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No âmbito da real-
ização da actividade 
2.1 referente ao acor-
do assinado entre 

FAO e AMOMA, que visa re-
alizar actividades formativas 
a nível de 4 províncias sobre 
a Exploração Sustentável do 
Recurso no Âmbito da Gover-
nação Florestal, Associação 
Moçambicana de Operadores 
de Madeira promoveu uma 
série de treinamentos, nas 
províncias de Manica, Zambé-
zia e Inhambane. As formações 
tiveram lugar nos dias 12, 16 e 
26 de Agosto, respectivamente.
 Nestes encontros foram dis-
cutidos temas ligados a maneio 
florestal sustentável (práticas 
silviculturas e melhor aproveit-
amento da madeira, otimização 
do maneio de recursos, au-
mento do valor agregado), fis-
calização (controle da rastre-
abilidade da madeira de corte, 
transporte e venda) e govern-
abilidade (Lei de Terras, Lei 
Florestal, participação e direit-
os da sociedade civil e comuni-

dades rurais) para operadores 
de madeira provinciais.
 O encontro realizado na 
Província de Manica, no dia 12 
de Agosto, juntou operadores 
provinientes desta província e 
de Tete. Tendo contado com 
cerca de 20 participantes. Este 
evento contou com a cobertu-
ra da Rádio Moçambique (RM) 
o maior orgão radiofónico es-
tatal do país que publicou nos 
seus noticiários as actividades 

que foram levadas acabo, bem 
como os objectivos pretendidos 
com as mesmas.
 Dentre vários assuntos, o de-
bate sobre a exploraçao sus-
tentável dos recursos florest-
al foi bastante interativo em 
Manica, tendo sido debatidas 
as questões ligadas às boas 
práticas no sector florestal, a 
intervenção de outros inter-
vinientes que contribuem para 
uma má gestão dos recursos 
florestais, a saber: os explora-
dores do  carvão, os agricul-
tores que praticam a agricultura 
intenarária, os caçadores que 
muitas das vezes, provocam 
queimadas descontroladas e 
que criam danos muito graves  
a floresta.
 No final desta interação, os 
operadores das Províncias 
de Manica e Tete recomenda-
ram que as formações sub-
sequentes fossem mais 
abrangentes. Isto é, não devem 
concentrar-se apenas nos op-
eradores de madeira, contudo, 
devem incluir outros interveni-
entes florestais, acima refer-
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enciados. Na opinião deles, os 
temas apresentados, não po-
dem ser discutidos com profun-
didade num único dia. É impor-
tante fazer acompanhamento 
e dar treinamentos mais detal-
hados sobre como explorar de 
uma forma sustentável os re-
cursos florestais.
 Na Zambézia, a formação 
teve lugar no dia 16 de Agosto 
de 2019, na Vila do Distrito de 
Mocuba, Província da Zambé-
zia. O encontro contou com a 
participação de 34 operadores 
florestais pertecentes à várias 
associações de operadores  
florestais, proviniente desta 
Províncias e os outros de Nam-
pula.
  O encontro contou com a 
presença do representante do 
Ministério de Terra, Ambiente 
e Desenvolvimento Rural, o 
peloro que tutela sector florest-
al a nível do Estado moçam-
bicano. A sua presença foi de 
muita utilidade, tendo permitido 
uma maior interação entre os 
operadores e este.
 É importante referir que a 
Província da Zambézia é tida 
como o maior celeiro de ma-
deira a nível nacional. Assim 
sendo, a sua experiência no 
sector permitiu que os opera-
dores discutissem os assuntos 
propostos com muita paixão e 
profundidade.  Os operadores 
da Zambézia e Nampula ti-
veram uma empatia positiva 
em relação ao encontro forma-
tivo, tendo lamentado o facto 
do assunto não ter sido debati-
do nos anos anteriores. Para 
eles, este debate podia ter lhes 
ajudado a desenvolver boas 
práticas nos anos passados, 
que teriam contribuido para 
uma gestão mais racional dos 
recursos florestais, num con-
texto em que os chineses com 
a colaboração dos operadores 

furtivos devastaram as flor-
estas da suas províncias. Este 
evento contou com a cobertura 
da Televisão Pública moçambi-
cana (TVM).
 Este ciclo de formações teve 
o seu encerramento no dias 26 
de Agosto de 2019, na Provn-
cia de Inhambane, cidade de 
Maxixe, tendo contado com 
a participação de 27 pessoas 
provinientes das Províncias de 
Inhambane, Maputo e Gaza. O 
evento contou com  cobertura 
jornalistica de vários orgãos de 
comunicação social, tais como: 
TVM, STV, TV Sucesso e RM. 
Tendo sido massivamente di-
vulgadas as actividades que 
foram levadas acabo neste dia, 
bem como os objectivos pre-
tendidos pela AMOMA com as 
mesmas.
 O evento da Maxixe contou 
com a presença do Represen-
tante das Confederações dos 
Empresários de Maxixe (CTA), 
que iniciou a sua intervenção 
falando da relevância do en-
contro. Destacou que o sector 
dos operadores florestais tem 
muitos desafios e desta for-
ma, o encontro constituia uma 
oportunidade soberana para 

os mesmos. O representante 
da CTA, para além de ter sido 
ele a proceder com abertura do 
evento, coube-lhe a responsab-
ilidade de fazer o encerramento 
do mesmo.
 Assim sendo, as actividades 
referentes às formações a nível 
de várias províncias sobre ma-
neio florestal sustentável foram 
promovidas com sucesso, ten-
do sido bem acolhidas pelos 
membros das diferentes asso-
ciações províncias. 
 Serviu de uma oportunidade 
para os operadores discutirem 
um assunto que tornou-se 
numa grande preocupação 
para o país em particular, ol-
hando para a forma como as 
florestas foram derrubadas pe-
los operadores chineses, que 
não respeitam as boas práticas 
que garantem um gestão sus-
tentável dos recursos florestais.



