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Fase I - Elaboração dos instrumentos preparatórios

i. Análise de lacunas do quadro legal 
ii. Instruções da futura Lei Florestal
iii. Estrutura da futura Lei Florestal

Fase II – Elaboração dos conteúdos dos esboços do Anteprojecto da Lei Florestal 

i.  Redação dos esboços do Anteprojecto da Lei Florestal com base nos instru-
mentos preparatórios e contribuições da CRLFR.
ii. Socialização do esboço do Anteprojecto a nível dos órgãos de Governo e do 
Estado nas províncias do país. 

Fase III – Consulta pública e elaboração de versões consolidadas

i. Lançamento da consulta publica
ii. Seminários provinciais 
iii. Incorporação das contribuições do processo de auscultação publica 
iv. Harmonização multisectorial do esboço consolidado.

Fase IV – Submissão pelos órgãos do governo e órgão legislativo
 

i. Apreciação em C. de Ministros
ii. Apreciação na A. da Republica

Fase VI-   Inicio do processo de elaboração do Regulamento da Lei Florestal 

A Lei Florestal constitui um instrumento de implementação da Política Florestal e Es-
tratégia de Implementação aprovada em 2020, através da resolução 23/2020.  Não 
se trata de um evento isolado, mas sim da continuidade de um processo encadeado 
e a ser posteriormente complementado pelos instrumentos operacionais com vista à 
criação de um marco legal e institucional completo e robusto, capaz de responder aos 
desafios actuais e futuros do sector florestal e sobretudo de garantir a utilização sus-
tentável do património florestal dos moçambicanos.
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Elementos Orientadores

O processo de formulação dos instrumentos legislativos do sector florestal é tao im-
portante quanto os produtos dele obtidos. 
Destacam-se 03 elementos orientadores:
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PARTICIPAÇÃO

A participação dos principais actores do sector florestal no processo le-
gislativo e o engajamento das mulheres e jovens é fundamental para a 
busca de equilíbrio de interesses, em especial nas áreas de produção de 
combustíveis lenhosos, produtos florestais não madeireiros e serviços 
ambientais para além da tradicional área de produção de madeira.

 

DESCENTRALIZAÇÃO

As florestas do pais estão localizadas em todo o território nacional e for-
necem múltiplos bens e serviços à população moçambicana.  A partici-
pação dos órgãos provinciais e locais no processo de revisão do quadro 
legal e institucional é fundamental para que os instrumentos produzidos 
sejam adequados à realidade dos usuários e aos múltiplos níveis opera-
cionais do sector florestal.

 

TRANSPARÊNCIA

O acesso à informação sobre o processo permite que os actores do sec-
tor e todos interessados possam acompanhar e contribuir para a me-
lhoria do processo e produtos resultantes do mesmo no âmbito de um 
diálogo construtivo e produtivo.
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Sumário 
executivo
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Sumário executivo

Com 94 artigos arrumados em 11 capítulos (tabela abaixo) a Comissão de Revisao da 
Lei Florestal e seu Regulamento -CRLFR, apresenta o Anteprojecto da Lei Florestal, 
um dos instrumentos de operacionalização da Política Florestal aprovada pela Resolu-
ção nr 23/2020, de 27 de Março.

Capítulo I Disposições gerais

Capítulo II Ordenamento do património florestal

Capítulo III Gestão do património florestal

Capítulo IV Conservação do património florestal

Capítulo V Exploração sustentável do património florestal

Capítulo VI Plantações florestais

Capítulo VII Processamento, comercialização e transporte de produ-
tos florestais

Capítulo VIII Tributos e incentivos

Capítulo IX Fiscalização

Capítulo X Infracções e penalidades

Capítulo XI Disposições finais e transitórias

Em termos gerais, o Anteprojecto da Lei Florestal objecto da auscultação publica apro-
funda a gestão sustentável do património florestal, na sua diversidade de bens e ser-
viços.  Na dimensão ambiental abrange a delimitação do património florestal perma-
nente, o maneio florestal integrado (conservação e produção), os serviços ambientais 
das florestas, as espécies protegidas, o defeso, ordenamento florestal enquadrado no 
ordenamento territorial e planos de maneio. 

