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1. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo foi realizado com o objectivo de servir aos membros do projecto 

“Fortalecimento das capacidades dos principais intervenientes do mercado da 

madeira em Moçambique, em especial do sector privado, para a implementação do 

Plano de Acção FLEGT no país” como análise do sector florestal em Moçambique, 

concretizado no sector da madeira e os intervenientes que formam parte dele. O 

objectivo é entender a situação actual, com base na legislação existente, a cadeia de 

valor do mercado da madeira, os constrangimentos do sector, mas também as 

potencialidades, oportunidades e principais desafios que deve afrontar o sector no 

contexto socioeconómico actual.  

O documento pretende constituir uma base para a criação de uma plataforma de 

intervenientes do sector da madeira de Moçambique, um dos resultados esperados do 

projecto, com o objectivo de incluir a estes numa serie de mesas redondas no âmbito do 

projecto para, entre outros objectivos, discutir alguns dos aspectos mais relevantes 

apresentados nesta revisão de conhecimentos, prospectar o interesse do sector no Plano 

de Acção FLEGT da União Europeia e a FAO e identificar futuras actividades e 

possíveis projectos de apoio à implementação do Plano de Acção FLEGT em 

Moçambique.  

2. ESTRUCTURA DO DOCUMENTO 

O estudo foi estructurado segundo o esquema lógico apresentado anteriormente. A 

informação obtida foi sistematizada num esquema no que é exposto o contexto geral do 

país para posteriormente concretizar no sector florestal com um primeiro ponto de 

situação florestal geral de Moçambique que é aprofundado nos pontos chave de: 

situação legal do sector, dados sobre licenciamento, gestão florestal comunitária, breve 

análise da industria de transformação e principais constrangimentos y potencialidades 

do sector. Por último foi incluído um apartado com informação dos distintos 

intervenientes do mercado da madeira em Moçambique e alguns dos projectos que estão 

a ser levados a cabo nos últimos anos no país.  
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3. METODOLOGIA 

Para o presente estudo foi realizada uma revisão dos principais documentos estratégicos 

do país relacionados com a gestão dos recursos naturais em geral, e florestais e do 

mercado da madeira em particular. Nesta revisão foram consultados os principais 

documentos de Política, Leis e Decretos, bem como os principais estudos realizados nos 

últimos anos pelo governo e universidades e financiados pelas principais agências 

nacionais e internacionais. 

Para a identificação dos principais intervenientes do sector da madeira em Moçambique 

foi realizada uma primeira pesquisa nas bases de dados das instituições públicas de 

referência e uma posterior comparação dos dados, sobretudo a nível de dados de 

concessões e exploração, com os intervenientes identificados, tentando dar resposta a 

uma serie de questões importantes para entender melhor o contexto da exploração de 

madeira em Moçambique. UEM, ByC e AMOMA realizaram uma serie de entrevistas 

para complementar a informação obtida com organismos públicos, sector privado, 

universidades e doadores de projectos de cooperação relacionados com a gestão de 

recursos florestais, além de ONGDs envolvidas no sector.  

O resultado foi sistematizado numa tabela onde inclui-se informação não só sobre os 

intervenientes concessionários e licenciados, mas também sobre projectos em 

andamento. O objectivo é duplo; de um lado colectar informação (qualitativa e 

quantitativa) das concessões do sector da madeira com objectivos comerciais em 

Moçambique, a sua extensão, o volume de exploração, o cumprimento dos planos de 

gestão florestal, o volume de madeira exportada, etc. De outra parte conhecer os 

projectos e o âmbito geográfico de atuação, que a nível governamental, institucional ou 

a través de agências internacionais, ONGDs internacionais ou nacionais, estão a ser 

realizados em Moçambique no âmbito do sector madeireiro (apoio aos operadores, 

planos de gestão florestal sustentável, regulação, etc.). 

4. CONTEXTO 

Moçambique tem uma população aproximada de 26.4 milhões de habitantes, com uma 

idade média de 19 anos, uma esperança de vida de 53.4 (INE, 2016) anos e um 
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crescimento populacional de aproximadamente 2,4%. Segundo o listado de 2015 do 

PNUD sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Moçambique ocupa o posto 

180 de 188 países com um índice de 0.273. Desde a sua independência no ano 1975, 

fenómenos como o conflito armado civil (1975-1992) e as calamidades naturais 

(repetidas inundações e períodos de sequias severas fundamentalmente) não só 

obrigaram à emigração de uma elevada percentagem da população, mas também 

originaram um efeito nefasto na economia e desenvolvimento sociopolítico (AACID, 

2008).  

Neste contexto, a maior parte da população depende dos recursos naturais para as suas 

necessidades básicas e para a obtenção de energia doméstica; de facto, o uso da 

biomassa para obtenção de energia é responsável por volta do 63% dos recursos 

energéticos consumidos (PNUD, 2014).  

A superfície florestal de Moçambique é aproximadamente de 55 milhões de hectares, 

(51% da superfície nacional) o que sem dúvida, constitui uma oportunidade para a 

obtenção de benefícios através de uma gestão adequada, contribuindo assim ao 

desenvolvimento socioeconómico do país. De um lado, os recursos florestais são a 

principal fonte de energia doméstica e todas as concessões florestais tem comunidades 

dentro dos seus limites, de outro lado, cada vez existem mais empresas que trabalham 

no sector, criando emprego e aportando benefícios ao estado através do pagamento de 

receitas e impostos. Isto faz que o sector florestal possa ser considerado um dos 

principais sectores que poderiam aumentar, melhorando a contribuição actual do 2,6% 

no Produto Interno Bruto e os 200 milhões de divisas em exportações (Falcão et al., 

2015).  

Na actualidade, numerosos são os projectos que estão a desenvolver-se no âmbito dos 

recursos florestais com o objectivo de minimizar os processos de deflorestação, 

melhorar a governança florestal, incluindo as necessidades das comunidades rurais neste 

processo, e que os benefícios procedentes das florestas sejam incorporados no PIB do 

país.  

Porém, segundo a FAO (FAO, 2011), a desflorestação entre 1990 e 2010 foi de 

4.356,000 ha, aproximadamente umas 217,800 ha/ano resultando uma taxa de 



 

Estudo sobre a situação atual do sector florestal e intervenientes do mercado da madeira em Moçambique 

4 

 

desflorestação anual do 0.56%. Segundo o relatório “Assessment of harvested volume 

and ilegal logging in Mozambican Natural Forest”, realizado no âmbito do programa 

ACP FLEGT da U.E e a FAO e “Log smuggling, ilegal logging and corruption in 

Mozambique” publicado por Environmental Investigation Agency, existem factores que 

estão a contribuir de forma negativa à gestão sustentável das florestas. De um lado, as 

grandes empresas chinesas estão cada vez mais presentes no país, e de outro, a 

exploração ilegal, associada muitas vezes à situação anterior, esta a aumentar cada ano.  

A pesar de que o governo esta a fazer um esforço para a implementação do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA) de forma a fortalecer o 

sector florestal e a sua contribuição para o Produto Interno Bruto do país, o processo de 

degradação florestal continua a ser um problema de grande importância que não permite 

o desenvolvimento do sector necessário.  

5. SITUAÇÃO FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE 

Segundo o Inventario Florestal Nacional realizado em 2007 (Marzoli, 2007), a 

superfície florestal de Mozambique é de 40.1 milhões de hectares, o que representa o 

51% do país, contendo florestas densas sempre-verdes, florestas densas decíduas, 

florestas abertas sempre-verdes, florestas abertas decíduas, mangais, florestas abertas 

em áreas regularmente inundadas. A esta superfície há que acrescentar outras formações 

lenhosas (matagais, áreas arbustivas, arbustos em áreas húmidas e mosaico de florestas 

com agricultura itinerante), o que supõe uma superfície total de 54.8 milhões de 

hectares (70% da superfície total).  

Segundo o mesmo trabalho, as florestas produtivas para a produção de madeira cobrem 

cerca de 26.9 milhões de hectares, com um valor de corte admissível anual aproximado 

de entre 520,000 e 640,000 m
3
/ano. Desta superfície total, as províncias com maior 

produtividade são as de Niassa (6 milhões de hectares), Zambézia (4.1 milhões de 

hectares), Tete (3.3 milhões de hectares) e Cabo Delgado (3.2 milhões de hectares). 
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Figura 1. Mapa de distribuição das florestas produtivas de Moçambique extraído do Inventário Florestal 

Nacional (Marzoli, 2007).  

