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A revisão do quadro político e legal do sector de florestas, depois de estar 
em vigor há 20 anos, tornou-se necessária para responder aos desafios cres-
centes do sector e alinhar com a dinâmica socio-económica e ecológica do 
país e do mundo em geral.

A política florestal resulta da análise participativa e abrangente do sector 
na fase de formulação. Procurou-se identificar problemas, fraquezas, opor-
tunidades e fortalezas de cada área-chave do sector florestal para construir 
uma visão de desenvolvimento de longo prazo. Para isso, foram envolvidos 
actores de diferentes áreas temáticas relevantes para as florestas (indústria 
da madeira, plantações, comunidades, produtos florestais não madeireiros, 
combustíveis lenhosos, conservação florestal e mudanças climáticas, forma-
ção florestal e investigação florestal), que foram posteriormente envolvidos 
na validação e melhoria da proposta de política florestal e programa na-
cional de florestas durante as consultas públicas, que abrangeram as dez 
províncias do país.

A aprovação pelo Conselho de Ministros da Resolução N.º 23/2020, de 27 
de Março de 2020, representa o compromisso do Governo em honrar e 
responder aos anseios reflectidos na política, dando início à fase de imple-
mentação das acções previstas e de seguimento para atingir os objectivos 
estabelecidos.

Este exercício contou com o apoio estratégico e técnico da FAO (Organiza-
ção das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), bem como com o 
apoio do WWF, que actuou como parceiro mobilizador da participação di-
recta, activa e efectiva de representantes de diversas comunidades em todo 
o país, os principais utentes e guardiães dos recursos florestais do país.

Ivete Joaquim Maibaze
Ministra da Terra e Ambiente



RESUMO DA POLÍTICA FLORESTAL 
E ESTRATÉGIA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO



SUMáRIO

Contextualização   6

Oportunidades    

Desafios     

Âmbito     8

Objectivo Geral    8

Objectivos Específicos   8

Visão     8

Missão     8

Princípios    9

Vectores    9

Pilares     9

Estratégia de Implementação  10

Papel dos Diferentes Actores  14

Governo     

Instituições de Ensino e Investigação 

Organizações da Sociedade Civil  

Comunidades Locais   

Sector Privado    

Parceiros de Cooperação   



6

COntextUalIzaçãO 

•	 A operacionalização da Política florestal será ma-

terializada através do Programa Nacional de Florestas 

guiando-se por uma série de acções estabelecidas 

para cada pilar de acordo com os seus objectivos es-

tratégicos.

•	 32 milhões de hectares de florestas naturais, co-

brindo 40% do território nacional.

•	 As florestas contribuem anualmente com cerca 
de 2% do PIB (excluindo PFNM, comércio informal 

de combustíveis lenhosos e serviços proporcionados 

pela floresta).

•	 As florestas são responsáveis pelo abastecimento de 

energia às famílias. Cerca de 80% da população ob-
tém a energia doméstica das florestas.

•	 A exploração florestal concentra-se principalmente 

em dois grandes produtos: combustíveis lenhosos 
(93%), apenas para o mercado interno, e madeira 
em toros (7%) para consumo interno e exportação.

•	 A exploração florestal madeireira é selectiva, 

abrangendo 20% das 119 espécies florestais identifi-

cadas. 

•	 21% do território nacional é representado por 
florestas com potencial madeireiro comercial, as 

chamadas florestas de produção que totalizam 17,2 

milhões de hectares.

•	 As florestas de produção representam um volume to-

tal de aproximadamente 800 milhões de metros 
cúbicos (todas espécies arbóreas) e um corte admis-

sível anual de cerca 500.000 m3/ano distribuído entre 

as espécies madeireiras preferidas pelos mercados.

•	 Em 2017, foram arrecadados cerca de 900 mi-
lhões de meticais derivados do licenciamento e in-

fracções, e cerca de 5 biliões de meticais das taxas de 

exportação de madeira. 

•	 Baixo investimento no desenvolvimento do sector 

florestal.

•	 O país conta com cerca de 70 mil hectares de 
plantações de espécies exóticas de rápido cres-
cimento (pinheiros e eucaliptos), concentrados nas 

regiões Centro e Norte. 

•	 O país importa produtos florestais provenientes 

de plantações: papel, madeira, mobiliário.

•	 O desenvolvimento de plantações florestais no 
país é sobretudo condicionado pela garantia de 

acesso à terra, conflitos com comunidades locais, 

escassos incentivos, rede de infra-estruturas insufi-

ciente e um quadro legal e institucional inadequado.

