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Sustentabilidade florestal e mudanças climáticas em Moçambique 
 
O Movimento Amigos da Floresta, hospedado e coordenado pelo Centro de Integridade 
Pública, publica, no âmbito do seu programa de pesquisa, advocacia e monitoria da 
Economia Extractiva em Moçambique, dois livros relacionados com o sector florestal, que 
poderão ser encontrados em anexo. Os livros, produzidos na assumpção de que a 
floresta é um importante recurso extractivo que deve ser abrangido pela Iniciativa de 
Transparência na Indústria Extractiva, à semelhança dos hidrocarbonetos, são da autoria 
de Roberto Zolho (Mudanças Climáticas e Florestas em Moçambique) e Carlos Serra 
Júnior e Benilde Mourana (20 Passos para a Sustentabilidade Florestal em Moçambique).  
 
 
20 Passos para a sustentabilidade florestal em Moçambique 
Por Carlos Serra Júnior e Benilde Mourana  
 
Os autores propõem e descrevem 20 passos a serem seguidos para garantir a 
sustentabilidade dos recursos florestais, tendo presente o actual cenário que caracteriza 
as florestas moçambicanas nas últimas décadas. Nas últimas décadas temos assistido ao 
agravamento do processo de desflorestamento e degradação da floresta, através de 
práticas que provocam cerca de 25 por cento das emissões de dióxido de carbono, o 
principal gás responsável pelo aquecimento global e consequentes mudanças climáticas. 
Moçambique está a sofrer impactos sérios e significativos devido a uma combinação de 
factores, entre os quais se destacam o corte ilegal e desregrado de espécies madeireiras, 
a exploração de carvão vegetal, a agricultura itinerante, as queimadas florestais, a 
urbanização crescente.  
 
Dentre os passos propostos no documento, propomos: 
 
Aprovação de um quadro jurídico-legal com enfoque a conservação 
Uma das principais ilações extraídas da leitura do quadro legal sobre florestas é o facto 
de esta ser excessivamente centrada no uso e/ou exploração dos recursos florestais 
descurando-se a componente conservação. Isto é, o principal objectivo do legislador foi 
fixar as regras básicas do licenciamento da actividade florestal, através da definição e 
regulação dos regimes de licença simples e concessão florestal, relegando-se para 
segundo plano aspectos que versassem sobre protecção da floresta, reservas florestais, 
repovoamento, sustentabilidade florestal, entre outros componentes essenciais.   
 
Reforçar a transparência e integridade no processo de licenciamento 
Há um notório descuido em relação a aspectos como a informação e a participação 
pública nos processos de tomada de decisão que culminam com a emissão de licenças 
de exploração de recursos naturais, no geral, e dos recursos florestais, em especial, nos 



termos das normas gerais que regem os serviços da Administração Pública e a legislação 
ambiental.  
Os processos administrativos não são, por regra, devidamente divulgados, de acordo com 
o princípio da transparência que vigora no ordenamento jurídico-administrativo, fazendo 
com que as decisões sejam tomadas no mais profundo segredo dos deuses, pois em 
momento algum os cidadãos são convidados a se pronunciar sobre questões 
relacionadas com a governação florestal, ainda que se saiba que a floresta é a base de 
subsistência de grande parte da nossa população rural.  
 
Repensar a fiscalização 
O licenciamento de actividades florestais que não seja acompanhado pela correspondente 
capacidade de controlo e fiscalização põe em causa a própria continuidade do recurso, 
com graves prejuízos económicos, sociais e ambientais. Isto é, sem um sistema de 
fiscalização eficiente, dinâmico, abrangente, motivado e preventivo, a sustentabilidade fica 
comprometida, pondo em risco a perenidade dos recursos florestais. O resultado da 
deficiente fiscalização está à vista: operadores com ou sem licença, na mais absoluta das 
ilegalidades, aproveitando-se das fragilidades do nosso Estado, disputam o acesso aos 
recursos naturais, explorando-os até a exaustão, sem quaisquer preocupações com a 
continuidade do recurso. 
 
Mudanças Climáticas e Florestas em Moçambique  
Por Roberto Zolho  
 
O autor discute as relações entre a desmatação e as mudanças climáticas em 
Moçambique, descrevendo práticas consideradas normais mas que são extremamente 
nocivas ao meio ambiente e que tem estado a contribuir grandemente para as mudanças 
climáticas. O livro faz a ligação entre a actual situação florestal no País e as mudanças 
climáticas, de forma a se entender os esforços nacionais para mitigação do seu impacto 
no País. Chama atenção para a necessidade de se apostar fortemente no REDD 
(Redução da Emissão por Desmatamento e Degradação).  
O REDD emergiu a partir da 11º Conferência das Partes do Quadro das Nações Unidas 
para as Mudanças Climáticas (2005) e tem por base o princípio de que os países 
dispostos e em condições de reduzir emissões por desmatamento deveriam ser 
compensados financeiramente. Assim, os mecanismos do REDD podem alcançar 
simultaneamente a redução das emissões, a redução da pobreza, a conservação da 
biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistémicos.  
Apesar das vantagens do REDD, existem também desafios decorrentes da sua 
implementação, nomeadamente a competição com outras formas de uso da terra 
consideradas essenciais para o desenvolvimento socioeconómico do país, 
particularmente a produção alimentar, de biocombustíveis e a expansão de infra 
estruturas sociais. Outro desafio não menos importante é a capacidade metodológica de 
quantificação do volume de carbono que as florestas detêm e que pode ser mantido, pois 
isto servirá como base de qualquer negociação para a obtenção futura de compensações 
no quadro do REDD.  
Boa Leitura 
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