O volume total de madeira determinado no Inventário Florestal Nacional, embora que já 

desactualizado é de 1.74 bilhões de metros cúbicos (36.6 m
3
/ha.). Desta quantidade, o 

volume comercial, entendido como o volume das espécies com valor comercial é de 

11.3 m
3
/ha., considerando-se volume de madeira disponível, alias, o volume das árvores 

que alcançam o diâmetro mínimo de corte legal estabelecido por lei, 4.5 m
3
/ha. Destes 

dados, o 56% corresponde a florestas produtivas. Porém as licencia outorgadas 

anualmente supõem uma cifras muito em baixo daquilo que poderia ser explorado; de 

facto, segundo os dados apresentados, o volume de madeira explorado em relação ao 

volume de madeira potencial é muito baixo, de apenas um 26% (Marzoli, 2007).  

Segundo um estudo realizado pela FAEF-UEM, o 85% do volume de madeira comercial 

explorada procede de três espécies: Chanfuta (Afzelia quanzensis), Umbila (Pterocarpus 

angolensis) and Panga-panga (Millettia stuhlmannii) seguidas de Metonha (Sterculia 
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quinqueloba), Metil (Sterculia appendiculata), Massassa (Brachystegia spiciformis e 

Julbernadia globiflora), Missanda (Erythrophloeum suaveolens) e Messinge 

(Terminalia spp.) (Egas et al., 2013). 

6. SITUAÇÃO LEGAL 

Moçambique tem assinado e ratificado os principais acordos internacionais sobre gestão 

de recursos naturais, como a Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade 

(UNCBD) de Rio (ratificada pela Assembleia da República em 1994, Resolução 2/94, 

de 24 de Agosto), ou o Protocolo de Kyoto de 1997, ratificado por Resolução n.º 

10/2004, de 28 de Julho. Neste contexto foram desenhados distinta Políticas, Programas 

e Estratégias como a “Política e Estratégia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna 

Bravia”, aprovada em Resolução nº8/97 de 1 de Abril (2007), o Programa “PARPA III” 

(2010-2015), a “Estratégia e plano de uma acção para conservação da diversidade 

biológica de Moçambique” (2003-2010), o Plano Nacional de Adaptação (NAPA) 

(2007), e a “Estratégia de redução de emissões por desmatamento e degradação 

Florestal (E-REDD)” (2012). Estes documentos propõem acções para evitar o aumento 

da taxa de deflorestação e degradação das florestas, reduzindo a taxa de deflorestação 

nacional através da promoção de fontes de energia alternativas à lenha e carvão e o 

fortalecimento dos princípios e prácticas de gestão florestal sustentável entre outras.  

A “Política e Estratégia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia”, aprovada no 

ano 1997, reflete os objectivos e as prioridades consagradas no capítulo 11 da Agenda 

21 aprovada na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED) e os princípios florestais a ele associados, especificamente em relação à 

geração de benefícios económicos e sociais da actual e futura geração, o envolvimento 

de pessoas dependentes dos recursos florestais na planificação e seu aproveitamento 

sustentável e a conservação dos recursos de base, incluindo a diversidade biológica. 

Este documento, por tanto, “constitui um instrumento para orientar os esforços dos 

diferentes intervenientes com vista a contribuírem para o desenvolvimento Económico, 

Social e Ecológico do País, através da Protecção, Conservação e Utilização Sustentável 

dos Recursos Florestais e Faunísticos”.  
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Dentre as acções que aparecem no documento em relação com o rol do sector florestal 

madeireiro, cabem destacar as necessidades “a nível económico da promoção do papel e 

da intervenção do sector privado no maneio e uso dos recursos florestais e faunísticos, 

contribuindo para o aumento do Produto Nacional Bruto (PNB)... através da introdução 

progressiva da exploração florestal em regime de concessão, obrigando-se o 

concessionário a implementar planos de maneio que garantam a exploração em regime 

de rendimento sustentado (…), a introdução de medidas económicas e legais que 

incentivem a redução progressiva da exportação de toros de espécies nativas 

favorecendo o processamento local e a exportação de produtos acabados e 

semiacabados” e “no plano social, a participação das comunidades na gestão de 

florestas e fauna bravia com vista à redução da exploração florestal desordenada (…) 

pois as comunidades terão dispositivos para a prática de fiscalização” (Sitoe et al., 

2003). 

Este documento estratégico se articula através da “Lei de Florestas e Fauna Bravia” (Lei 

10/99), aprovada em 1999 e seu Decreto lei N º 12/ 2002 de 6 de Junho aprovado em 

2002 com alguma actualização até 2012. Segundo o que aparece no Decreto lei de 2002, 

em Moçambique existem três tipos de regímenes de exploração legalizadas: a 

Exploração para Consumo Próprio as Concessões Florestais e as Licenças Simples.  

A exploração para consumo próprio das comunidades locais permite a exploração dos 

recursos florestais necessários ao seu consumo próprio, em qualquer época do ano, e 

isentos de pagamento de taxa de exploração florestal. Neste caso, os produtos florestais 

extraídos segundo este regime de exploração só poderão circular dentro do Posto 

Administrativo em que a comunidade está inserida. 

Neste caso, o cumprimento de qualquer tipo de plano de maneio é complicado de 

aplicar, máxime quando na própria lei existe um artigo que diz que “a exploração 

florestal exercida pelos membros das comunidades locais para o consumo próprio é 

feito de acordo com as normas e práticas costumeiras das respectivas comunidades” 

(Lei Nº. 10/99 de 7 de Julho).  

Uma concessão é uma área do domínio público delimitada, concedida a um determinado 

operador, através do contrato de concessão, destinada à exploração florestal para o 
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abastecimento da indústria, mediante um plano de maneio previamente aprovado 

(DNFFB, 1999). Segundo Sitõe e colaboradores, uma concessão deve conter recursos 

florestais em quantidades e qualidades conhecidas capaz de produzir madeira e outros 

produtos florestais necessários para a indústria (Sitõe et al., 2003). O problema é que é 

difícil garantir que os dados são certos desde que o inventário é realizado pelo próprio 

concessionário e o Estado é apenas um fiscalizador neste processo.  

Por outro lado, existe a obrigatoriedade de que o concessionário realize um plano de 

maneio que garanta a sustentabilidade do recurso ao longo prazo, concretamente, 

durante o período da concessão, que tem uma duração máxima de 50 anos. O problema 

em relação com este requisito é que muitas das espécies madeireiras nativas em 

Moçambique têm um período de rotação muito superior a esses 50 anos (Sitõe et al., 

2003), motivo pelo qual, a sustentabilidade que pretende-se conseguir não estaria 

assegurada.  

De outro lado, a exploração sob o regime de licença simples é realizada através de um 

contrato de exploração, celebrado entre o Estado, representado pelo Governador 

Provincial, e o operador, por um período não superior a cinco anos, renováveis, numa 

área contígua não superior a 10 000 hectares e com um volume total de quota anual de 

exploração de madeira de 500 metros cúbicos ou o equivalente (Decreto n.º 30/2012 de 

1 de Agosto). No caso da exploração florestal em regime de licença simples destinada à 

obtenção de lenha e carvão vegetal, a área máxima é de 500 hectares e o volume total é 

de 1000 esteres anuais. 

A exploração florestal em regime de licença simples conta também com a 

obrigatoriedade de apresentar para a sua aprovação um plano de maneio aprovado e do 

pagamento da taxa anual de ocupação da área. Segundo a Lei de Florestas e Fauna 

Bravia, os titulares da licença simples deverão comprovar no acto do pedido, ter 

capacidade técnica de corte e de transporte, bem como o destino dos produtos florestais 

requeridos.  

Num início, o sistema de licenças simples foi uma alternativa em áreas menos 

produtivas que aquelas que precisavam de uma concessão para a sua exploração, mas 
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que permitiam à população o uso de madeira para autoconsumo ou para venda e 

garantiam ao estado o cobro de taxas de exploração e repovoamento.   

A diferencia das concessões, as licencias simples são autorizadas exclusivamente a 

operadores nacionais ou com documentos de identidade nacional e comunidades locais. 

Isto, que aparentemente pode ser uma vantagem desde o ponto de vista de garantir o 

retorno dos benefícios imediatos da actividade de exploração florestal ao próprio estado, 

na realidade se esta a tornar um problema que induze a uma situação de ilegalidade, já 

que empresas estrangeiras com interesse na exploração sob este regímen aliam-se com 

pessoas ou comunidades locais para o pagamento de uma “taxa” de exploração da área 

pela qual responde face ao Estado o pessoal nacional, mas que não recebe os benefícios 

da exploração nem dos produtos florestais transformados.  