•	 A expansão da fronteira agrícola é a principal fonte 

de desmatamento. Entre 2003 e 2013, o país per-
deu cerca de 267 mil hectares por ano (taxa mé-

dia anual de 0,79%) devido à agricultura, exploração 

de lenha, queimadas descontroladas, urbanização, 

entre outros.

•	 Existem no país 15 reservas florestais, contudo, a 

maior parte delas foram invadidas pelas comunida-

des locais e madeireiros. 

•	 Actualmente, o país conta com cerca de 680 fis-
cais florestais com dificuldades de comunicação, 

deslocação, autuação, coordenação e complementa-

ridade de acções com as demais autoridades do sis-

tema judiciário e de protecção dos recursos naturais. 

•	 Os produtos florestais não madeireiros como mel, 

RESUMO DA POLÍTICA FLORESTAL 
E ESTRATÉGIA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO



7

frutos silvestres, corantes naturais, plantas medicinais 

usadas na indústria alimentar, farmacêutica, de higie-

ne, beleza e bem-estar despertam um interesse e 
procura crescentes a nível interno e externo. 

•	 As comunidades locais são as principais guardiãs, 

conhecedoras e dependentes dos recursos florestais 

para a sua sobrevivência e bem-estar.

•	 Não existe no país investigação e extensão flo-
restal à escala e dimensão adequadas, sendo funda-

mentais para a inovação e modernização do sector.

OPORtUnIDaDeS

DeSaFIOS

1. Património florestal cobrindo cerca de 

40% do território nacional, com diferen-

tes tipos de florestas, ecossistemas e es-

pécies de flora e fauna.

2. Vastas áreas com potencial para o esta-

belecimento de plantações florestais. 

3. Localização geoestratégica do país e 

proximidade dos mercados emergentes 

asiáticos. 

4. Valorização dos serviços ambientais. 

5. Contribuição para o aumento do produ-

to interno bruto (PIB), diversificação da 

economia nacional e desenvolvimento 

de outros sectores.

1. Assegurar a gestão sustentável e trans-

parente dos recursos naturais e do am-

biente.

2. Priorizar a inventariação e mapeamen-

to florestais à escala de 1:250.000, car-

tografia de base à escala de 1:50.000 e 

1:25.000.

3. Implementar políticas e programas que 

oferecem produtos alternativos para 

reduzir a demanda pelos produtos flo-

restais, derivada do crescimento demo-

gráfico. 

4. Desenvolver a indústria de transforma-

ção de produtos florestais madeireiros e 

não madeireiros.

5. Maximizar a utilização do potencial na-

cional para o estabelecimento de plan-

tações florestais industriais e de conser-

vação.

6. Fortalecer o quadro institucional e legal.

7. Fortalecer o conhecimento e inovação 

nas florestas.

8. Mitigação e adaptação às mudanças cli-

máticas. 
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ÂMBItO 

A presente Política aplica-se a todo o património flores-

tal existente no território nacional e a todas as pessoas 

singulares e colectivas, públicas, privadas, comunitárias e 

organizações da sociedade civil que intervêm directa ou 

indirectamente na protecção, conservação, gestão, ex-

ploração e utilização sustentável dos produtos e serviços 

ambientais dos recursos florestais.

OBjeCtIvO GeRal 

Garantir a perpetuação e aumento do património flores-

tal nacional actualmente existente e geração de benefí-

cios derivados de bens e serviços ambientais através do 

reflorestamento, restauração, uso sustentável e agrega-

ção de valor dos produtos florestais, incentivando a ges-

tão inclusiva e participativa, em especial dos grupos vul-

neráveis, para o benefício económico, social e ambiental 

das actuais e futuras gerações. 

OBjeCtIvOS eSPeCÍFICOS

DOMíNIO AMBIENtAl: assegurar a protecção, conser-

vação, criação, valorização, restauração e o uso susten-

tável do património florestal. Prioriza-se a manutenção 

dos ecossistemas florestais, espécies ameaçadas ou em 

perigo de extinção, preservação e valorização dos seus 

serviços através do pagamento de serviços ambientais, 

mitigação das mudanças climáticas, manutenção dos 

serviços de água, estabilização de solos e outros.

DOMíNIO SóCIO-CulturAl: promover um ambien-

te favorável e conducente à participação activa de todos 

cidadãos e intervenientes no maneio sustentável das flo-

restas, em especial das comunidades locais, partilha justa 

e equitativa de benefícios, valorizando e respeitando o 

conhecimento tradicional das florestas sagradas, assim 

como as relações sócio-culturais.

