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Melhora da Governação do Sector Florestal, através do Fortalecimento da Representatividade do Sector Privado em Moçambique

LANÇAMENTO DO PROJECTO FAOFLEGT
Por muito tempo, Moçambique
assumiu estatuto de um dos
maiores produtores de recursos florestais a nível da África
Austral. Com efeito, as até aqui
identificadas 123 espécies de
madeira nativa, são conotadas
de qualidade inquestionável a
nível da regional, levando mesmo acreditar que a exploração
sustentável deste recurso,
pode tornar Moçambique num
polo atractivo de produção e
comercialização de produto
acabado de alto valor comercial de âmbito internacional.
Contudo, actualmente, o país
não só tem estado a perder
o dia 9 de Maio de 2019,
A Federação, como órgão esta posição, assim como as
no Hotel Gloria, na Ci- aglutinador congrega quase suas densas florestas correm
dade de Maputo, foi todas associações que com- sérios riscos de desaparecerlançado o projecto financiado preendem a fileira de madeira em, caso não sejam tomadas
pela EU-FAO- FLEGT, desig- em Moçambique, nomeada- medidas concretas, urgentes e
nado: “Projecto de Melhoria da mente, os operadores florestais radicais convista a inverter este
Governação do Sector Florest- de madeira, os operadores de cenário.
Vários estudos produzidos
al através do Fortalecimento da carvão, os operadores de planRepresentatividade do Sector tas exóticas e industriais de nos últimos anos por orgaPrivado em Moçambique”. No madeira; trata-se de um organ- nizações da sociedade civil
evento, participaram, represen- ismo com um forte condão de e académicos, demonstram
tantes do Governo, da União representatividade do sector claramente que a manter o actual modelo de exploração florEuropeia, da FAO, da AMO- privado florestal.
MA, da Bosque y Comunidad,
dos representantes das associações provinciais de operadores de madeira, dos carvoeiros e associados da AMOMA,
entre outros intervenientes.
O seminário tinha como escopo a apresentação do projecto para as diferentes sensibilidades com maior enfoque
para as associações do sector
madeireiro, certos de que, o
culminar deste Projecto, visa a
criação da Federação Moçambicana de Operadores de Madeira, a qual congrega as associações deste sector.

N

estal, muito em breve terá que
se alterar o discurso de que
Moçambique é um país rico
em recursos florestais, pois
essa riqueza de que tanto os
moçambicanos se orgulhavam
está a ser
delapidada
e
exportada
de
forma descontrolada (https://wrm.org.uy/
pt/artigos-do-boletim-do-wrm/
secao1/florestas-de-mocambique-em-extincao/ Consultado aos 07 de Abril de 2019).
É neste contexto, que foi
lançado este projecto visando melhoria da governação tividade do sector privado em
do sector florestal através do Moçambique de exploração
fortalecimento da representa- dos recursos florestais através

conjugação de esforços de diferentes actores.

FORMAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO E O DEBATE EM TORNO DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS
FLORESTAS EM MOÇAMBIQUE

Para dar o início às reuniões
formativas, a AMOMA escolheu
a província do Niassa para o
efeito. Várias razões determinaram a escolha desta província para colher o primeiro evento formativo, a saber: Primeiro,
esta província é considerada
uma das mais pobres do país,
contudo, muito rica em recursos florestais. Dai que AMOMA
entendeu que ser importante
priorizar a estes operadores,
que por diversas razões tem
sido estado em último plano.
A segunda razão teve a ver
o dia 15 de Julho de Província de Niassa.
Este com o facto de ser uma provín2019, a Associação evento contou com a presença cia muito distante da capital
Moçambicana de Opera- de diferentes operadores do do país, dai a necessidade de
dores de Madeira (AMOMA) e sector florestais proveniente de transmitir o calor aos operaBosque y Comunidad deram in- diversos lugares da província dores desta região.
A terceira razão teve a ver com
ício a uma série de actividades nortenha de Moçambique.
o
facto da Província ter um dos
formativas que visa promover
Estas actividades se insero debate sobre a importância em no quadro de um projec- baixos índice do associativisdo associativismo bem como to financiado pela FAO e UE mo no sector florestal, em para temática ligada a exploração visando promover melhoria da ticular. E a última razão teve a
sustentável dos recursos flor- governação do sector florestal ver com o facto de que as asestais.
através do fortalecimento da sociações que lá existiam, não
O envento foi realizado em representatividade do sector estavam legalizadas e AMOMA
sentiu a necessidade de priLichinga, cidade capital da privado em Moçambique.
orizar estes operadores com

N

objectivo de dar assistência
jurídica necessária para o registo e todo processo necessário
para a legalização das mesmas.
O evento foi bastante produtivo, tendo contado com a
presença do representante da
Direcção Provincial da Terra
Ambiente e Desenvolvimento
Rural (DPTADER), vários operadores de diferentes pontos da
Província, bem como a cobertura da rádio pública nacional
–Rádio Moçambique (RM).
Um dos grandes ganhos deste
evento, para além de ter partilhado vários saberes sobre a
importância do associativismo,
deu-se assistência jurídica à
associação dos madeireiros do
Distrito de Cuamba, tendo se
submetido no dia seguinte toda
a papelada referente ao processo do registo, por um lado.