Com o decorrer dos tempos, a figura da licença simples tem passado a ser muito 

questionada por distintos sectores relacionados com a gestão dos recursos florestais. De 

um lado, porque nas concessões, o concessionário deve garantir segundo a legislação “o 

processamento dos produtos florestais obtidos”. Isto, por tanto garante o 

desenvolvimento do sector de transformação madeireira de forma que aumentam os 

benefícios no só da exploração, mas também do valor agregado do produto final. De 

outro lado, como já foi referido, o espaço temporal da concessão é muito maior, de até 

50 anos, garantindo o maneio florestal sustentável durante esse período. De outra parte, 

a nível socioeconómico garante a sustentabilidade dos recursos às comunidades locais 

durante mais tempo, segundo o Diploma Ministerial 93/2005 de 4 de Maio, que obriga 

ao Estado a derivar o 20% das taxas de exploração florestal às comunidades residentes 

nas áreas onde ocorre a exploração florestal. Esta realidade esta conteúda nos próprios 

documentos de “Política e Estratégia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia 

(DNFFB 1999)” e da “Lei de Florestas e Fauna Bravia (DNFFB 2002)” onde são 

promovidos os regímenes de exploração por concessão. 

7. LICENCIAMENTO FLORESTAL 

Até o ano 2010, foram autorizadas no País 179 concessões florestais, que ocupam uma 

área de cerca de 6 milhões de hectares, ou seja 26% da área de floresta produtiva do 

país. Destas, a maior parte foram concedidas no centro e norte do país, distribuídas 
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pelas províncias de Zambézia (25%), Sofala (24%), Cabo Delgado (15%) e Nampula 

(14%). No ano 2013, o número de concessões aumentou até 211 ocupando uma área de 

cerca de 8.6 milhões de hectares, destacando-se as províncias de Cabo Delgado, 

Zambézia e Nampula com cerca de 24%, 20% e 18% da área total, respectivamente 

segundo o relatório anual da Direcção Nacional de Terras e Florestas de 2013 (DNTF, 

2013). 

 

Figura 2. Distribuição das concessões Florestais em Moçambique. Fonte: DNTFB, 2012 

 

De outra parte, o número de licencias simples do país no ano 2013 foi de 467, 

destacando-se a diminuição de licenças simples em relação com anos anteriores que 

chega a ser de um 48% entre o ano 2012 e 2013. Segundo diversas fontes, além dos 

próprios relatórios da DNTF, a redução no número de solicitudes de licencias simples 

para exploração de madeira está relacionada com a implementação do Decreto 30/2012 

que estabelece novos requisitos para a exploração em regime de Licença Simples bem 



 

Estudo sobre a situação atual do sector florestal e intervenientes do mercado da madeira em Moçambique 

11 

 

como com a implementação do Diploma Ministerial Conjunto no 293/2012, de 7 de 

Novembro (MINAG), que actualiza as taxas de exploração dos recursos florestais e 

faunísticos. 

As licenças de exploração florestal são concedidas através dos Serviços Provinciais de 

Florestas e Fauna Bravia (SPFFB). Segundo o último Relatório de Balanço Anual de 

Actividades da Direcção Nacional de Terras e Florestas do Ministério de Agricultura, 

(DNTF, 2015), até ao terceiro trimestre de 2014, o número de licenças emitidas foi de  

de 788 licenças, correspondentes a 216.821m
3
 de madeira em toros, sendo as províncias 

de Sofala, Zambézia e Tete as que que licenciaram maiores volumes de madeira em 

toros, com um 26%, 21% e 19%, respectivamente do volume total licenciado (DNTF, 

2015). Estas cifras marcam um ligeiro aumento em relação com o ano 2013 (DNTF, 

2014), que tinha baixado muito em relação com anos anteriores (270.825 m
3
 em 2011 e 

321.370 m
3
 en 2012) devido à implementação do Decreto 30/2012, de 1 de Agosto e e o 

Diploma Ministerial 293/2012 de 7 de Novembro. 

Analisando a distribuição das licenças de exploração, a pesar de que como já foi 

referido neste documento o governo pretende fortalecer as concessões florestais face às 

licenças simples, a contribuição das licenças simples no licenciamento é maior que a 

contribuição das concessões. Os dados do último relatório da DNTF publicado em 2015 

(DNTF, 2015) mostram que aproximadamente o 59% do volume de madeira em toro 

licenciada pertence a licenças simples face ao 41% procedente das concessões como 

pode-se observar na tabela 1. Estes dados contrastam com os dados apresentados pela 

própria DNTF no relatório anual de 2013 (DNTF, 2014), onde as concessões florestais 

tinham aumentado muito em relação às licenças simples se compararmos com os dados 

de 2012.  

Tabela 1. Volume de madeira em toros licenciada no ano 2014 por província e tipo de regime de 

exploração. Fonte: DNTF, 2015.  

Província 

Vol. licenciado de toros, 2014 (m
3
) 

LS CF Total 

Maputo 0 0 0 

Gaza 1.718 0 1.718 

Inhambane 3.035 1.328 4.363 

Sofala 21.798 34.606 56.404 
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Manica 18.683 2.596 21.279 

Tete 31.785 10.134 41.919 

Zambézia 20.637 25.418 46.055 

Nampula 10.648 540 11.188 

C. Delgado 19.180 9.074 28.254 

Niassa 791 4.849 5.640 

Total 128.275 88.545 216.821 

 

8. GESTÃO FLORESTAL COMUNITÁRIA 

No ano 2002 foi aprovado o regulamento da Lei 10/99 (Decreto nº 12/2002, de 6 de 

Junho), onde aparece no ponto nº 1 do artigo 102, a obrigatoriedade da consignação de 

vinte por cento do valor das taxas a favor das comunidades locais. Este artigo ficou 

mais tarde fortalecido com a aprovação do Diploma Ministerial 93/2005 de 4 de Maio, 

que preconiza a canalização dos 20% referentes as taxas de exploração florestal e 

faunísticas às comunidades residentes nas áreas onde ocorre a exploração florestal. 

Os objectivos desta norma são a geração de benefícios económicos e sociais para 

presentes e futuras gerações, o envolvimento de pessoas dependentes de recursos 

florestais na planificação e seu aproveitamento sustentável e a conservação dos recursos 

e biodiversidade. O processo de transferência é realizado através das contas bancárias 

das Administrações dos Distritos, as contas bancárias do SDAE e das contas das 

comunidades locais directa e indirectamente. 

No referente à aplicação de boas prácticas florestais a lei de Moçambique supõe um 

grande avanço no referente à inclusão das comunidades locais na gestão dos recursos 

florestais em relação com outros países. Esta legislação, caso de ser bem aplicada, 

poderia permitir uma serie de benefícios às comunidades muito importantes, 

melhorando as condições socioeconómicas nas quais vivem, bem como minimizar 

possíveis conflitos que aparecem quando as concessões florestais são realizadas em 

áreas habitadas. Além disso, a inclusão deste tipo de boas prácticas de gestão que 

incluem comunidades locais, constitui uma das garantias de uma boa gestão florestal, 

requisito dos planos de Acção FLEGT necessários para o acesso aos mercados 

europeus.  
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Segundo a DNTF os benefícios derivados da aplicação da taxa do 20% para as 

comunidades podem ser diferenciados em benefícios sociais, económicos e ambientais. 

Dentre os benefícios sociais pode-se destacar que como consequência da gestão dos 

recursos, as comunidades melhoram a sua organização social e aumenta seu 

conhecimento na gestão sustentável dos recursos, através do fortalecimento das 

capacidades locais para democratização e boa governação no processo de utilização do 

bem comum. A nível de impactos económicos, melhora a renda familiar, a capacidade 

de compra de bens e serviços e em geral da vida familiar. Por último, a nível ambiental, 

embora que exista uma percepção da redução da caça furtiva, das queimadas 

descontroladas e do abate ilegal de árvores, não parece que o destino dos 20% tenha 

uma incidência directa na implementação de projectos ambientais. De forma geral, esta 

medida é muito controversa já que a aplicação dos 20% não é aplicada em todo o país e 

o destino dos benefícios as vezes não é adequado já que não existe nenhum tipo de 

controle.   

Segundo os relatórios da DNTF, durante o ano de 2014, foram canalizados 

43.939.271,34 meticais, a 218 comunidades, enquanto que no ano 2013 foram 

canalizados, 26.703.207,79 meticais, a 389 comunidades, contra 26.428.593,74 

meticais, canalizados em 2012, a 336 comunidades (DNTF, 2013, 2014, 2015).  

9. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

A exploração florestal é a segunda maior cadeia de valor na produção de madeiras e 

seus derivados. No ano 2003, existiam em Moçambique 201 operadores de exploração 

florestal, sendo 89 organizados de forma empresarial e 112 madeireiros individuais com 

uma capacidade instalada de um pouco mais 200.000 m
3
 de madeira em toros por ano. 

