAS DE 

GERAÇÃO DE 

RENDIMENTO E 

CANALIZAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS 

Objectivo nr. 7 – Melhoria dos mecanismos de  

partilha e canalização  de benefícios às 

comunidades locais comprometidas  nos 

esforços de maneio florestal e conservação do 

património florestal; 

•Comunidades comprometidas com o 

uso sustentável do recursos são 

beneficiárias de incentivos; 

• Quantidade de benefícios 

canalizados às comunidades 

Objectivo Nr. 8 – Apoio à construção de modelos 

de parcerias na conservação e uso sustentável 

do recurso. 
•Promovidas parcerias com 

comunidades; 

•Quantidade  e tipo de 

pequenos negócios 

promovidos 

Objectivo Nr.9 – Promoção de ambiente 

facilitador de atividades de geração de 

rendimento e pequenos negócios familiares, 

grupos de produtores e organizações 

comunitárias, em especial aqueles que 

beneficiem os grupos vulneráveis e 

desfavorecidos; 

• % do rendimento familiar 

proveniente de negócios 

incentivados, em especial 

aqueles derivados de 

produtos florestais 

•Negócios comunitários e familiares  

incentivados; 

IV. PARA 

INTEGRAÇÃO, 

COORDENAÇÃO E 

MITIGAÇÃO DE 

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 

 

Objectivo nr.10 – Promover a integração das 

florestas, agricultura, conservação e outros usos 

da terra - gestão integrada de paisagem 
 

• Plataformas de diálogo/coordenação 

em funcionamento; 

 

• Implementação de práticas agrícolas 

sustentáveis ; 

•Nr de hectares desmatados 

em áreas comunitárias 2025-

2030-2035 

• Plantações florestais comunitárias/ 

individuais  - "woodlots" estabelecidos; 

•Nr de queimadas ( área 

queimada e frequência) 

• Redução de emissões por 

desmatamento, queimadas e 

degradação; 

•Nr de hectares 

plantados/restaurados 
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4.3 Actividades  
 

 

Tabela 7 – Objectivos estratégicos e actividades 

Programa Nacional de Florestas – Maneio Comunitário de recursos florestais 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  ACTIVIDADES 

OBj #1 - Fortalecimento das 

OCB's e quadro 

legal/institucional 

Institucionalização das OCB's e adequação do quadro legal e 

procedimentos 

 Rever mecanismo de consulta e auscultação, negociação  e 

responsabilidade com as comunidades locais 

 Fomentar a criação e fortalecimento das associações de 

produtores de produtos florestais madeireiros e não madeireiros  

OBj#2 - Melhorar o 

conhecimento sobre as 

comunidades e construir o 

seu  cadastro 

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

áreas florestais 

 Capacitação dos actores ( sistema de informação florestal) para 

actualização do cadastro comunitário 

Promover acções de registo civil e notariado 

Publicação e acesso ao público do relatório anual de MCRN 

Obj#3 - Promover a 

assistência técnica florestal  

às comunidades e 

operadores florestais, 

facilitando o acesso ao 

conhecimento, informação 

e tecnologia. 

Elaborar proposta de assessoria técnica às comunidades e 

operadores, incluindo viabilidade económica da mesma 

 Elaborar manuais e  material de apoio à capacitação 

Implementar programa de capacitação, sensibilização e 

assessoria  

OBJ#4 - Promover a 

planificação e gestão  

participativa do território e 

do uso sustentável dos 

recursos. 

Promover a criação,  delimitação e mapeamento de florestas 

comunitárias e criação de concessões comunitárias. 

Fortalecer as lideranças comunitárias 

Criar, fortalecer e mapear os comités de gestão 

Criar concessões comunitárias 

Obj#5-  Promover a 

formulação participativa do 

plano de maneio e 

exploração dos recursos. 

Apoiar a elaboração de planos de maneio, de  exploração e de 

negócios nas áreas com potencial para MCRN; 

Capacitar as comunidades em diversas matérias 

Obj#6 - Promover a 

fiscalização comunitária e 

combate ao corte/ 

extração ilegal e 

insustentável. 

Melhorar o sistema de monitoria e fiscalização comunitária em 

áreas florestais 

Criar um sistema de informação dentro e entre comunidades 

Estudar o envolvimento das comunidades no abate/extracção 

ilegal e elaborar proposta de eliminação 

Obj#7- Melhorar os 

mecanismos de 

canalização de benefícios 

Rever e adequar os mecanismos de canalização de benefícios às 

comunidades de acordo com os resultados alcançados 
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às comunidades 

comprometidas nos 

esforços de maneio 

sustentável e conservação 

do património florestal. 

Diversificar compensações por serviços ambientais e promover 

canalização de benefícios às comunidades gestoras dos 

ecossistemas  

Obj#8 -Apoiar a construção 

de modelos de parceria 

comunidades-sector 

privado e comunidades-

Estado na conservação e 

uso sustentável dos recursos  

florestais. 