Portanto, o evento de abertura foi bastante produtivo tendo
permitido uma boa interação
com operadores florestais da
Província nortenha do país.
Permitiu transmitir conhecimentos sobre a importância
do associativismo bem como a
necessidade de operadores assumirem uma postura saudável

que garanta uma exploração
sustentável dos recursos florestais a nível da Província.
O evento foi de grande utilidade também porque os formadores conseguiram assistir
algumas associações convista
avançarem com o processo
de legalização das suas associações.

OPERADORES FLORESTAIS MOÇAMBICANOS CRIAM UMA FEDERAÇÃO QUE BUSCA MAIOR REPRESENTATIVIDADE DAS ASSOCIAÇÕES
PROVINCIAIS DESTE SECTOR

A

ssociações
Provinciais de operadores florestais Moçambicanos
estiveram reunidos no dia
18 e 19 de Julho de 2019, no
complexo Kaya Kuanga, na ci-

dade Maputo, visando discutir
os seguintes pontos de agenda: discussão e aprovação do
nome de uma federação que
servirá como uma plataforma
para uma maior representativ-

idade dos operadores florestais
a nível nacional; Apresentação,
discussão e aprovação dos Estatutos e Eleição dos Órgãos
Sociais da organização.

destaque, neste encontro, é o
facto da federação recém nascida tendo tomado em conta a
questão do equilíbrio do género, sendo que a vice presidente
da região norte é uma mulher
e vários outros órgão sociais
foram eleito tendo em conta
esta questão.
O encontro das associações
dos
operadores
florestais
moçambicanos aprovou a acta
que cria a federação no sector
florestal.
O processo de legalização da
federação está, neste momento, a seguir os seus trâmites
legais, havendo expectativa de
autoridades competentes delibO evento contou com a partic- alizado pelos operadores flo- erarem a favor dos proponenipação de 14 operadores, rep- restais em Maputo, para além tes.
resentando várias associações de ter aprovado o nome da fuA criação de uma federação
de diferentes provinciais. Após tura federação, bem como os de operadores florestais em
acesos debates em torno dos estatutos que irão servir como Moçambique enquadra-se no
pontos acima referenciados, a pedra angular da mesma, âmbito do programa EU - FAO
os participantes deliberaram elegeu os órgãos sociais da –FLEGT que visa promovna escolha do nome da agre- mesma.
er a melhoria de governação
miação e culminou com a
Em relação a este ponto, a do sector florestal, através do
criação da Federação Moçam- organização pautou por uma fortalecimento da representabicana de Operadores de Ma- estrutura descentralizada, ten- tividade do sector privado em
deira (FEDEMOMA).
do, para além do presidente Moçambique. Para a materialNo entendimento dos mem- da organização, eleito 3 vices ização deste projecto, a FAO e
bros fundadores, esta as- presidentes, a saber: vice pres- AMOMA assinaram um Memsociação deveria ser mais idente para a região norte, vice orandum de Entendimento deabrangente, no âmbito da sua presidente para a região centro finindo os termos de implemenactuação, bem como na repre- e vice presidente para a região tação do projecto, nos finais do
sentatividade dos operadores sul. Outro elemento que merece ano de 2018.
florestais que actuam a nível do
país. É importante referenciar
que até aqui o país contava,
apenas, com uma associação
actuando no plano nacional,
Associação Moçambicana de
Operadores de Madeira (AMOMA), sendo os demais do âmbito provincial.
Os operadores florestais avaliaram e aprovaram a proposta
dos estatutos que deverão ser
a base constitutiva da organização, que se encontra-se em
processo de legalização junto
as autoridades competentes
para o efeito. O encontro re-

O que é o FLEGT?
O Programa FLEGT “Aplicação da Legislação, Governação e Comércio Florestal” é a resposta da União Europeia ao problema de desmatamento e o comércio ilegal dos produtos madeireiros. O objectivo
deste projecto é fortalecer a capacidade dos operadores florestais
por meio de sua formalização em associações de apoio ao processo
de criação e formalização de associações provinciais de operadores
madeireiros, associações de formação em florestas sustentáveis
gestão e criação da federação de operadores florestais. Foi estabelecido em 2003 pelo Conselho da União Europeia, onde plano de acção
da UE para FLEGT estabelece medidas que, impedem a importação
de madeira ilegal para a UE, melhoram o fornecimento de madeira
legal e aumentam a demanda por madeira proveniente de florestas
manejadas com responsabilidade.
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