Porém, um dos problemas do sector florestal em Moçambique é a elevada exportação de 

madeira em toros que é realizada anualmente, por falta de uma indústria florestal 

desenvolvida privando dos benefícios do valor acrescido ao Estado. A indústria florestal 

no país é dominada basicamente por serrações, com um número de unidades de 

processamento primário de aproximadamente 190 (DNTF, 2013).  
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No ano 2014, o volume de exportação de madeira em toro foi de 140.307 m
3
, face aos 

54.296 m
3
, de 2013 e os 41 543 m

3 
de 2012. Estes dados mostram como, a exportação 

de madeira não processada continua a aumentar além de outros produtos transformados 

como a madeira serrada que passou de 218.842 m
3
 de 2012 a 363.925 m

3
 em 2014 

(DNTF, 2013, 2014, 2015), sendo este um produto florestal com pouco valor 

acrescentado. O principal destino da exportação de produtos madeireiros é o mercado 

asiático, principalmente China.  

Outro dos principais constrangimentos que tem o sector do mercado da madeira e a falta 

de actualização dos conhecimentos relativos à legislação e técnicos, incluindo técnicas 

de exploração, mais sustentáveis por parte do sector privado, ligado a uma falta de 

coordenação entre os diferentes atores para impulsar acções mais eficientes e um maior 

controlo.  

10.  PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS DO SECTOR 

MADEIREIRO EM MOÇAMBIQUE 

Com base na revisão do sector do mercado da madeira em Moçambique, foram 

identificados os principais constrangimentos com o objectivo de servir de base para 

estabelecer uma linha de base a partir da qual identificar nas mesas redondas a realizar 

durante a fase de execução do projecto os principais temas de discussão e debate entre 

todos os intervenientes do sector.  

A modo de resumo os principais problemas do sector estão relacionados com i) a 

exploração ilegal de madeira, ii) as perdas de receitas derivadas da actividade ilegal, iii) 

a fraca fiscalização da actividade de exploração e comercialização da madeira, iv) o 

escasso desenvolvimento da indústria de transformação, v) a exportação dos produtos 

florestais não transformados ou transformados com escasso valor acrescentado, vi) os 

conflitos entre as comunidades locais onde estão localizadas as concessões e os 

concessionários vii) a falta de actualização dos conhecimentos técnicos relacionados 

com processos de exploração sustentáveis, viii) as taxas de exploração e exportação dos 

produtos florestais e ix) a falta de conhecimento e aplicação das normativas 

internacionais para o acesso dos produtos a mercados alternativos aos actuais. 
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11.  POTENCIALIDADES DO SECTOR DO MERCADO DA 

MADEIRA 

O sector florestal em Moçambique está numa situação altamente decisiva no momento 

actual. O governo, consciente da situação complicada do sector esta a impulsar uma 

serie de medidas e projectos, apoiados por agentes externos, para conservar os recursos 

naturais com base numa visão holística do problema, de forma a manter os recursos de 

uma forma sustentável, sem infravalorar a potencialidade que os recursos naturais têm 

para contribuir ao desenvolvimento económico do país. Nesse contexto, se estão a 

preparar a Estratégia Nacional de REDD+, que incluí actividades complementares como 

o projecto de “Incentivos por Serviços Ambientais para apoio na conservação das 

florestas e meios de vida sustentáveis”, a participação no “Programa de Investimento 

Florestal (FIP)” em colaboração com Banco Mundial, o Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD) e IFC, que incluí um O Mecanismo de Doação Dedicado para 

Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM). Além das actividades relacionadas 

com a Estratégia de REDD+ no país, o MITADER junto com o Banco Mundial e a FAO 

tem realizado uma serie de “Notas de Opções Políticas” para possíveis reformas no 

sector florestal. Já no sector da madeira, também o Banco Mundial e a FAO têm 

desenvolvido um trabalho relacionado com os problemas da cadeia de valor da madeira, 

o entorno empresarial, o processamento da madeira e o emprego no sector florestal.  

De outro lado, com base nos problemas relacionados com as actividades ilegais, o 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) apresentou uma 

reforma do sector florestal, que irá se basear na monitoria e avaliação dos operadores, 

suspensão da exportação da madeira em toros e autorização de novos pedidos, revisão 

da taxa de sobrevalorização, paralisação da exploração de pau-ferro, entre outras 

medidas, segundo informações aparecidas nos médios de comunicação.  

Neste sentido, o 26 de Novembro de 2015, o Ministro da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Celso Correia anunciou a suspensão das licenças de exploração 

florestal durante os próximos dois anos, bem como a exploração durante cinco anos da 

espécie Pau Ferro, uma das mais sometidas a pressão no país. Além disso, está prevista 

uma revisão da legislação sobre a exportação de madeira em toro, com o objectivo de 
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aumentar a transformação dentro do país e consequentemente o aumento da 

contribuição da produção florestal ao PIB.  

Neste contexto, é preciso desenvolver mecanismos a nível nacional de ajuda à 

diversificação dos mercados, com uma clara aposta pela melhora na fiscalização e 

cumprimento da legislação nacional, mas também tendo em conta o cumprimento de 

normativas e legislação internacional que permita o acesso dos produtos florestais 

moçambicanos aos mercados internacionais.  

Em 2003, a Comissão Europeia aprovou o Plano de acção sobre “Aplicação da 

Legislação, Governação e Comércio Florestal” (Plano de Acção FLEGT), com intuito 

de estimular o comércio de madeira legal proveniente de florestas manejadas de forma 

sustentável. O Plano de Acção FLEGT centra-se em reformas da governação e na 

criação da capacidade para assegurar que a madeira exportada à União Europeia (UE) 

tenha origem apenas de fontes legais. O objectivo deste Plano é melhorar a governação 

e legalidade no sector florestal através de quatro pontos chave:  

● Ajudar às indústrias florestais, facilitando o acesso ao mercado internacional. 

● Facilitar a contribuição do sector madeireiro nos benefícios dos estados através 

do cumprimento da legislação.  

● Contribuir para a gestão florestal participativa e sustentável. 

● Produzir benefícios sociais, ambientais e económicos. 

Este Programa abre uma oportunidade de colaboração entre a U.E. e os países 

exportadores de madeira baseado nos pontos acima referidos desde que seja garantida a 

gestão, a exploração sustentável e o cumprimento do Regulamento de Madeira da União 

Europeia (EUTR-Nº 995/2010) aprovado em 2010.  

12.  PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO SECTOR DO 

MERCADO DA MADEIRA EM MOÇAMBIQUE 

Com base no contexto anteriormente apresentado, e no âmbito do “Programa União 

Europeia/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) FLEGT (GCP/GLO/395/EC)” durante a formulação do projecto 

“Fortalecimento das capacidades dos principais intervenientes do mercado da 
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madeira em Moçambique, em especial do sector privado, para a implementação do 

Plano de Acção FLEGT no país” apresentado pela Associação de Operadores da 

Madeira de Moçambique (AMOMA), a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a 

ONGD Bosque y Comunidad (ByC), foram identificados uma serie de necessidades 

estabelecidas como resultados esperados do projecto. Dentre estas, pode-se destacar a 

necessidade de cooperação entre os principais intervenientes do sector da madeira 

através da criação de uma plataforma de intervenientes com o objectivo de prospectar 

futuras actividades e projectos de apoio à implementação do Plano de Acção FLEGT 

em Moçambique, o que constitui o resultado 3 do projecto.  

Para a criação da plataforma e para a identificação de futuras actividades e projectos de 

apoio à implementação do Plano de Acção FLEGT em Moçambique, estão previstas 

uma serie de actividades a destacar a elaboração de um estudo de mapeamento de 

intervenientes chave do mercado da madeira em Moçambique, que sirva como base para 

a elaboração dos termos de referência da plataforma, que serão consensuados pelos 

principais intervenientes numa serie de mesas redondas de discussão sobre aspectos 

relevantes do FLEGT e o mercado sustentável da madeira em Moçambique. O objectivo 

final é a identificação de uma série de atividades para apoiar a gestão florestal 

sustentável como parte do Plano de Acção FLEGT como base para preparar o terreno 

para a implementação do Plano de Acção FLEGT em Moçambique. A plataforma terá 

como ferramenta de intercâmbio uma website interactiva para o intercambio de 

informação entre os participantes da plataforma e uma área dedicada a documentos e 

referências relacionadas com o FLEGT onde os interessados poderão encontrar e 

descarregar referências legais e técnicas do FLEGT.  

No âmbito da primeira das actividades, foi realizado o presente estudo, onde, para além 

do contexto analisado anteriormente, foram identificados os principais intervenientes do 

sector da madeira em Moçambique. UEM, ByC e AMOMA realizaram uma serie de 

entrevistas para complementar a informação obtida com organismos públicos, sector 

privado, universidades e doadores de projectos de cooperação relacionados com a 

gestão de recursos florestais, além de ONGDs envolvidas no sector.  