Formulação de guião para estabelecimento de parcerias 

Estabelecer parcerias entre comunidades- sector privado 

 Formulação do sistema e método de monitoria de parcerias 

 Avaliação periódica de parcerias 

Obj#9 -  Promover  

ambiente facilitador de 

actividades de geração de 

rendimento e pequenos 

negócios familiares, grupos 

de produtores e 

comunitários em especial 

aqueles que beneficiem 

grupos vulneráveis e 

desfavorecidos; 

Melhorar o conhecimentos sobre os pequenos negócios e 

actividades de geração de rendimento baseados nos recursos 

florestais - madeireiros e não madeireiros 

Melhorar as redes de suporte aos pequenos negócios florestais 

Identificar mecanismos de acesso a créditos ( micro-

financiamento) e sistema de parcerias 

Capacitação em desenvolvimento de negócios florestais 

orientados ao mercado com especial atenção ao abastecimento 

sustentável da matéria prima e gestão do negócio 

Promover o estabelecimento de plantações para combustíveis 

lenhosos e PF madeireiros e não madeireiros; 
 

Obj#10 - Promover a 

integração das florestas, 

agricultura, conservação e 

outros usos da terra - gestão 

integrada de paisagem. 

Favorecer a criação de plataformas de diálogo e tomada de 

decisões a nível de paisagem; 

Fornecer capacitação e incentivos para adopção da agricultura 

sustentável, agro-silvicultura e adaptação a mudanças climáticas ( 

climate smart agriculture); 

Promover a redução de emissões (queimadas, desmatamento e 

degradação) e proteção dos serviços ambientais ( água, solos, 

biodiversidade); 

Restauração de áreas degradadas;  

 

 

O ANEXO 1  descreve cada uma das actividades propostas. 

 

4.4  O  MCRN e a Política Florestal ( draft anteprojecto) 
O Programa Nacional de Florestas constitui o mecanismo de implementação dos 

objectivos estratégicos preconizados na política florestal sobretudo aquele relacionados 

com o objectivo sócio-cultural: “ promover um ambiente favorável e conducente à 

participação activa de todos cidadãos e intervenientes no maneio sustentável das 

florestas, em especial das comunidades locais, valorizando e respeitando o conhecimento 

tradicional e as relações sócio-culturais das comunidades com o património florestal” .  

Assim as áreas de intervenção do  Programa Nacional de Florestas no tema do maneio 

comunitário contribuem para alcançar os objectivos da política florestal do país, 

nomeadamente: 
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Tabela  8  Objectivos estratégicos da política florestal e o Programa Nacional  de Florestas 
 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS - 
Política florestal ( ANTE-

PROJECTO )  

ÁREAS ESTRATÉGICAS - PROGRAMA 
NACIONAL DE FLORESTAS 

RESULTADOS GERAIS DO 
PROGRAMA 

Promoção do envolvimento 
das comunidades locais na 

gestão florestal sustentável e 
de benefícios 

I. FORTALECIMENTO DAS OCB's E 
SEU QUADRO 
INSTITUCIONAL/LEGAL; 

1. Melhorada a participação na 
planificação, monitoria e tomada de 
decisões e apoio da comunidade no 
maneio florestal sustentável. 

 

II. PROMOÇÃO DO USO 
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
FLORESTAIS E IRRADICAÇAO DO 
CORTE ILEGAL; 

2. Incentivadas áreas de Maneio 
comunitário e uso sustentável do 
recursos florestais 

Promoção de parcerias e 
canalização de benefícios 

para as comunidades locais 
envolvidas na gestão 
florestal sustentável 

III. PROMOÇÃO DE INICIATIVAS DE 
GERAÇÃO DE RENDIMENTO E 
CANALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS; 

3. Aumentado o rendimento familiar 
e diversificadas as alternativas de 
rendimento local. 

Aumentar a contribuição do 
sector florestal no 

desenvolvimento local e 
rendimento familiar 

    

IV.PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO, 
COORDENAÇÃO E MITIGAÇÃO DE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS; 

4. Melhoradas as habilidades 

de negociação e redução de 

emissões e conflictos a todos 

níveis. 

 

Os objectivos do Programa Nacional de Floresta na área de maneio comunitário 

contribuem também para alcançar a visão de desenvolvimento do país preconizada na 

agenda 2025  isto é  que os moçambicanos, homens e mulheres, utilizem as suas 

capacidades ,  energia e conhecimento para em conjunto construir um Moçambique 

empreendedor e de sucesso contínuo.  