DOMíNIO ECONóMICO: aumentar a contribuição das 

florestas no desenvolvimento económico nacional e lo-

cal, promovendo a exploração comercial competitiva 

com maior agregação de valor industrial a nível domésti-

co e contribuindo para o bem-estar das comunidades na 

redução da pobreza e aumento da segurança alimentar.

DOMíNIO INStItuCIONAl E lEGAl: fortalecer e 

melhorar o quadro legal e institucional para a gestão 

inclusiva, transparente e coordenada e sustentável das 

florestas, contribuir para o combate à corrupção, crimes 

ambientais nacionais e transnacionais e observância da 

aplicação da lei e redução de práticas ilegais no sector 

florestal.

vISãO 

Aumentar a contribuição das florestas no quadro dos 

objectivos e da agenda de desenvolvimento socio-eco-

nómico e cultural do País, através do reinvestimento para 

a modernização e gestão sustentável, integrada e parti-

cipativa envolvendo as comunidades locais, homens e 

mulheres, o sector privado, a sociedade civil, entidades 

públicas e autoridades locais do Estado na protecção e 

conservação da biodiversidade.

MISSãO 

A missão da presente política é promover a produção, 

gestão e utilização sustentável do património florestal, 

conservação da biodiversidade, planificação, produção, 
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14. Poluidor e pagador.

15. Desenvolvimento e coordenação institucional.

16. Cooperação e colaboração internacional.

17. Gradualismo numa abordagem incremental  

e flexível.

veCtOReS 

•	 Sustentabilidade

•	 Abordagem holística

PIlaReS 

PIlaR 1
Governação Florestal

PIlaR 2
Desenvolvimento Económico (Floresta 

Nativa, Plantações Florestais, Energia da 

Biomassa, Lenhosa, Produtos Florestais 

não Madeireiros)

PIlaR 3
Serviços Ambientais 

e Conservação Florestal

PIlaR 4
Participação Efectiva 

das Comunidades Locais

PIlaR 5
Promoção da Formação 

e Investigação Florestal

gestão, controle da utilização sustentável e ambiental, 

assegurando a agregação de valor dos seus produtos, 

para a melhoria qualitativa do bem-estar das comunida-

des e satisfação das necessidades das gerações actuais 

e futuras. 

PRInCÍPIOS 

1. Propriedade do Estado

2. Domínio público do Estado

3. Domínio público das áreas de exploração florestal

4. Conservação e utilização sustentável

5. Boa governação e transparência

6. Igualdade, inclusão, acesso à informação  

e participação pública

7. Envolvimento das comunidades locais

8. Precaução, prevenção e mitigação

9. Transformação e comercialização de produtos  

acabados

10. Direito de preferência para as pessoas singulares 

moçambicanas, as comunidades locais ou seus 

membros, em igualdade de circunstâncias e 

classificação

11. Prioridade da segurança alimentar e nutricional

12. Combate à corrupção

13. Responsabilidade objectiva
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eStRatéGIa De 
IMPleMentaçãO 

A operacionalização da Política florestal será materializada 

através do Programa Nacional de Florestas guiando-se por 

uma série de acções estabelecidas para cada pilar de acor-

do com os seus objectivos estratégicos.

PIlaR 1
Governação Florestal

Adequação do quadro institucional sobre a gestão e 
administração do património florestal - Materializado 

através de acções como criar uma entidade específica e au-

tónoma para assegurar a gestão, regulação e administração 

do património florestal a nível nacional; reforçar mecanis-

mos de planificação e coordenação intra e inter-sectorial e 

criar o Fórum Nacional das Florestas, entre outras. 

Desenvolvimento do quadro legal inclusivo, adequa-
do e harmonizado com as demais legislações secto-
riais - Inclui acções como promover a aprovação de uma 

Lei Florestal e respectivos regulamentos e divulgar o qua-

dro legal entre todos os actores em especial junto das co-

munidades locais. 

Fiscalização florestal - Desenvolvimento e implementa-

ção de uma Estratégia Nacional de Fiscalização Florestal 

com acções de prevenção, detecção e repressão das acti-

vidades ilegais, envolvendo as comunidades locais. 

Promoção da boa governação florestal - Acções como 

promover a realização de inventários florestais estratégi-

cos e monitoramento global; simplificar e divulgar, a todos 

os níveis, os procedimentos relativos ao acesso, uso e ex-

ploração de recursos florestais para fins comerciais; insti-

tuir mecanismos de reclamações, denúncia e resolução de 

conflitos de âmbito florestal; estabelecer mecanismos de 

aproximação e envolvimento do cidadão na supervisão e 

fiscalização dos actos praticados pelas entidades públicas 

de gestão do património florestal, estabelecer o fundo de 

fomento florestal, entre outras.