O estudo conta com algumas limitações importantes, já que, embora que foram 

incluídas empresas, e concessionários de distintas províncias do país, somos conscientes 
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das dificuldades de participar nas actividades do projecto destes intervenientes por 

causas logísticas. Para minimizar estas limitações, está prevista a criação de uma 

plataforma web, que permita a participação activa nos espaços de intercâmbio de 

informação e debate que esperamos surjam no contexto deste projecto relacionados com 

aspectos relevantes do processo FLEGT em Moçambique.  

De outro lado, o estudo agora apresentado constitui uma linha de base a partir da qual 

ampliar os resultados obtidos das informações coletadas durante as mesas redondas que 

serão realizadas durante a execução do projecto.  

Para estructurar a informação coletada foi realizada uma divisão dos intervenientes do 

mercado da madeira com base na seguinte categorização:  

● Governo e Instituições públicas 

● Universidades e Centros de Investigação 

● Instituições Nacionais e Internacionais (Doadores, Agencias Internacionais e 

ONGDs) 

● Sector privado.  

A continuação é apresentada informação relativa aos principais intervenientes do sector 

envolvidos numa primeira fase deste trabalho. É de salientar que este trabalho é apenas 

uma base a partir da qual aumentar a lista de intervenientes da plataforma de debate e 

intercâmbio de informação com a informação obtida das distintas mesas redondas. A 

ideia é que cada mesa seja retroalimentada para aumentar o número de atores 

participantes nas mesmas e na plataforma.  

12.1. Universidades e Centros de Investigação 

A Universidade Eduardo Mondlane é uma instituição académica pública fundada no 

ano 1962 que na actualidade oferece diversas titulações sendo de especial relevância a 

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Em concreto esta faculdade tem a 

Licenciatura em Engenharia Florestal desde o ano 1976, com a missão de assumir 

responsabilidades no processo de inovação e transferência de conhecimento desde o 

âmbito científico-académico até a sociedade civil, com especial atenção com o 
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desenvolvimento sustentável. A FAEF-UEM tem desenvolvido nos últimos anos 

numerosos estudos no âmbito do sector florestal, a caracterização dos distintos 

ecossistemas florestais do país incluindo inventários florestais, a gestão de recursos, a 

optimização dos processos de produção, ou as perdas de receitas derivadas da actividade 

ilegal do sector. A FAEF-UEM é um parceiro natural do governo e outras instituições 

públicas e da sociedade civil e conta com numerosos projectos no âmbito da gestão dos 

recursos florestais, destacando pela sua relevância o projecto financiado pela FAO e a 

União Europeia dentro do programa “Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

Support Programme for African, Caribbean and Pacific Countries (GCP/INT/064/EC)”. 

Outro projecto relacionado com a gestão dos recursos madeireiros é o projecto “Option 

for incentivising better practice: Chinese forestry companies and timber traders and 

their Mozambican counterparts”, junto com a IIED, que consiste num estudo de base a 

partir do qual serão propostas acções de boas prácticas de gestão florestal para melhorar 

a cadeia de valor da madeira (desde a exploração até a exportação), adequando as 

prácticas realizadas com a legislação vigente em Moçambique, com especial ênfase nas 

companhias chinesas que fazem negocio com empresas e/ou operadores particulares 

moçambicanos. Também relacionado com o sector madeireiro, o último ano participou 

junto com o WWF e financiado pela Embaixada de Suécia no estudo “Avaliação das 

perdas de receitas devido à exploração e comércio ilegal de madeira em Moçambique 

no período 2003-2013” realizado para avaliar o sector do mercado da madeira em 

Moçambique durante os últimos 10 anos centrado em avaliar como esta a evoluir o 

sector, qual é a realidade dos operadores (empresas e particulares), e quais são as perdas 

de receitas derivadas do comercio ilegal da madeira. 

O Instituo Superior Politécnico de Gaza (ISPG) criado no ano 2005 é o único centro 

de ensino superior no âmbito das ciências e engenharias agrícolas e florestais na 

Província de Gaza. Este instituto ministra a licenciatura em Engenharia Florestal desde 

o ano 2012. Seus objectivos no âmbito do sector florestal são formar profissionais 

qualificados para responder às necessidades de desenvolvimento da produção, criar 

empreendedores para dinamizar o mercado do trabalho do sector florestal desde a 

excelência através da promoção do desenvolvimento tecnológico para a indústria e 

transferir às comunidades rurais o conhecimento gerado para melhorar a gestão dos 

recursos florestais. A sua participação nos foros de discussão é por tanto chave para 
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receber os seus contributos fruto da experiência no trabalho com empresas privadas, 

pelo seu caráter de centro de estudos politécnico, e com as comunidades.  

O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) é um órgão nacional de 

apoio científico, técnico e administrativo do MASA e demais órgãos e instituições da 

administração pública com funções de formulação e coordenação da política agrária e 

da política de ciência e tecnologia relativa ao sector agrário. Esta Instituição está 

centrada na investigação nas áreas de ciências agronómicas, florestais e animais, 

sociologia e economia rurais e agro-negócio, compreendidas no âmbito de actuação do 

MASA. Entre as suas principais actividades estão actividades de produção, 

documentação, formação, difusão e transferência do conhecimento técnico-científico no 

sector agrícola e florestal.  

O Instituto Agrário do Chimoio (IAC) é uma instituição de ensino técnico-

profissional nas áreas de agropecuária, florestal e fauna bravia da província de Manica 

único no país com curso médio de floresta e de fauna bravia. 

12.2. Sector Privado 

A Associação de Operadores da Madeira de Moçambique (AMOMA) é uma 

entidade legal sem ânimo de lucro que na actualidade constitui a única associação 

legalizada de empresários da madeira de âmbito nacional. Esta constituída por 18 

empresas madeireiras de espécies nativas. A AMOMA é uma das entidades 

beneficiárias do projecto, identificada pelo seu interesse e a sua capacidade de colaborar 

com doadores, entidades nacionais, internacionais e o governo para contribuir a uma 

melhor fiscalização e controle do comercio de madeira promovendo a sustentabilidade. 

Desde a sua criação, o seu interesse pela melhora na gestão dos recursos florestais, do 

cumprimento da legalidade dos seus sócios e da sustentabilidade ambientas nas suas 

ações tornaram a esta associação um dos interlocutores validos para trabalhar de forma 

conjunta com diversas entidades incluídas o próprio MITADER. 

A nível provincial existem diversas associações de operadores de madeira, cuja 

identificação as vezes é complicada por falta de registro. Algumas das que foram 

identificadas neste trabalho são:  
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A Associação dos Madeireiros de Nampula (ASMANA) é uma associação provincial, 

constituída em 1998 que conta com um total de 98 membros (todos com licença 

simples). Foi criada com intuíto de contribuir na redução e/ou erradicação da devastação 

de recursos florestais (ênfase na exploração de madeira) na província de Nampula por 

meio de sensibilização das comunidades locais para o cumprimento da legislação 

florestal e de fauna bravia assim como das responsabilidades sociais dos operadores 

florestais nacionais e estrangeiros. Nos últimos anos a ASMANA tem manifestado de 

forma activa a sua preocupação pela gestão florestal sustentável, denunciando face ao 

governo e os médios de comunicação social irregularidades na exploração e exportação 

de madeira, o abate de espécies de espécies protegidas e a falta de fiscalização destas 

actividades ilegais.  

A Associação dos Operadores Florestais de Sofala (ASOF) é outra das associações 

de operadores de licenças simples identificadas durante esta análise. A ASOF tem 

participado em diversos encontros com o governo provincial de Sofala onde levantaram 

questões que são prioridade também na discussão nas mesas redondas e plataforma 

deste projecto, como o cumprimento da lei de terras, a canalização dos 20% destinado 

para as comunidades e as condições laborais dos trabalhadores dentro das áreas de 

exploração, principalmente membros das comunidades rurais.  

Outra das associações identificadas foi a Associação Provincial dos Exploradores 

Madeireiros de Cabo Delgado, também formada por operadores de licenças simples 

que tem participado em debates com o governo provincial para discutir, entre outros 

assuntos, os problemas de acesso de planta para reflorestamento ou a falta de 

fiscalização dos furtivos.  