 

4.5  O MCRN e  os compromissos internacionais 
 

O Programa de Maneio comunitário está directamente relacionado com os Objectivos 

globais de Desenvolvimento Sustentável  aprovados pelos países das Nações Unidas, em 

especial o objectivo  Nr.15 – “Vida na terra ‘  que visa  proteger, recuperar e promover o 

uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade, contribuindo para o Objectivo nr 1  de acabar com a pobreza em todas as 

suas formas e em todos os lugares atráves da promoção de actividades de geração de 

rendimento e consequentemente contribui para alcançar o objectivo global de  

desenvolvimento sustentavel nr 8 de promocao do crescimento económico,  bem como 

para o objectivo nr 5, que diz respeito à igualdade de género e empoderamento das 

mulheres e meninas atravéz do reforço das Organizações Comunitárias de Base que 

representem os interesses e preocupações das mulheres  e grupos vulneráveis e 

desfavorecidos no acesso e uso dos recursos florestais.  O programa de maneio 

comunitário contribui ainda para alcançar o objectivo global de desenvolvimento 

sustentavel nr 2  de acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e promover a 

agricultura sustentavel. O programa de maneio Comunitário contribui para alcançar os 

objectivos nr 13 que diz respeito às medidas para combater as mudanças climáticas e 
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seus impactos através das campanhas para redução do corte illegal, queimadas e 

desmatamento  através da introdução de medidas de agricultura sustentável e boas 

praticas de incorporação de material organico no solo para aumento da fertilidade e 

redução da erosão.  O programa de Maneio comunitário está também relacionado com 

a necessidade de criar uma sociedade moçambicana inclusiva e mais equitativa e 

consequentemente com o Objectivo de Desenvolvimento sustentavel nr 16 que diz 

respeito à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

 

O programa de Maneio Comunitário  contribui também para alcançar o compromisso 

nacional  de restaurar 1 milhão de hectares no âmbito do Desafio de Bohn de restauração 

de ecossistemas a nível mundial, no qual Moçambique irá contribuir com a captura de 

0,09 Gt de CO2 pela restauração de 1 milhão de hectares até 2030, com base na 

abordagem da paisagem. 

 

 Tabela 9 Objectivos de desenvolvimento sustentável e programa nacional de florestas – tema de PFNM E MCRN 

Nr. 
Objectivo Global de Desenvolvimento Sustentável / 

SDG's 

PROGRAMA NACIONAL DE 
FLORESTAS  

PFNM 
MANEIO 

COMUNIT. 

1 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os Lugares  
    

2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável  
    

3 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades  
    

4 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos  

    

5 
Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as 

mulheres e raparigas  
    

6 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos  
    

7 
Assegurar o acesso a energia, confiável, sustentável, 

moderno a preço acessível para todos  
    

8 
Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo 

e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todos  

    

9 
Construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação  

    

10 Reduzir a desigualdade dentro e entre os países     

11 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis  
    

12 
Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis  
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13 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos  
    

14 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável  

    

15 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda da biodiversidade  

    

16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas a todos os níveis  

    

17 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável  
    

 

  



Agenda 2035 e Programa Nacional de Florestas  

 Comunidades  DRAFT  para circulação– Versão 1.3 10 set 18  - compilado: Carla R. Pereira  

 

 

39 

Referências 

Aquino, A., Fonseca, J. e Mwehe, R. ( 2016) Maneio comunitário dos recursos naturais: reformulando e 

fortalecendo abordagens actuais em Moçambique.  Policy brief. Banco Mundial 

Arriagada R. & Perrings, C. ( 2009). Making Payments for Ecosystem Services Work, UNEP.  

Arnold, J.  E. M. (1991). Community forestry; ten years in review. FAO 

Arnold, J.E.M. & J. Jongma. (1978). Fuelwood and charcoal in developing countries.   Unasylva,  29(118), 2-

9. 

 

Arnold, J. E. M. (1997). Trees as out-grower crops for forest industries: Experience from the Philippines and 

South Africa, Rural Development Forestry Network, Network Paper 22a (winter 1997/98) . London, United 

Kingdom: ODI. 

 

Arnold, J. E. M. (1998). Managing forests as common property. FAO Forestry Paper 136. 

 

Arnold, J.E.M. (2001). Forests and people:  25 years of community forestry. FAO  

Campbell, B. & Shackleton, S. (2001). The organizational structures for community-based natural resources 

management in Southern Africa. African Studies Quarterly 5, no.3. 

CEAGRE/ITC.( 2018). Enquadramento legal das OCB’s – Apresentaçao na  V Conferência de MCRN. 

Maputo  

 

Cox, M., G. Arnold, & S. Villamayor Tomás. ( 2010). A review of design principles for community-based 

natural resource management. Ecology and Society 15(4): 38 

 

Cuco A. &  Mansur E. ( s/data). Building a community forestry framework in Mozambique: local 

communities in sustainable forest management 

 

DINAF. (2011). Síntese da IV Conferência de Maneio Comunitário de Recursos Naturais. Maputo. 

DNFFB, IIED & DFID.(2002). Direito das comunidades: realidade ou retórica - Síntese das conclusões e 
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