PIlaR 2
Desenvolvimento Económico

•     Floresta Nativa

Uso sustentável do Património Florestal e adopção de 
boas práticas - Acções de uso sustentável dos recursos 

florestais sem comprometer a biodiversidade.

Apoio à indústria florestal e transformação local de 
produtos florestais em produtos acabados - Diversas 

acções, incluindo estabelecer um pacote de incentivos e 

ambiente favoráveis ao investimento na indústria flores-

tal de transformação dos produtos florestais madeireiros 

e não madeireiros em produtos acabados; e desenvolver 

políticas que promovam a exportação de produtos flores-

tais acabados. 

Contribuição fiscal do património florestal e investi-
mento público - Prever critérios de definição e actuali-

zação de taxas de ocupação da área, acesso, exploração, 

utilização, transporte e comercialização de produtos flo-

restais em função do potencial, valor económico, ecoló-

gico e social dos produtos florestais; consignar parte do 

valor das taxas para investimento público no sector e be-

nefício das comunidades locais, tendo em conta o seu es-

forço e resultado na conservação, fiscalização e gestão do 

património floresta; entre outras acções.

Promoção do acesso ao mercado - As acções incluem 

promover estudos de mercado, feiras de produtos flores-

tais, entrepostos de venda de produtos florestais e acordos 

de cooperação e colaboração visando o conhecimento e 

acesso aos mercados internacionais de produtos florestais; 
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promover o associativismo de pequenas e médias empre-

sas de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros 

ao longo das cadeias de valor; e estimular o consumo de 

produtos florestais acabados por parte do Estado. 

•     Plantações Florestais 

Criação de um ambiente favorável ao investimento no 
desenvolvimento de plantações - Objectivo implemen-

tado através de acções como desenvolver um quadro le-

gal e institucional adequado e coordenado para assegurar 

a promoção de investimentos na área de plantações flo-

restais; criar incentivos financeiros para o estabelecimento 

de plantações florestais e indústrias associadas; estimular 

parcerias entre as entidades da área de florestas, institui-

ções de ensino e Forcas Armadas de Defesa de Moçam-

bique (FADM) para realizar actividades de reflorestamento 

e restauração através da canalização das sobretaxas de 

reflorestamento.

Assegurar o acesso à terra no estabelecimento e de-
senvolvimento de plantações florestais - Elaborar e 

aprovar os instrumentos de ordenamento do território 

com vista a zonear e consignar legalmente as áreas com 

potencial para o estabelecimento de plantações florestais; 

simplificar procedimentos de acesso a terra para o esta-

belecimento de plantações florestais e facilitar o diálogo 

e negociação, resolução de litígios e conflitos entre inves-

tidores e as comunidades locais são algumas das acções 

previstas para assegurar este objectivo estratégico.

Incentivos ao desenvolvimento da indústria florestal 
com base em plantações florestais - criar um sistema 

de incentivos para o investimento na indústria florestal 

com base em plantações florestais visando a produção 

de madeira, postes, carvão vegetal e de outros produtos 

florestais não madeireiros; e incentivar a participação das 

comunidades locais, incluindo das mulheres, no estabele-

cimento de viveiros florestais e desenvolvimento de plan-

tações florestais.

•     Energia da Biomassa

Adequar o quadro legal sobre a exploração florestal 
para fins energéticos - Assegurado através de acções 

como criar mecanismos fiáveis de fixação e actualização 

de preços de comercialização dos combustíveis alterna-

tivos e que apresentem concorrência e vantagens em 

relação à energia da biomassa lenhosa; demarcar áreas 

comunitárias para a exploração, produção de carvão e 

lenha, promovendo a rotação e pousio adequados; entre 

outras.

Abastecimento de combustíveis lenhosos com base 
em plantações florestais - Visando reduzir a pressão so-

bre o recurso florestal natural para o abastecimento em 

energia de biomassa, serão implementadas, entre outras, 

as seguintes acções: incentivar o estabelecimento de plan-

tações florestais comerciais privadas e sistemas agroflores-

tais, comunitários e familiares de média e larga escala para 

fins energéticos; e estabelecer medidas restritivas para o 

consumo industrial de combustíveis lenhosos a partir da 

floresta nativa. 

