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“PROGRESSOS NO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA FEDEMOMA”
Enquanto prepara a sua Assembleia Geral, FEDEMOMA trabalha na elaboração do seu plano
estratégico e Código de Boa Conduta.
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”.

Juntos no Combate contra o COVID-19

A

humanidade
atravessa o seu pior momento,
desde o início do Século
XXI com COVID 19, declarada
pela Organização mundial da
Saúde como pandemia mundial. Este Virus detetado pela primeira vez na cidade de Wuan,
na China, no dia 31 de Dezembro de 2019, já infectou quase
dois milhões de pessoas e causou mais de 100.000 mortos
em todo mundo.
Em Moçambique, os dados
oficiais apresentados pelas autoridades nacionais de saúde,
indicam que já foram infectadas
cerca de 80 pessoas. De referir que os dados apresentados
pelo ministério da saúde, tem
sido objecto de muitos debates
a nível de vários seguimentos
sociais, e monstram-se muito pouco fiáveus, visto que o
país não dispõe de capacidade
de aferir, por meio de testes, o
número exacto de pessoas infectadas. Neste sentido, pode
se inferir, que há provavelmente, muito mais pessoas
infectadas, ou até vítimas mortais como consequência de in-

fecção pelo COVID 19 no país.
Neste momento tão delicado,
com várias pessoas infectadas por COVID 19, enumeras
famílias enlutadas, em que
a economia mundial se encontra estagnada, com várias
empresas a despedirem, uma
parte significativa dos seus trabalhadores e com um futuro
bastante sombrio para o mundo
todo e para Moçambique, em
particular, AMOMA monstra-se
solidária para com as vitimas
desta pandemia e para com to-

dos aqueles queenfrentam as
violentas consequências causas pela pandemia. Apesar dos
negativos impactos resultantes
do COVID 19, AMOMA tem
esperança de que, num futuro
muito próximo, será testada, e
com sucesso uma vacina eficacaz para o combate contra este
virus.
Portanto, AMOMA, no âmbito
das circunstâncias atípicas criadas pelo Coronavirus solidariza-se com todos os infectados
e afectados por este virus por
todos lugares a nível mundial e
em Moçambique, em particular.
E como uma organização que
se preocupa com um bem-estar dos seus colaboradores,
tem estado a observar escrupulosamente as medidas impostas pelas autoridades governamentais com vista a estancar a
propagação do virus. Contudo,
continua a desenvolver as atividades que se monstram possíveis no âmbito de distanciamento social, como a recolha
de criticas e sugestões.

Elaboração do plano estratégico e
Código de Boa Conduta da FEDEMOMA

D

urante este momento
em que vários países,
incluíndo Moçambique,
decretaram
confinamento
obrigatório, como forma de conter a propagação da pandemia,
AMOMA continua a viabilizar
suas actividades, no âmbito do
programa FAO – EU FLEGT
que visa promover a melhoria
de governação do sector florestal, através do fortalecimento
da representatividade do sector privado em Moçambique.
Neste sentido, AMOMA tem estado a trabalhar recorrendo às
plataformas digitais, como uma
forma de preservar a saúde e
o bem estar dos seus colaboradores.
Tendo já criado os termos de
referências para a elaboração
do plano estratégico da FEDEMOMA, AMOMA tem vindo
a usar várias plataformas com
vista a socilizar estes térmos,
bem como para colher críticas
e sugestões, vindas dos membros de diferentes operadores
florestais moçambicanos. Logo
após a elaboração, os térmos
de referências para a material-

ização do Plano Estratégico da
FEDEMOMA foram enviados,
por meio de emails e whatsapps
para todos membros de diferentes associações que compõe
a organização. Alguns membros já fizeram as suas observações em torno do documento
e AMOMA continua aberta para
colher diferentes sensibilidades
sobre este assunto.
Em relação aos Térmos de
Referências para a elaboração
de Código de boa Conduta
da FEDEMOMA, AMOMA foi

mais ousado, tendo elaborado,
com assistência de um jurista, a proposta de um Código.
Neste momento, a semelhança dos Térmos de Referências
para a elaboração do Plano
Estratégico da FEDEMOMA,
a proposta de Código de boa
Conduta foi partilhada com os
membros das associações. A
AMOMA tem estado a acolher
as apreciações dos membros
em relação a este documento.

FEDEMOMA e a Preparação da sua Assembleia geral

O

programa FAO – EU
FLEGT pretende promover a melhoria de
governação do sector florestal,
através do fortalecimento da
representatividade do sector
privado em Moçambique, conforme foi acima referenciado.
Para a materialização deste de-

siderato, AMOMA apoiada pela
FAO, Bosque e Comunidade
desenvolveu acções com vista
a juntar várias associações de
operadores florestais moçambicanos na mesma plataforma,
que ficou designado por Federação Moçambicana de Operadores de Madeira (FEDEMO-

MA). A FEDEMOMA foi criada
em Mauto, no dia 17 de Junho
de 2019, por cerca de 13 associações florestais que compunham a Assembleia Constituente
desta organização.
Participaram da Assembleia
constituente da FEDEMOMA representantes das asso-

ciações provinciais, nomeadamente:
Inocêncio
Doce
Taibo, APAMAZ; Inácio António
Nunes, AIMMA; Jorge Chacate, AMOMA; Domingos Araújo Caetano, ASMANA; António
João Matsimbe, ASSOMAGA;
Victor Alex Francisco, ASSOFLISS; Alberto Marquês, AERFMMT; Pissina Rapihia, ASMANA; João Marcos Mungói,
AMOMA; António André Evaristo, AMAZA; Arão Alberto,
ASSOIFLOMA; Xavier Muhate,
ASOMIN; António Silva, AERFMMT e Júlio Cumbe, ASSOPEFGA.
Dentre vários objectivos, a
FEDEMOMA pretende ser um
interlocutor válido, a nível nacional e internacional, entre
os operadores florestais e o
governo moçambicano. Visa
promover um ambiente de exploração sustentável dos recursos florestais, respeitando
os ditames legais do Direito
doméstico e Internacional. Objectiva também doptar os seus
associados de ferramentas
necessárias para que possam
proceder com a exploração florestal observando as regras impostas no sector florestal.
A FEDEMOMA advoga que a

exploração sustentável e inclusiva dos recursos florestais,
só é possivel através de uma
plataforma que congrega todos
operadores florestais a nível
nacional e que a mesma possa
dar voz aos mesmos.
Ainda, no âmbito do desenvolvimento das suas actividades, num contexto atipico
causado pela COVID 19, AMOMA tem estado a fazer procurment pesquisa dos preços
das passagens aéreas, alojamento e prováveis locais onde

poderá se realizar a primeira
Assembleia Geral da FEDEMOMA, assim que se ultrapassar este momento de estado
de emergência e normalizar-se
a situação imposta pela pandemia mundial.
Este evento será revestido
de um grande simbolismo e
importância pelo facto de ser
a primeira Assembleia Geral
da organização, por um lado.
Por outro, este evento irá conferir posse aos membros que
preenche os orgão sociais da
FEDEMOMA. Outro aspecto
que confere uma elevada importância a esta assembleia
prende-se ao facto de que no
mesmo serão discutidos documentos vitais da organização,
a saber: os térmos de referencias para a elaboração do Plano Estratégico e o Códico de
Boa Conduta desta. Espera-se
que este evento possa ser aberto ao público e os debates
possam ser democrático, dai
que contará com a participação
de vários actores públicos e
privados com interesse no sector florestal.

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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