Na dimensão sócio-cultural reforça a gestão participativa e monitoria dos recursos, a 
partilha de benefícios e ressalta os serviços sociais das florestas. Na dimensão eco-
nómica, destaca a necessidade de manter um dialogo publico-privado e aumentar a 
produção florestal através de plantações para diversificar a obtenção de produtos ma-
deireiros e não madeireiros, alternativos e complementares ao maneio sustentável das 
florestas nativas. É ainda incentivada a criação de  entrepostos comerciais, polos in-
dustriais e agregação de mais valia a nível nacional. 



11Processo de revisão da Lei Florestal

Os capítulos do Anteprojecto da Lei Florestal

O I capítulo, para além das habituais disposições gerais, define os objectivos da e  in-
troduz os princípios orientadores da lei.

O II capítulo, é dedicado ao  ordenamento do património florestal e categorização das 
florestas. Cria o património florestal permanente delimitado e registado no cadastro 
nacional de florestas.  

O III capítulo cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento Florestal e o fundo de fo-
mento florestal.  Cria ainda o Fórum Nacional de Florestas como plataforma de par-
ticipação pública e estabelece a delegação de poderes para a gestao do património 
florestal.  Define os principais instrumentos de gestão e monitoria florestal. Estabelece 
a classificação das espécies florestais e orienta o maneio florestal para a utilização in-
tegrada e sustentavel de bens e serviços florestais  mediante planos de maneio elabo-
rados por pessoas colectivas devidamente credenciadas. Cria as Unidades de Maneio 
Florestal numa abordagem de paisagem e gestão integrada e a obrigatoriedade das 
boas práticas num contexto transformador da gestão florestal.

A conservação dos recursos florestais é tratada no IV capítulo que remete a criação e 
administração das áreas de conservação florestal, incluindo as reservas florestais, para 
a legislação sobre a conservação da biodiversidade.  Introduz a protecção de espécies 
florestais raras ou em perigo crítico, elevado risco de extinção ou vulnerabilidade e 
remete a definição de critérios de ameaça para regulamento próprio. Mantem o defeso 
geral e especial.
A gestão ambiental, boas praticas  e mudanças climáticas constitui uma abordagem 
transversal para todos os domínios florestais em particular na gestão florestal susten-
tavel, controle de queimadas descontroladas e redução e aproveitamento  de desper-
dícios, entre outros.

O V capítulo é dedicado à exploração e utilização sustentável do património florestal 
observando o plano de maneio aprovado visando o aproveitamento integral dos re-
cursos extraídos, através do aproveitamento de resíduos.  A exploração comercial dos 
produtos florestais madeireiros passa a ser, unicamente, através do regime de contrato 
de concessão florestal. Institui a concessão florestal como área de domínio público e 
define os requisitos para sua criação e a sua adjudicação aos operadores por concurso 
público. Fixa os direitos e deveres dos concessionários e outros elementos a constar 
do contrato de concessão florestal.  Institui a livre transmissão, fixa as causas e efeitos 
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de revogação do contrato e trata da sobreposição entre o DUAT e os direitos de explo-
ração florestal.

O regime de contrato de exploração para fins energéticos e outros  de período de 5 
anos  é admitido para exploração comercial de lenha e carvão vegetal e de produtos 
florestais não madeireiros. São definidos os principais termos e condições da explora-
ção neste regime. Desenvolve o regime de exploração para consumo próprio pelas co-
munidades locais e recomenda a sua regulação.  É prevista a exploração florestal para 
fins de investigação mediante a apresentação de projecto de estudos e investigação;