12.3. Instituições Nacionais e Internacionais (Doadores, 

Agencias Internacionais e ONGDs) 

Neste apartado foram incluídas as distintas instituições nacionais e internacionais 

doadoras ou associações da sociedade civil identificadas neste trabalho e no âmbito do 

projecto relatório “Assessment of harvested volume and ilegal logging in Mozambican 

Natural Forest” realizado pela UEM no âmbito de um projecto anterior do Programa 

UE FAO FLEGT. 
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A União Europeia (U. E.) é um dos principais atores no seio dos doadores de 

Moçambique, com um quadro de cooperação plurianual que permite a estabilidade e a 

previsibilidade dos fundos, sendo responsável por cerca de 70% da ajuda ao 

desenvolvimento ao país. Neste sentido a U.E tem um Documento de Estratégia 

Nacional, o último dos quais foi assinado em Dezembro de 2007, que visa ajudar o país 

a realizar o seu plano de acção (Estratégia para a Redução da Pobreza) para reduzir a 

incidência da pobreza e promover um crescimento rápido e sustentável com um 

Programa Indicativo Nacional (PIN). O financiamento do PIN, proveniente do 10º 

Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), está atribuído a várias áreas prioritárias 

como seu apoio ao programa de reforma macroeconómica de Moçambique através do 

apoio geral ao orçamento com vários domínios de concentração. O primeiro domínio de 

concentração é o das infraestruturas de transportes e a integração económica regional. O 

objectivo é aliviar a pobreza aumentando o acesso da população rural mais pobre aos 

serviços públicos, mercados e oportunidades de emprego, promovendo simultaneamente 

o crescimento socioeconómico através de um aumento do comércio e da integração 

regional. A rede rodoviária, incluindo as ligações regionais, será, portanto, expandida e 

melhorada. O segundo sector de concentração é a agricultura e o desenvolvimento rural. 

Dada a dependência da população rural da agricultura, o melhoramento do 

funcionamento desta indústria tem um grande potencial na redução da pobreza através 

do aumento da segurança alimentar e dos rendimentos. Para além desta ajuda directa ao 

país, cada ano são abertas numerosas convocatórias de ajudas através de programas de 

cooperação específica por sectores que geralmente incluem a Moçambique como país 

prioritário. Uma destas convocatórias é o Programa União Europeia/Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) FLEGT (GCP/GLO/395/EC) 

baseado no Plano de acção sobre “Aplicação da Legislação, Governação e Comércio 

Florestal” (Plano de Acção FLEGT), cujo fim é estimular o comercio de madeira legal 

procedente de florestas manejadas de forma sustentável. O Plano de Acção FLEGT 

centra-se em reformas da governação e na criação da capacidade para assegurar que a 

madeira exportada à União Europeia (UE) tenha origem apenas de fontes legais.  

A Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas (FAO) é a maior 

agência especializada no Sistema das Nações Unidas que lidera na agricultura, 

silvicultura, pesca e desenvolvimento rural. A FAO está organizada em oito 
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departamentos: Agricultura e Protecção do Consumidor; Desenvolvimento Social e 

Económico; Pesca e Aquacultura; Silvicultura; Recursos Humanos, Financeiros e 

Físicos; Conhecimento e Comunicação; Gestão de Recursos Naturais e Cooperação 

Técnica e Ambiental. Em Moçambique a FAO tem um documento que inclui o “Quadro 

Nacional de Prioridades a Médio Prazo de 2008-2012” que consiste num pacote 

orientado à segurança alimentar e à redução da pobreza, de actividades baseadas em 

projectos e programas. Baseado no mandato global da FAO e nas necessidades de 

segurança alimentar de Moçambique, a FAO em Moçambique tem cerca de 40 projectos 

diferentes em funcionamento, fornecendo assistência técnica nas áreas de Gestão 

Ambiental e de Recursos Naturais dedicada à Posse de Terra, Gestão da Água, 

Silvicultura e Fauna, Indústrias Pesqueiras, particularmente Industrias Pesqueiras de 

Pequena-Escala e uso Sustentável de Desenvolvimento Institucional de Pesticidas 

dedicado às Políticas, Legislação, Desenvolvimento Institucional, Formação e 

Capacitação; Fornecimento de Serviços Agrícolas dedicado à Produção de Alimentos, 

Extensão Agrícola, Saúde Animal, Agricultura Animal, Sistemas Agrícolas, Comércio e 

Mercados; e matérias transversais tais como Emergência, Igualdade de Gênero, 

mitigação do HIV e SIDA, Segurança Alimentar e Nutrição (FSN) e Desenvolvimento 

Rural. Dentre todos os projectos que a FAO financia ou apoia no sector dos recursos 

naturais em Moçambique pode-se destacar o apoio à implementação da Estrategia 

Nacional de REDD+, o projecto de “Payment for Ecosystem Services to Support Forest 

Conservation and Sustainable Livelihoods” o programa de apoio ao governo “Notas 

politicas sobre cadeias de valor de florestas naturais”, e o próprio Programa União 

Europeia/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

FLEGT (GCP/GLO/395/EC) cujos objectivo é melhorar a governação e legalidade no 

sector de florestas através das ajudas às indústrias florestais, facilitando o acesso ao 

mercado internacional, o fomento da contribuição do sector madeireiro nos benefícios 

dos estados através do cumprimento da legislação, a contribuição para a gestão florestal 

participativa e sustentável e a produção de benefícios sociais, ambientais e económicos 

derivados da actividade florestal madeireira.  

O Banco Mundial (BM) é outro dos intervenientes das instituições doadoras com mais 

envolvimento no desenvolvimento de Moçambique em geral desde 1984 e nos últimos 

tempos do sector da gestão dos recursos naturais. Segundo os dados que aparecem na 
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apresentação do BM em Moçambique, a instituição trabalha através de uma “Estratégia 

de Apoio ao País (CPS,)” graças a uma estreita colaboração com o governo, parceiros 

de desenvolvimento e a sociedade civil, no sentido de assegurar um crescimento 

sustentável e inclusivo. Em 2015 o BM contava com 23 projetos financiados, 

abrangendo uma larga gama de setores e temas, incluindo o desenvolvimento de 

infraestruturas (transportes, energia, água e saneamento), gestão e governação do setor 

público, saúde e educação, proteção social, agricultura e desenvolvimento rural, assim 

com apoio orçamental, além de uma série de trabalhos analíticos e de assistência 

técnica, que são elaborados em colaboração com o governo de Moçambique, parceiros 

de desenvolvimento e outras partes interessadas, e que são amplamente divulgados, 

após serem completados. Dentre os sectores prioritários identificados pela instituição 

cabe destacar o sector da Silvicultura, abrangendo “questões transversais como: (i) o 

apoio à mobilização de investimentos tanto locais como investimento direto estrangeiro 

para sectores-chave da economia; (ii) reforçar o acesso do setor privado ao 

financiamento; (iii) apoiar o desenvolvimento de infraestruturas; (iv) melhorar o 

ambiente do investimento; (v) aumentar as interligações entre grandes investimentos e a 

economia local; e (vi) reforçar as capacidades de gestão das PME”. Pela sua relevância 

no sector florestal cabem destacar o apoio a “Estratégia Nacional de REDD+”, que 

incluí actividades complementares como o projecto de “Incentivos por Serviços 

Ambientais para apoio na conservação das florestas e meios de vida sustentáveis” e a 

participação no “Programa de Investimento Florestal (FIP)” em colaboração com o 

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e IFC, que incluí “O Mecanismo de 

Doação Dedicado para Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM)”, a serie de 

“Notas de Opções Políticas” para possíveis reformas na legislação florestal junto com o 

MITADER e de forma mais específica no sector da madeira o trabalho relacionado com 

os problemas da “Cadeia de valor da madeira, o entorno empresarial, o processamento 

da madeira e o emprego no sector florestal”. 

O Fundo Mundial pela Natureza (WWF pelas siglas em inglês World Wildlife 

Fund) é uma organização de conservação da que implementa actividades de acordo 

com as Políticas e Estratégias do Governo de Moçambique no que diz respeito à gestão 

dos recursos naturais, nomeadamente no âmbito da conservação do ambiente marinho, 

florestas, água, educação ambiental e formação, jornalismo ambiental, envolvimento 
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comunitário e espécies em perigo de extinção. No âmbito florestal WWF participa de 

forma activa com programas de apoio ao governo, como a Estratégia Nacional de 

REDD+, o “Programa de avaliação de operadores florestais madeireiros” junto com o 

MITADER ou com estudos, como o realizado junto com a FAEF-UEM financiado pela 

Embaixada de Suécia para a “Avaliação das perdas de receitas devido à exploração e 

comércio ilegal de madeira em Moçambique no período 2003-2013”, além de colaborar 

com o sector privado através de TCT-Dalman Concessão Florestal e Operadores de 

Coutadas. Exta experiência é fundamental para o debate acerca de questões relacionadas 

com a gestão florestal sustentável. 