Adopção de política florestal e energética integrada 
favorável ao uso de combustíveis lenhosos certifi-
cados - Neste âmbito, a estratégia pressupõe introduzir 

mecanismos que permitam a certificação nacional dos 

combustíveis lenhosos; introduzir o selo de origem/pro-

veniência dos combustíveis lenhosos, padronizar os sacos 

de carvão e facilitar a alocação de mudas para o refloresta-

mento, entre outras acções.

•     Produtos Florestais Não Madeireiros 

Aumentar o conhecimento dos Produtos Florestais 
Não Madeireiros (PFNM), valorização e seu uso sus-
tentável - Entre outras acções, este objectivo será ma-

terializado através da criação de uma base de dados dos 

principais produtos florestais não madeireiros, sistema de 

inventariação, mapeamento e monitoria para melhoria do 
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conhecimento, dos processos de transformação e valori-

zação dos produtos tradicionais.

PIlaR 3
Serviços Ambientais e Conservação Florestal

Integração das florestas no ordenamento territorial 
e estabelecimento de regimes de protecção flores-
tal - Para concretizar este objectivo estratégico, estão 

previstas múltiplas acções, incluindo: classificar e zonear 

as áreas de recursos florestais em função das suas cate-

gorias funcionais e integrar estas áreas no Plano Nacio-

nal de Ordenamento do Território; definição clara dos 

valores de conservação e sua divulgação a todos níveis, 

com particular enfoque ao nível das comunidades locais; 

institucionalizar a gestão e administração das reservas 

florestais e das áreas declaradas de interesse público e 

científico, de acordo com as respectivas categorias de 

protecção; e assegurar a recolha, cultivo e conservação 

de espécies representativas dos ecossistemas florestais, 

ameaçadas ou em perigo de extinção, fora das suas áreas 

de crescimento natural.

Criação de um quadro legal florestal favorável à pro-
tecção do património florestal e mitigação de mu-
danças climáticas - Entre as acções previstas, inclui-se 

desenvolver um quadro legal favorável e atractivo para 

investimento e co-gestão das reservas florestais e outras 

áreas de proteção e conservação de componentes am-

bientais, bem como estabelecer mecanismos de fiscaliza-

ção que assegurem a penalização por incumprimento dos 

instrumentos de ordenamento territorial ou de conserva-

ção da biodiversidade.

Redução do desmatamento e aumento da contri-
buição das florestas na mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas e de redução de emissões de 
carbono - Neste ponto, prevê-se desenvolver acções 

de conservação dentro e fora das áreas da rede nacio-

nal de áreas de conservação, nomeadamente zonas de 

nidificação, corredores de fauna bravia, floresta ao lon-

go de rios e ao redor de nascentes nas florestas de uso 

múltiplo e de produção madeireira; incentivar o estabe-

lecimento de sistemas agro-florestais e fomentar a agri-

cultura de conservação e uso de adubos orgânicos; criar 

regulamentos com medidas coercivas sobre queimadas 

descontroladas e sistema de responsabilização e incenti-

vos às lideranças pela ocorrência ou não de queimadas 

descontroladas, entre outras.

Valorização dos serviços ambientais providos pelas 
florestas - Através de acções como desenvolver planos 

participativos de controlo e prevenção e combate de 

queimadas descontroladas, desmatamento e degradação 

florestal e ambiental e inventariar e avaliar a capacidade 

das florestas de fornecimento de serviços ambientais e 

desenvolver estratégias, instrumentos legais e procedi-

mentos para pagamento pelos esforços e resultados adi-

cionais de conservação e protecção das florestas e seus 

serviços ambientais.

PIlaR 4
Participação Comunitária

Promoção do envolvimento das comunidades locais 
na gestão florestal - Criar mecanismos e incentivar a 

operacionalização de empreendimentos florestais comu-

nitários para geração de rendimentos baseados no uso 

sustentável do recurso através de parcerias entre comuni-

dades, investidores e o Estado; assegurar a tradução para 

a respectiva língua local dos contratos e acordos celebra-

dos no âmbito do estabelecimento de parcerias; e criar 

mecanismos de registo local e controle da extracção de 

produtos florestais são algumas das acções previstas para 

a realização deste objectivo estratégico.

Promoção de parcerias e canalização de benefícios 
para as comunidades locais envolvidas na gestão flo-
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restal sustentável - A estratégia assume várias acções 

neste âmbito, incluindo rever, simplificar, definir e divulgar 

mecanismos legais e administrativos de alocação de taxas 

de exploração florestal e demais benefícios e sua canaliza-

ção transparente às comunidades locais pelos esforços e 

resultados na conservação, exploração e comercialização 

de produtos florestais.