No capítulo VI é reconhecida a propriedade privada das plantações florestais e a obri-
gatoriedade do seu registo predial e livre transmissão. As plantações florestais são 
classificadas em função da extensão da área. Prevê-se a criação de zonas prioritárias 
para o desenvolvimento de plantações florestais enquadradas nos instrumentos de 
ordenamento territorial. Reforça a necessidade dos planos de gestão ambiental, regu-
la-se a introdução de espécies, e proíbe-se o uso de espécies invasoras. São definidos 
os principais requisitos para o estabelecimento de plantação florestal, a entidade com-
petente para sua autorização e os direitos e deveres do titular da plantação florestal. 
A exploração e utilização dos produtos florestais resultantes das plantações florestais 
de propriedade privada dispensa de licença, não está sujeita a taxas florestais e guias 
de trânsito. A exploração dos recursos florestais plantados  pode ser  efectuada em 
diversas modalidades. 

 O VII capítulo abrange o transporte de produtos florestais que mantem a obrigatorie-
dade das guias de transito com excepção  para os produtos derivados de plantações 
florestais. O rastreamento de produtos florestais é considerado um instrumento de 
monitoria e gestão florestal. Este capítulo abrange também a promoção do proces-
samento e agregação de valor dos produtos florestais. O licenciamento da indústria 
florestal é remetido para legislação e instituições próprias. O capítulo abrange ainda a 
comercialização dos produtos florestais, incluindo os serviços ambientais, permitindo 
apenas a exportação de produtos florestais manufacturados. 

As taxas de exploração florestal são tratadas no capítulo VIII onde se recomenda a 
implementação de mecanismos de fixação, actualização e ajustamento das taxas de 
exploração florestal eficazes, transparentes e auditáveis no quadro do diálogo pú-
blico-privado.  As comunidades continuam isentas de taxa para consumo próprio e 
mantem-se a consignação de 20% das taxas de exploração florestal destinada ao be-
nefício das comunidades locais pela sua participação na conservação, fiscalização e 
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valorização da biodiversidade. A consignação das taxas é efectuada tendo em conta a 
desconcentração e o reforço da capacidade técnica do sector público a nível local na 
gestão e administração do património florestal.  Este capítulo aborda os incentivos e 
o benefícios de incentivos fiscais e económicos para o investimento na conservação, 
valorização, proteção e gestão do património florestal e incentivos para a promoção de 
consumo de produtos florestais nacionais, de aproveitamento de resíduos e de trans-
formação e agregação de valor aos produtos florestais. 

A fiscalização florestal consta do capítulo IX. É feita pelos fiscais de florestas, fiscais 
ajuramentados e agentes comunitários com a participação de outros intervenientes 
equiparados. Prevê-se a implementação de mecanismos de comunicabilidade entre 
as entidades de licenciamento, de fiscalização e controlo das operações florestais e a 
aprovação e operacionalização da Estratégia Nacional de Fiscalização florestal.

As infrações e penalidades são tratadas no capítulo X. Mantém-se a responsabilidade 
objectiva, são incorporados os crimes de queimada florestal, exploração florestal ilegal, 
exportação ilícita de produtos madeireiros e não madeireiros,  crime de desobediência 
e de derruba florestal sem autorização. As infrações passam a ser divididas em graves 
e leves. Aprofunda-se o instituto da solidariedade dos infractores, as penas acessó-
rias e a acumulação de infrações. Introduz-se a figura do fiel depositário dos produtos, 
meios e instrumentos apreendidos, clarifica-se o processo de reversão a favor do Es-
tado e o destino dos bens apreendidos. Faz-se o desenvolvimento do procedimento de 
instrução processual deste a autuação, elaboração do auto de notícia, medidas pre-
ventivas, até a decisão, fixação e pagamento do valor da multa e outras sansões a que 
houver lugar. 

Nas disposições finais e transitórias constantes do capítulo XI são salvaguardados os 
direitos adquiridos no quadro da legislação anterior, enumera-se  a legislação a ser 
expressamente revogada, e fixa- se o prazo da regulamentação da lei e a entrada em 
vigor.
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Por uma gestão sustentável, participativa
e transparente do património florestal!