A Associação Rural de Ajuda Mutua (ORAM) é uma organização criada para 

promover, apoiar e defender os direitos à terra dos agricultores rurais, principalmente 

através de aquisição de título da terra. Seu principal objetivo é de permitir que os 

produtores rurais obtenham o título de recursos naturais e da terra, que são actualmente 

visto como terras do Estado. Quando as comunidades conseguem obter os direitos à 

terra, a ORAM  facilita a formação de associações de agricultores e cooperativas, 

divulga informações sobre o registo de terras, mediação e resolução de conflitos de 

terra, e promove a participação das mulheres no desenvolvimento rural. Nisso, para 

sensibilizar tanto o governo e as comunidades sobre a necessidade de direitos fundiários 

a ORAM emprega uma variedade de estratégias e sob seu domínio tais como, palestras 

sobre a legislação ambiental relevante bem como as políticas sectoriais com base no 

direito à terra e à descentralização.  

A União Nacional de Camponeses (UNAC) é um movimento de camponeses, que luta 

pela participação activa dos camponeses no processo de desenvolvimento de 

Moçambique. Entre os seus objectivos estão representar os camponeses e suas 

organizações para assegurar os seus direitos sociais, económicos e culturais através do 

fortalecimento das organizações camponesas, participação na definição de políticas 

públicas e estratégias de desenvolvimento visando garantir a soberania alimentar, 

tomando em conta a juventude e equidade de género, promover e fortalecer as 

organizações camponesas para melhor providenciarem serviços aos membros; promover 

acções visando aumentar a produção e a produtividade e acesso ao mercado; fortalecer a 

participação dos camponeses e suas organizações nos processos de desenho, 



 

Estudo sobre a situação atual do sector florestal e intervenientes do mercado da madeira em Moçambique 

26 

 

implementação e monitoria de políticas; considerar aspectos sobre gênero, juventude, 

HIV/SIDA e Meio ambiente em todas as acções  do movimento; acesso e controlo da 

Terra pelos camponeses e a promoção e desenvolvimento do mercados locais. 

O Observatório sobre o Meio Rural é um fórum da sociedade civil de debates sobre o 

mundo rural de Moçambique criado em 2010 e patrocinado pela Universidade 

Politécnica. Seus objectivos são a promoção de debates sobre temas específicos do meio 

rural, a divulgação de resultados de pesquisas e reflexões o acompanhamento das 

politicas e acções de desenvolvimento do meio rural e o estabelecimento de relações 

com instituições e cursos de ensino superior para envolvimento de estudantes em 

pesquisas de interesse no âmbito rural.  

Fórum Terra é uma organização de ajuda comunitária com linhas de actuação em terra 

e recursos naturais, Lobby e advocacia, empoderamento socioeconômico das 

comunidades locais através de posse de terra e fortalecimento institucional e gestão de 

conflitos. Para protecção dos recursos, a Fórum Terra tem vindo a formar fiscais 

comunitários com vista a pararem com a destruição do meio natural. 

A Associação Kwendza Simukay Manica (AKSM) é uma organização não 

governamental da província de Manica, distrito de mesmo nome com linhas de actuação 

em gestão comunitária de recursos naturais, desenvolvimento rural, capacitação e 

advocacia nas áreas da educação. Tem como objectivo a melhoria das condições de vida 

dos camponeses mais desfavorecidos bem como a sensibilização na luta contra 

HIV/SIDA. No passado a AKSM levou a cabo actividades de reflorestamento como 

linha de atuação, no entanto, actualmente o financiador não prioriza essa área de 

exploração sustentável de madeira. 

A Rede das Organizações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável 

(ROADS) é uma rede criada para apoiar e defender os direitos à terra, ambiente e 

recursos naturais das comunidades rurais sobretudo a mais carenciadas. Encontra-se 

estabelecida em Niassa, cidade de Lichinga e foi criada em 2006 como uma rede de 

cooperação entre as diferentes organizações da sociedade civil ao nível da província que 

trabalham na promoção de questões ambientais. ROADS participa normalmente nas 



 

Estudo sobre a situação atual do sector florestal e intervenientes do mercado da madeira em Moçambique 

27 

 

consultas comunitárias e encontros de coordenação entre a sociedade civil, as empresas 

das plantações florestais, o governo provincial e as ONGDs internacionais. 

O Centro Terra Viva (CTV) é uma associação sem animo de lucro dedicada a estudos 

e lobby ambiental. Constituída em 2002, tem como âmbito de actuação o lobby 

ambiental de interesse público em Moçambique. É uma instituição de investigação e 

intervenção ambiental com profissionais de distintas áreas para a gestão do ambiente e 

os recursos ambientais priorizando o direito ambiental, a conservação e gestão 

ambiental e a educação e economia rural. Dentre os objectivos desta associação esta 

influenciar a participação da sociedade civil na defessa do ambiente e a gestão dos 

recursos naturais através de ações de educação e sensibilização ambiental. Para além 

disso, o CTV está a apoiar ao governo de Moçambique no desenho da “Estratégia 

Nacional de REDD+.  

A Fundação Internacional pela Conservação da Fauna (IGF) é uma fundação 

francesa que junto com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e ONG 

italiana COSV mantem na actualidade o projecto de co-gestão da Reserva Nacional de 

Gilé, uma dás áreas mais vulneráveis pela ação dos furtivos. O projecto tem como 

objectivo reabilitar e preservar a riqueza excepcional desta reserva nacional, e garantir 

uma utilização sustentável dos seus recursos naturais pelas populações que vivem na 

sua periferia ("zona tampão"). O projecto esta centrado no melhoramento da gestão da 

reserva, a restauração da biodiversidade e monitoramento ecológico, o desenvolvimento 

comunitário e estrutura de governação (criação de estruturas de governação permitindo 

a implicação das comunidades na gestão da reserva, definição, em concertação com as 

comunidades, de práticas de gestão sustentável dos recursos naturais da zona tampão,...) 

e a valorização da zona tampão da reserva. 

A ONG italiana Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario 

(COSV), no projecto acima referido encarrega-se da sensibilização comunitária sobre o 

valor dos recursos naturais e o uso sustentável dos mesmos, além de gestão florestal 

comunitária, os processos DUATS e participar em programas de reflorestação.  

A Agencia Espanhola de Cooperação (AECID), apesar de não participar de nenhum 

projecto relacionado com o sector madeireiro diretamente, é incluído nesta análise de 



 

Estudo sobre a situação atual do sector florestal e intervenientes do mercado da madeira em Moçambique 

28 

 

intervenientes pelo seu envolvimento num projecto executado pela ONGD espanhola 

Aliança Pela Solidaridade (APS) relacionado com a criação de comitês de Gestão de 

Recursos Naturais na província de Moeda (província de Cabo Delgado).  

A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) é uma agencia 

do governo alemão especializada em cooperação técnica para o desenvolvimento 

sustentável. Em Moçambique trabalha desde 1985 nas províncias de Inhambane, Sofala, 

Manica e Maputo. Par além de outras áreas de trabalho que desenvolve no país, GIZ 

trabalha nas áreas de educação profissional e capacitação, descentralização para o 

desenvolvimento rural, o desenvolvimento económico sustentável, apostando pelo 

fortalecimento do sector das microfinanzas, tudo isso nas áreas de adaptação às 

mudanças climáticas, melhora da governança dos recursos naturais, e no fornecimento 

de energia sustentável.  

12.4. Governo e Instituições públicas 

Por último são incluídas também nesta análise do sector Instituições Públicas e 

Governamentais sem as quais o debate esperado nas mesas redondas e na plataforma de 

discussão e debate não teria sentido já que são estas entidades as principais responsáveis 

da gestão dos recursos naturais, além de outros elos da cadeia de valor da madeira.  