Aumentar a contribuição do sector florestal no desen-
volvimento local e promover negócios baseados em 
produtos florestais não madeireiros - Facilitar e criar 

modelos de pequenas empresas familiares e comunitárias 

em parcerias com o sector privado para a conservação, 

plantio, exploração, transformação e comercialização de 

produtos florestais não madeireiros; e apoiar a domesti-

cação e replantio de espécies com valor local e comercial 

(medicinal, alimentar, entre outros), encontram-se entre as 

acções planeadas.

PIlaR 5
Formação e Investigação Florestal

Desenvolvimento de programa nacional de inves-
tigação florestal multi-abrangente e mecanismos 
de financiamento - As acções, em colaboração com as 

instituições de investigação, de ensino superior e técnico 

profissional, e instituições nas áreas de floresta e meio am-

biente, incluem elaborar um programa nacional e priori-

dades de investigação florestal e adequar o quadro insti-

tucional da investigação florestal com capacidade técnica, 

humana e administrativa necessária para assegurar a im-

plementação do Programa Nacional de Florestas.

Reforço e melhoria de capacidades de investigação e 
legado geracional - Este objectivo considera a necessi-

dade de investigação de longo prazo para o estudo, do-

cumentação e monitoria de actividades e impactos em 

processos lentos e na dinâmica florestal, que permitirão 

acumular informação, conhecimento e melhorar a toma-

da de decisões informadas pelas actuais e futuras gera-

ções e pressupõe a adequação de laboratórios e centros 

de referência nacionais para acreditação em temas especí-

ficos, entre outras acções.

Desenvolvimento e melhoria de um plano de forma-
ção e capacitação na área florestal - Elaborar o plano 

de formação, priorizando a indústria de produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros e a adequada implemen-

tação das componentes do programa nacional de flores-

tas; criar programas de capacitação técnica e profissional 

sobre o estabelecimento, maneio, protecção e exploração 

sustentável de plantações florestais nos domínios voca-

cional, básico, médio e superior incluem-se nas acções 

planeadas neste objectivo.

Sensibilização e capacitação dos intervenientes nas 
diferentes etapas das cadeias de valor e temas trans-
versais relacionados - Este objectivo considera a impor-

tância da educação ambiental e da geração de conheci-

mento e capacidades, participação e empoderamento 

das mulheres e grupos vulneráveis e será materializado 

através de acções como promover a troca de experiên-

cias, viagens de estudo e redes de apoio aos produtores 

florestais e comunidades locais; desenvolver um manual 

de interpretação e aplicação prática da legislação flores-

tal ao nível comunitário e dos demais órgãos locais do 

Estado; e produzir material de Informação, Educação e 

Comunicação adequados sobre as melhores práticas de 

conservação, maneio e exploração florestal pelas comu-

nidades.
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PaPel DOS DIFeRenteS 
aCtOReS

Na implementação da presente Política, o Governo, co-

munidades locais, sector privado, associações, coope-

rativas, organizações não-governamentais, parceiros de 

cooperação e instituições de ensino e investigação são 

considerados como actores-chave com responsabilida-

des e direitos específicos.

GOveRnO

•	 Assegurar a elaboração, aprovação e implementação 

dos instrumentos político-legais e administrativos ne-

cessários para a materialização dos princípios e objec-

tivos definidos na presente Política.

•	 Assegurar a realização dos inventários florestais a ní-

vel nacional.

•	 Reconhecer a importância da biodiversidade e dos 

recursos florestais para o país e promover o zonea-

mento e a integração deste património em outros 

instrumentos de planificação.

•	 Criar um quadro institucional adequado para a im-

plementação e fiscalização da política e legislação 

florestal.

•	 Definir mecanismos de coordenação e harmonização 

multissectorial vertical e horizontal entre os diferen-

tes níveis e sectores, incluindo a articulação entre os 

diferentes intervenientes, públicos, privados e asso-

ciativos, necessários para o alcance dos objectivos 

definidos.

•	 Definir o papel e nível de intervenção dos órgãos lo-

aCçõeS De SeGUIMentO 
(a assegurar pelo Governo)

1. revisão da lei 10/99, de 07 de Julho 
e respectivo regulamento através da 

elaboração participativa da proposta de 

Lei de Florestas e respectiva regulamen-

tação.

2. regulamentação da lei Florestal, 
através de um único código Flores-
tal abrangente e integrado contendo 

todas as matérias e procedimentos so-

bre a protecção, conservação, utilização, 

exploração, transformação, comercializa-

ção, importação e exportação dos pro-

dutos florestais.

3. Angariação de financiamento para 

implementação do Programa Nacional 

de Florestas.