AMOMA REALIZA ENCONTROS EM QUATRO PROVÍNCIAS PARA 
PROMOVER E INFORMAR SOBRE O ASOSIATIVISMO E OS PROCES-
SOS NECESSÁRIOS PARA A LEGALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MA-
DEIREIRAS.

Na Atividade 1.2 rela-
tivamente ao acordo 
assinado entre a FAO 
e a AMOMA, que visa 

a realização de encontros em 
quatro províncias para a for-
mação de agentes madeireiros 
sobre a importância do asso-
ciativismo e do processo ad-
ministrativo em Moçambique, 
fornecendo documentação 
relacionada e promovendo 
a participação das mulheres 
na formação, a Associação 
Moçambicana de Operadores 
Madeireiros e a ONG espanho-
la Bosque y Comunidad (ByC) 
promoveram a realização de 
uma série de encontros nas 
províncias de Manica, Zambé-
zia e Inhambane, nos dias 12, 
16 e 26 de Agosto, respectiva-
mente. Na província do Niassa 
os encontros tiveram lugar du-
rante o mês de Julho.

  Nesses encontros, além de 
ter compartilhado diversos 
conhecimentos sobre a im-
portância do associativismo, foi 
prestada assistência jurídica às 
associações madeireiras, para 
atualizar a documentação rela-
cionada ao processo de regis-
tro e dar continuidade ao pro-
cesso de legalização de suas 
associações.
 Ao longo desse processo, 

foram identificadas 15 asso-
ciações madeireiras. Destas 
15 associações, 7 existiam le-
galmente no início do projecto 
e não precisavam de apoio do 
projecto para a sua legalização, 
enquanto as restantes 8 asso-
ciações receberam apoio deste 
projecto financiado pela FAO 
para continuar o seu processo 
de legalização. 



 Destas 8 associações ma-
deireiras em processo de le-
galização, 5 já tinham ordens 
do governo autorizando sua 
criação, porém, nem as or-
dens nem seus estatutos foram 
publicados no Boletín de la 
República (BR). Com a ajuda 
do projeto, eles puderam publi-
car seus estatutos e ordens.
 Além de ter apoiado a pub-
licação dos estatutos e 
despachos nos FE das 5 as-
sociações madeireiras anteri-
ores, a AMOMA aconselhou 3 
outras associações diferentes 

que não podiam ter estatutos 
aprovados pelas autoridades 
governamentais devido à falta 
de experiência jurídica. Neste 
momento estamos aguardando 
os escritórios das autoridades 
provinciais em relação a estas 
3 últimas associações. Uma 
vez aprovadas as Ordens, o 
passo seguinte será a publi-
cação das Ordens e Estatutos 
das três associações do FE.
 É importante mencionar que 
estas 15 associações também 
receberam apoio da AMO-
MA para se tornarem parte da 

FEDEMOMA, sem o trabalho 
e apoio da AMOMA estas as-
sociações não poderiam fazer 
parte da FEDEMOMA. Estas 
associações são:

AMOMA: Associação Moçam-
bicana de Operadores de Ma-
deira;
APAMAZ: Associação Pro-
vincial de Produtores Agro 
pecuários e Madeira da Zam-
bézia; 
AMAZA: Associação dos Ma-
deireira da Zambézia;
ASMANA: Associação dos Ma-
deireiros de Nampula;
ACFLOR: Associação dos 
Concessionários Florestais de 
Sofala;
AERFMMT: Associação dos 
Exploradores de Recursos Flo-
restais e Mineiras;
ASOPEFGA: Associação dos 
Operadores Florestais de 
Gaza;
ASOMIN: Associação Madeira 
e Industrial de Nampula;
ASSOIFLOMA: Associação 
dos Operadores e Industriais 
Florestais Madeira de Inham-
bane;
ASSOMAGA: Associação dos 
Operadores Madeireiros da 
Província de Gaza;
ASSOFLISS: Associação dos 
Operadores Florestais de Li-
cença Simples;
AREPOMADIL: Associação de 
Redução da Pobreza dos Ma-
deireiros de Lichinga;
AMADREN: Associação de 
Madeireiros pelo Desenvolvi-
mento Rural e Reflorestamento 
de Niassa;
AIMMA: Associação de Indu-
stria de Madeiras de Manica;
ÃIMCAD: Associação de In-
dustrias de Madeira de Cabo 
Delgado.



  O Programa FLEGT “Aplicação da Legislação, Governação e Comér-
cio Florestal” é a resposta da União Europeia ao problema de desmat-
amento 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 estabele-
cido 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.

O que é o FLEGT?

AMOMA: Av. Maguiguana. Numero 198, Bairro do Infulene – Cidade da Matola, Província de Maputo
Contactos: 823594264/873594263/847659786


