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MELHORA DA GOVERNAÇÃO DO SECTOR FLORESTAL, ATRAVÉS DO
FORTALECIMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DO SECTOR PRIVADO
EM MOÇAMBIQUE

NB:
“Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. As opiniões aqui expressas
não podem, de modo algum, ser tomadas como expressão da opinião oficial da União Europeia”.

AMOMA PROMOVE FORMAÇÕES SOBRE MANEIO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AOS OPERADORES FLORESTAIS EM
MOÇAMBIQUE
que foram levadas acabo, bem
como os objectivos pretendidos
com as mesmas.
Dentre vários assuntos, o debate sobre a exploraçao sustentável dos recursos florestal foi bastante interativo em
Manica, tendo sido debatidas
as questões ligadas às boas
práticas no sector florestal, a
intervenção de outros intervinientes que contribuem para
uma má gestão dos recursos
florestais, a saber: os exploradores do carvão, os agricultores que praticam a agricultura
intenarária, os caçadores que
muitas das vezes, provocam
o âmbito da real- dades rurais) para operadores queimadas descontroladas e
que criam danos muito graves
ização da actividade de madeira provinciais.
2.1 referente ao acorO encontro realizado na a floresta.
No final desta interação, os
do assinado entre Província de Manica, no dia 12
operadores
das Províncias
FAO e AMOMA, que visa re- de Agosto, juntou operadores
alizar actividades formativas provinientes desta província e de Manica e Tete recomendaa nível de 4 províncias sobre de Tete. Tendo contado com ram que as formações subfossem
mais
a Exploração Sustentável do cerca de 20 participantes. Este sequentes
Recurso no Âmbito da Gover- evento contou com a cobertu- abrangentes. Isto é, não devem
nação Florestal, Associação ra da Rádio Moçambique (RM) concentrar-se apenas nos opMoçambicana de Operadores o maior orgão radiofónico es- eradores de madeira, contudo,
de Madeira promoveu uma tatal do país que publicou nos devem incluir outros intervenisérie de treinamentos, nas seus noticiários as actividades entes florestais, acima referprovíncias de Manica, Zambézia e Inhambane. As formações
tiveram lugar nos dias 12, 16 e
26 de Agosto, respectivamente.
Nestes encontros foram discutidos temas ligados a maneio
florestal sustentável (práticas
silviculturas e melhor aproveitamento da madeira, otimização
do maneio de recursos, aumento do valor agregado), fiscalização (controle da rastreabilidade da madeira de corte,
transporte e venda) e governabilidade (Lei de Terras, Lei
Florestal, participação e direitos da sociedade civil e comuni-
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enciados. Na opinião deles, os
temas apresentados, não podem ser discutidos com profundidade num único dia. É importante fazer acompanhamento
e dar treinamentos mais detalhados sobre como explorar de
uma forma sustentável os recursos florestais.
Na Zambézia, a formação
teve lugar no dia 16 de Agosto
de 2019, na Vila do Distrito de
Mocuba, Província da Zambézia. O encontro contou com a
participação de 34 operadores
florestais pertecentes à várias
associações de operadores
florestais, proviniente desta
Províncias e os outros de Nampula.
O encontro contou com a
presença do representante do
Ministério de Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural, o
peloro que tutela sector florestal a nível do Estado moçambicano. 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 madeira a nível nacional. Assim
sendo, a sua experiência no
sector permitiu que os operadores discutissem os assuntos
propostos com muita paixão e
profundidade. Os operadores
da Zambézia e Nampula tiveram uma empatia positiva
em relação ao encontro formativo, tendo lamentado o facto
do assunto não ter sido debatido 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 contexto em que os chineses com
a colaboração dos operadores