4. Identificação, classificação e criação 
legal das concessões florestais como 

áreas de domínio público florestal a se-

rem concessionadas através de concur-

so público, nos termos e condições a 

serem definidos pelo quadro legal, con-

siderando as limitações do sector priva-

do nacional.

5. Criação de uma entidade adequada, 
capacitada e equipada para assegu-

rar a coordenação e implementação do 

quadro político e legal de florestas.

6. revisão do sistema de atribuição de 
benefícios às comunidades locais e de 

responsabilidade social corporativa. 

RESUMO DA POLÍTICA FLORESTAL 
E ESTRATÉGIA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO
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cais do Estado, incluindo os conselhos e comités co-

munitários nos domínios de proteção, conservação, 

gestão, licenciamento e fiscalização do património 

florestal.

•	 Desenvolver os mecanismos e procedimentos de es-

tabelecimento, criação, registo e funcionamento dos 

órgãos representativos das comunidades locais, por 

forma a reduzir ambiguidades e conferir maior segu-

rança jurídica aos demais intervenientes.

•	 Fixar critérios e taxas de acesso e exploração dos re-

cursos florestais sustentáveis e competitivos no mer-

cado nacional e internacional, tendo em conta os 

valores dos produtos substitutos e a necessidade de 

promoção ou restrição do seu uso.

•	 Promover o desenvolvimento de recursos humanos, 

mobilização de recursos financeiros suplementares e 

dos mecanismos de colaboração e cooperação com 

os governos e entidades nacionais e estrangeiras es-

pecializadas.

•	 Promover o desenvolvimento de programas e projec-

tos comunitários sustentáveis de negócios florestais 

ou relacionados.

•	 Promover e desenvolver parcerias público-privadas 

e comunitárias para a gestão das reservas florestais 

com benefícios repartidos entre estes e o Estado.

•	 Aprovar e implementar, em colaboração com os de-

mais actores, o Programa Nacional de Florestas.

•	 Celebrar acordos e ou tratados internacionais e regio-

nais visando reforçar mecanismos de cooperação nos 

domínios de controlo e fiscalização sobre a explora-

ção e tráfego ilegal de produtos florestais.

•	 Criar um pacote de incentivos para estimular práticas 

de maneio florestal sustentável e a industrialização do 

sector florestal.

•	 Promover a sensibilização e educação ambiental, 

em parceria com escolas, sociedade civil e sector 

privado.

InStItUIçõeS De enSInO e InveStIGaçãO

•	 Promover e realizar actividades de investigação sobre 

a conservação, plantio, exploração, maneio sustentá-

vel e utilização do património florestal, visando asse-

gurar a contribuição dos recursos florestais no desen-

volvimento do país. 

•	 Promover a produção investigativa sobre sistemas de 

produção que aliem a produção florestal à seguran-

ça alimentar e nutricional, especialmente os sistemas 

agroflorestais sintrópicos. 

•	 Desenvolver sistemas de monitoramento e análise de 

cobertura florestal por meio de tecnologicas de sen-

soriamento remoto;

•	 Colaborar com as entidades públicas que superinten-

dem a gestão e administração do património florestal 

na realização de estudos e pesquisas aplicadas.

•	 Propor a celebração de acordos de colaboração e 

coordenação com as entidades públicas de tutela, vi-

sando a implementação da Política e do quadro legal 

florestal.

•	 Promover a elaboração e disseminação de publica-

ções e estudos relativos ao património florestal.

•	 Participar no processo da criação duma instituição vo-

cacionada a formação técnico profissional de acordo 

com as necessidades do sector e mercado florestal.
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comités e outras formas de organização comunitária. 

•	 Colaborar e articular com as entidades que superin-

tendem a gestão e administração dos recursos flores-

tais, as autoridades locais do Estado, visando harmo-

nizar as metodologias e definição das prioridades de 

intervenção.

•	 Fazer advocacia sobre a protecção dos direitos das 

mulheres, idosos e demais grupos vulneráveis, asse-

gurando a sua participação efectiva na planificação, 

protecção, conservação e maneio sustentável da flo-

resta e no usufruto dos benefícios provenientes da 

exploração florestal.

•	 Mobilizar, sensibilizar e educar os cidadãos, com vista 

à sua adesão aos programas e acções de protecção, 

conservação e gestão sustentável das florestas.

•	 Defender os direitos dos cidadãos e das comunida-

des locais no que respeita ao acesso, uso, protecção, 

conservação e maneio dos recursos florestais e dos 

resultados económicos provenientes da exploração 

de recursos.