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), foi criado 

através de um Decreto Presidencial o 16 de Janeiro de 2015. O 06 de Junho de 2015, 

através da Resolução nº 6/2015, foi aprovado o seu Estatuto Orgânico segundo o qual, o 

MITADER “é o órgão central do aparelho de Estado que dirige, planifica, coordena, 

controla e assegura a execução das políticas nos domínios de administração e gestão de 

Terra e Geomática, Florestas e Fauna Bravia, Ambiente, Áreas de Conservação e 

Desenvolvimento Rural”. O seu organograma inclui a Direcção Nacional de Florestas 

(DINAF), que continua com o mandato da anterior Direcção Nacional de Terras e 

Florestas que pertencia ao MINAG. A DINAF é uma instituição chave para participar 

em todas as actividades relacionadas com qualquer iniciativa visada a melhorar a gestão 

dos recursos florestais. Nos últimos tempos, a DINAF tem participado em todos os 

eventos a nível nacional e internacional relacionada com a gestão dos recursos naturais 

e impulsionado uma serie de medidas, as vezes controvertidas, para diminuir a pressão 
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sobre as florestas nativas de Moçambique. A DINAF foi a impulsora do Decreto 

aprovado aos 24 de Novembro de 2015 pelo qual, determinava-se a suspensão, por um 

período de dois anos, da autorização de novos pedidos de áreas de exploração de 

madeira em regime de licença simples, e a suspensão da exploração da espécie pau ferro 

(Swartzia madagascariensis), uma das espécies mais ameaçadas por causa da sobre-

exploração. No âmbito da gestão dos recursos florestais madeireiros, a DINAF, junto 

com o WWF realizou em Agosto de 2015 um seminário de treinamento sobre boas 

práticas de conservação e utilização dos recursos florestais numa das províncias com 

maior exploração madeireira do país, Sofala. De outro lado, o MITADER tem 

manifestado a ideia de estabelecer e implementar um programa de levantamento de 

todos operadores florestais madeireiros com o objectivo de “avaliar e monitorar, de 

forma participativa e transparente, o grau de cumprimento das normas e técnicas 

vigentes no país, e propor medidas concretas visando garantir a sua sustentabilidade dos 

recursos”. A sua participação, por tanto, é chave na plataforma que será criada no 

âmbito do projecto EU-FAO-FLEGT, como interveniente chave na toma de decisões 

sobre os recursos madeireiros e a sua forma de gestão.  

As competências em matéria florestal no âmbito provincial são assumidas pela 

Direcção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (DPTADER), 

criada pelo Decreto Presidencial nº 21/ 2015 de 09 de Setembro que define a estructura 

orgánica do Governo Provincial, ao abrigo do disposto no artigo 1, da Lei 8/2003, de 19 

de Abril. A DPTADER “é o órgão provincial do Aparelho de Estado que, de acordo 

com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, dirige, planifica, 

controla e assegura a execução das actividades nos domínios de administração e gestão 

de Terra e Geomática, Florestas e Fauna Bravia, Ambiente, Áreas de Conservação e 

Desenvolvimento Rural a nível provincial”. Segundo o decreto acima referido, as suas 

funções são “analisar e processar dados de protecção, maneio e utilização racional dos 

Recursos Florestais; assegurar o licenciamento, conservação e fiscalização do uso de 

recursos florestais; promover a adopção de tecnologias apropriadas para a exploração e 

processamento de produtos florestais; assegurar a implementação de acções no âmbito 

da redução de emissões por desmatamento e degradação florestal; assegurar a 

implementação de medidas de prevenção e controlo das queimas descontroladas; 

assegurar a implementação de programas comunitários de gestão de recursos florestais; 
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assegurar a realização de acções de repovoamento florestal; divulgar a legislação 

florestal vigente e garantia de sua aplicação; analisar e tramitar os pedidos de 

exploração florestal; controlar e fiscalizar as actividades ligadas á exploração e 

exportação de productos florestais; actualizar a informação estatística sobre o sector 

florestal na Província; actualizar o cadastro dos operadores e das áreas de explorações 

florestais; actualizar e operacionalizar o arquivo técnico, indispensável para o normal 

funcionamento dos serviços; gerir as reservas florestais; apoiar acções de repovoamento 

florestal; operacionalizar as actividades no âmbito da reducção das emissões por 

desmatamento e degradação florestal; cobrar taxas e multas provenientes da exploração 

florestal; canalizar os 20% das taxas de exploração florestal para as comunidades locais; 

e desenvolver acções de fiscalização e de combate a exploração e comercialização de 

Recursos Florestais”. Por tanto a participação das delegações das principais províncias 

onde é realizada exploração é chave para a discussão de temas relacionados com a 

gestão florestal. 

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) é o órgão central do 

aparelho do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo 

Governo, dirige, planifica e assegura a execução da legislação e políticas no domínio da 

agricultura, pecuária, hidráulica agrícola, plantações agroflorestais e segurança 

alimentar. A missão do MASA é contribuir para uma melhor segurança alimentar a 

nível nacional (através das administrações provinciais e distritais) e redução da pobreza 

através do apoio ao sector familiar, ao sector privado, a agências governamentais e não 

governamentais no sentido de aumentarem a produtividade agrícola, agroindustrial e 

marketing dentro dos princípios de exploração sustentável de recursos naturais. O 

MASA conta como um dos seus órgãos executores com a Direcção Nacional de 

Agricultura e Silvicultura (DNAS), entre cujos objectivos destacam-se pela sua 

relação com o âmbito de actuação do FLEGT assegurar a elaboração, implementação, 

monitoria e avaliação de políticas, estratégias e legislação específica à agricultura e 

Silvicultura, promover o reflorestamento para fins de conservação, energéticos, 

comerciais e industriais, promover o desenvolvimento do sector privado agrícola e 

silvícola bem como a organização de produtores e assegurar a adequação de políticas, 

legislação e estratégias no quadro da coordenação com instituições nacionais, regionais 

e internacionais, bem como, no âmbito das convenções e tratados internacionais. Além 
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da DNAS, o MASA conta com os Serviços Provinciais de Florestas e fauna Bravia 

(S.P.F.F.B), que constituem órgãos locais encarregados de garantir a execução ao nível 

da província da política definida pelo órgão central. Neste sentido, a participação dos 

Serviços provinciais de Zambezia, Sofala, Manica, Nampula, Cabo Delgado e Tete, 

províncias com maior produção de madeira é básica para os objectivos da plataforma 

criada no âmbito do projecto. Os S.P.F.F.B. executam muitas das suas actividades de 

fiscalização, apoio às comunidades, etc., através dos Serviços Distritais de Florestas e 

Fauna Bravia (S.D.F.F.B.) cuja participação também será de grande interesse.  

O Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA) é uma instituição financeira, dotada de 

personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira, sob tutela do 

Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar e orientada para o desenvolvimento do 

sector agrário em Moçambique. O FDA cobre todas as províncias do País, através das 

Delegações regionais sedeadas em Maputo, Beira e Nampula. No quadro do mandato do 

FDA ao nível das florestas, as actividades referem-se ao financiamento das acções que 

promovam o desenvolvimento sustentável dos recursos florestais, faunísticos e de terra. 

Este apoio inclui a promoção do acesso a crédito florestal bem como a mobilização de 

outros recursos financeiros para o apoio as iniciativas do sector familiar (comunidades 

locais), público ou privado. Dentre as principais acções a nível florestal cabem destacar 

acções de estabelecimento de plantações florestais em áreas comunitárias ou 

degradadas, acções de promoção do alargamento da indústria de processamento de 

produtos florestais, produção de mudas para plantios florestais para fins energéticos, 

industriais e de conservação, reforço das actividades de fiscalização de florestas, fauna 

bravia e terras e uma muito importante desde o ponto de vista do FLEGT como é a 

promoção de parcerias com o sector privado na implementação de projectos florestais e 

de fauna Bravia. 

A Direcção Geral das Alfândegas (DGA) pertencente à Agencia Tributaria de 

Moçambique é um órgão do Estado, de natureza paramilitar, com âmbito de actuação 

em todo o território aduaneiro da República de Moçambique, é outra das Instituições 

envolvidas na cadeia de valor da madeira já que entre as suas competências está 

fiscalizar a entrada e saída de mercadorias segundo o Decreto Presidencial nº 04/2000 

de 17 de Março. Concretamente, o decreto inclui a função de “efectuar a verificação das 
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mercadorias, tramitar os despachos aduaneiros, retirar amostras para análise quando se 

suscitem dúvidas sobre o valor ou qualidade das mercadorias e proceder à detenção de 

pessoas, mercadorias e meios de transporte das mercadorias quando constatado o não 

cumprimento da lei”. Neste sentido, a colaboração da DGA nos processos de 

fiscalização de exportação de madeira é fundamental para complementar com o 

cumprimento das leis e decretos relacionados com a exploração legal dos recursos 

florestais.  

O Instituto para a Promoção das Exportações (IPEX) é outro dos intervenientes 

destacados na identificação de atores da madeira, cuja participação na plataforma é 

importante. O IPEX é uma unidade socioeconómica com fins não lucrativos com o 

objectivo de impulsionar e coordenar a execução de medidas de políticas que visem o 

desenvolvimento das exportações nacionais através do fomento da base de produção 

para exportação, a promoção das exportações dos produtos nacionais e o apoio ao sector 

público e privado, identificando os produtos florestais como uma das linhas prioritárias 

de exportação. Por tanto, a sua participação é fundamental para a coordenação com o 

sector privado, impulsando a inclusão de critérios de legalidade e sustentabilidade nos 

produtos florestais exportados.  
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