furtivos devastaram as florestas da suas províncias. Este
evento contou com a cobertura
da Televisão Pública moçambicana (TVM).
Este ciclo de formações teve
o seu encerramento no dias 26
de Agosto de 2019, na Provncia 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 divulgadas as actividades que
foram levadas acabo neste dia,
bem como os objectivos pretendidos pela AMOMA com as
mesmas.
O evento da Maxixe contou
com a presença do Representante das Confederações dos
Empresários de Maxixe (CTA),
que iniciou a sua intervenção
falando da relevância do encontro. Destacou que o sector
dos operadores florestais tem
muitos desafios e desta forma, 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 responsabilidade de fazer o encerramento
do mesmo.
Assim sendo, as actividades
referentes às formações a nível
de várias províncias sobre maneio florestal sustentável foram
promovidas com sucesso, tendo sido bem acolhidas pelos
membros das diferentes associações províncias.
Serviu de uma oportunidade
para os operadores discutirem
um assunto que tornou-se
numa grande preocupação
para o país em particular, olhando para a forma como as
florestas foram derrubadas pelos operadores chineses, que
não respeitam as boas práticas
que garantem um gestão sustentável dos recursos florestais.

AMOMA REALIZA ENCONTROS EM QUATRO PROVÍNCIAS PARA
PROMOVER E INFORMAR SOBRE O ASOSIATIVISMO E OS PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A LEGALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MADEIREIRAS.
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a Atividade 1.2 relativamente ao acordo
assinado entre a FAO
e a AMOMA, que visa
a realização de encontros em
quatro províncias para a formação de agentes madeireiros
sobre a importância do associativismo e do processo administrativo em Moçambique,
fornecendo
documentação
relacionada e promovendo
a participação das mulheres
na formação, a Associação
Moçambicana de Operadores
Madeireiros e a ONG espanhola Bosque y Comunidad (ByC)
promoveram a realização de
uma série de encontros nas
províncias de Manica, Zambézia e Inhambane, nos dias 12,
16 e 26 de Agosto, respectivamente. Na província do Niassa
os encontros tiveram lugar durante o mês de Julho.

Nesses encontros, além de
ter compartilhado diversos
conhecimentos sobre a importância do associativismo, foi
prestada assistência jurídica às
associações madeireiras, para
atualizar a documentação relacionada ao processo de registro e dar continuidade ao processo de legalização de suas
associações.
Ao longo desse processo,

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

FEDEMOMA, sem o trabalho
e apoio da AMOMA estas associações não poderiam fazer
parte da FEDEMOMA. Estas
associações são:
AMOMA: Associação Moçambicana de Operadores de Madeira;
APAMAZ: Associação Provincial de Produtores Agro
pecuários e Madeira da Zambézia;
AMAZA: Associação dos Madeireira da Zambézia;
ASMANA: Associação dos Madeireiros de Nampula;
ACFLOR: Associação dos
Concessionários Florestais de
Sofala;
AERFMMT: Associação dos
Destas 8 associações ma- que não podiam ter estatutos
Exploradores de Recursos Flodeireiras em processo de le- aprovados pelas autoridades
restais e Mineiras;
galização, 5 já tinham ordens governamentais devido à falta
ASOPEFGA: Associação dos
do governo autorizando sua de experiência jurídica. Neste
Operadores
Florestais
de
criação, porém, nem as or- momento estamos aguardando
Gaza;
dens nem seus estatutos foram os escritórios das autoridades
ASOMIN: Associação Madeira
publicados no Boletín de la provinciais em relação a estas
e Industrial de Nampula;
República (BR). Com a ajuda 3 últimas associações. Uma
ASSOIFLOMA:
Associação
do projeto, eles puderam publi- vez aprovadas as Ordens, o
dos Operadores e Industriais
car seus estatutos e ordens.
passo seguinte será a publiFlorestais Madeira de InhamAlém de ter apoiado a pub- cação das Ordens e Estatutos
bane;
licação
dos
estatutos
e das três associações do FE.
ASSOMAGA: Associação dos
despachos nos FE das 5 asÉ importante mencionar que
Operadores Madeireiros da
sociações madeireiras anteri- estas 15 associações também
Província de Gaza;
ores, a AMOMA aconselhou 3 receberam apoio da AMOASSOFLISS: Associação dos
outras associações diferentes MA para se tornarem parte da
Operadores Florestais de Licença Simples;
AREPOMADIL: Associação de
Redução da Pobreza dos Madeireiros de Lichinga;
AMADREN: Associação de
Madeireiros pelo Desenvolvimento Rural e Reflorestamento
de Niassa;
AIMMA: Associação de Industria de Madeiras de Manica;
ÃIMCAD: Associação de Industrias de Madeira de Cabo
Delgado.

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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