•	 Apoiar as comunidades locais na mediação de con-

flitos no âmbito da gestão e utilização de recursos 

naturais.

•	 Articular parcerias e redes para a geração de conhe-

cimento integrando os saberes tradicionais com os 

científicos-académicos.

•	 Colaborar na monitoria sobre a implementação de 

políticas, estratégias e legislação florestal. 

COMUnIDaDeS lOCaIS

•	 Participar nos processos de gestão e administração 

•	 Desenvolver programas curriculares que integrem 

matérias relativas à protecção, conservação, plantio, 

maneio e exploração sustentável do património flo-

restal e sobre os direitos e deveres dos diferentes in-

tervenientes.

•	 Desenvolver capacidades institucionais e técnico-pro-

fissionais para a prestação de serviços nos domínios 

de elaboração de estudos, inventários, zoneamentos, 

planos de maneio e de outros instrumentos de ges-

tão do património florestal.

•	 Desenvolver, aprovar e divulgar as prioridades nas 

áreas de investigação e pesquisa.

•	 Desenvolver programas de extensão florestal. 

ORGanIzaçõeS Da SOCIeDaDe CIvIl

•	 Participar na elaboração e implementação do quadro 

político e legal sobre gestão e administração do pa-

trimónio florestal.

•	 Colaborar e participar no desenvolvimento de medi-

das que assegurem a sustentabilidade da gestão, ex-

ploração e uso do património florestal.

•	 Apoiar na disseminação e promoção de tecnologias 

que contribuam para a sustentabilidade dos recursos 

florestais e alcance dos objectivos da presente Políti-

ca, especialmente o maneio florestal sustentável e os 

sistemas agroflorestais.

•	 Realizar a sensibilização e divulgação do quadro polí-

tico e legal sobre o património florestal, em colabora-

ção com as entidades públicas, as autoridades admi-

nistrativas e as comunidades locais.

•	 Participar e apoiar na formalização, criação e registo dos 

RESUMO DA POLÍTICA FLORESTAL 
E ESTRATÉGIA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO
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do património florestal.

•	 Intervir na criação, atribuição, licenciamento, gestão e 

fiscalização das áreas de conservação e de exploração 

florestal.

•	 Realizar a fiscalização, protecção, conservação, gestão 

do património florestal nas áreas da sua jurisdição. 

•	 Assegurar a constituição e registo dos seus legítimos 

representantes e conferir mandatos claros e vincula-

tivos visando garantir segurança jurídica entre estes e 

outras entidades públicas e privadas.

•	 Contribuir para a educação ambiental dos membros 

das comunidades locais. 

SeCtOR PRIvaDO

•	 Desenvolver acções de protecção e conservação do 

património florestal.

•	 Participar e colaborar com o Governo na gestão dos 

recursos florestais e realizar estudos e planos legal-

mente exigidos para a conservação acesso e explora-

ção dos recursos florestais.

•	 Criar, produzir e promover produtos florestais acaba-

dos tendo em conta a necessidade de agregação de 

valor e exportação de produtos a preços competiti-

vos no mercado local e internacional.

•	 Desenvolver plantações florestais para diversos fins 

nos termos definidos no quadro político legal sobre 

a matéria.

•	 Contribuir para o alívio da pobreza rural, através da 

criação de postos de emprego, especialmente para as 

comunidades locais.

•	 Contribuir para materialização das políticas do Gover-

no sobre a equidade de género e dos jovens, através 

da valorização da mulher e capacitação dos jovens 

em actividades florestais ou afins.

•	 Desenvolver, aplicar e adequar tecnologias modernas 

e metodologias de maneio, exploração e transforma-

ção de produtos florestais que assegurem competiti-

vidade dos produtos resultantes.

•	 Desenvolver competências técnicas para o forneci-

mento de serviços ligados ao maneio, conservação, 

exploração, e transformação dos produtos florestais.

•	 Promover a educação ambiental das comunidades 

locais.

•	 Obter, sempre que necessário, a certificação florestal 

e demais mecanismos de mercado que incentivem as 

boas praticas.

PaRCeIROS De COOPeRaçãO

•	 Apoiar o Governo na gestão e administração do pa-

trimónio florestal tendo em conta os objectivos cons-

tantes da presente Política florestal.

•	 Mobilizar recursos financeiros, materiais e tecnoló-

gicos para a implementação do Programa Nacional 

de Florestas aprovado e outras iniciativas públicas e 

privadas.

•	 Promover e facilitar a cooperação técnico-administra-

tiva nos diversos domínios do sector florestal, entre as 

entidades públicas nacionais e internacionais.
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