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Resolu~io n.O 8/97
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o programa do Govemo refere, como. principio
fundamental, it necessidade de assegurar progressivarnente,
a seguranca alimentar e 0 desenvolvimento econ6mico sus
tentavel, considerando 0 usa sustentavel dos recursos
naturais.

Tomando-se necessario estabelecer, a Politica e Estra
tegia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia,
ao abrigo da alfnea e) do n." 1 do artigo 153 da Cons
tituicao da Republica, 0 Conselho de Ministros determina:

Unico. E aprovada a Politica e Estrategia de Desenvol
virnento de Florestas e Fauna Bravia em anexo, que faz
parte integrante da presente Resolucao,

Aprovada pelo Conselho de Ministros.

Publique-se.

o Prirneiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi.

Politica e Estrategia de Desemolvimento de Florestas
e Fauna Bravia

lntroducao

1.1 Contexto

1. 0 presente Documento de Politica e Estrategia de
Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia, e resultado
de consultas iniciadas em 1991 com OS varies intervenientes
no subsector, com 0 objective de abordar 0 desenvolvi
mento subsectorial de urna maneira mais integrada e
coerente.

2. Na formulacao deste documento de politica, tornou-se
em consideracao a politica de terras, politica agraria,
politica ambiental, polftica de turismo e outras politicas
relevantes ao subsector. .

3. 0 desenvolvimento da politica do subsector de Flo
restas e de Fauna Bravia, em Mocambique, reflecte,
tambern, os objectivos e as prioridades consagradas no
capitulo 11 da Agenda 21 aprovada na Conferencia das
Nacoes Unidas sobre 0 Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED) realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e OS

principios fIorestais a ele associados, especificamente em
relacao a:

(i) geracao de beneficios econ6micos e sociais da
actual e futura geracao:

(ii) envolvimento de pessoas dependentes dos re
cursos florestais na planificacao e seu apro
veitamento sustentavel; e

(iii) conservacao dos recursos de base, incluindo a
diversidade bioI6gica.

4. Estes objectivos, tambem tern em vista outros temas
relevantes da Agenda 21. nomeadamente:

(i) Capitulo 3: Combate it Pobreza;
(ii) Capitulo 12: Gestae de Ecossistemas Frageis:

(iii) Capitulo 15: Conservacao da Biodiversidade.

5. Para alem da Agenda 21, a orientacao da politica
subsectorial toma em consideracao as principios das se
guintes convencoes:

(i) Sobre Mudancas Climaticas:
(ii) Convencao Intemacional das Especies em Perigo

de Extincao (CITES); e
(iii) sobre Desertificacao: e
(iv) sabre a Biodiversidade (C B D).



51-(2)

6. Deste modo, este Documento, constitui urn instru
mento pam oricntur os esforcos dos dilcrcntes intervenien
res- com vista a contribuirem para 0 desenvolvimento
Econornico. Social e Ecologico do Pais. utraves da «Pro
lCCc;UO, Conscrvaeao e Utilizacao Sustcntavcl dos Rccurso
Florestais e Faunisticos».

7. 1\ Politica c Estrategia de Dcscnvolvirnento de Flu
restas e Fauna Hravia tern urn horizuutc de longo prazo
c a sua marerializacao sera reflectida no Prograrna Nacional
lie Florestus c Fauna Bravia para os pr6ximos -5 anos,
a ser aprovado pclo Ministcrio da Agriculturu e Pescas
(MAP) no ambito cia planificacao em cursu do Programa
Nacional de Dcscnvolvirncnto Agr.irio (PROI\G RJ).

1.2 Iinquadramcnto macroeconomico do subsector de
Floresta....' e de fauna Bravi«

1.2.1 Geral

S. Os rccursos llorestais c Iaunisticos tern side COl1s[
derados como lim capital disponivcl que, com baixos niveis
de investimento. poderao gerar divisas atraves cia expor
tucao. Contudo, a contribuicao do subscctor Florcstal
c Faunistico na cconornia de subsistencia c muito maior
que u seu papel na econornia formal. As estatisticas oficiais
do l'roduto Intcrno Bruto (PIB) ainda nao rcflcctern a
contribuicao deste subscctor na economia do Pais, pois:

(i) cerca de 80 <J() da cnergia consumida no Pais.
provcrn da biomassa lenhosa. A procura anual
desta fonte energetics c estimada em 16 mi
Ihoes de metros et:ibicos pOl' ana. 0 equiva1ente
a cerea de 706 rnilh6es de d6larcs anuais que
o (PIB) nao tcm contabilizado;

(ii) t'stima-se que cerca de 80 % da.popula<;ao rural
tern na carne de animais hravios e 110 pcixe
das aguas intcriores. as Sl1C:lS principais fontes
de proteina animal:

(iii) produlos dcrivados de f10reslas suo 0 principal
material usado para a constru~ao de casas
para a maioria da populw;ao rural:

(1\') a populac;ao rural ainda si.ltisfaz varias necessi
dades hasicas (comid~l, medicamentos, instru
mentos. recursns' de pClstagem) apart ir das
f1orcstas;

(\) ~l revitalizacao de ind(tstria~ madeireira~ e fau-
nisticas (tl'ansfot'mavao de madeira. ca~a e eco
turismo) vi.li fornccer oportunidades significati
vas de emprego, facilitando a diversificac;iio dos
rendimentos familiares, num potencial. para
o alfvio cia pohrcz£l runt/.

q. Pode-se concluit', deste modo, LlUl' u sectur familiar
l' u principal consumidor e hencfici~jrio dos pl'odulos da
floresta e da fauna. e que u populav3o I'llral telll em
rda<;3o a estes l'eCur80S uma clepcndcncii.l historica. cuia
contilluidadc cxige 0 seu maneio stlstentado.

1.2,2 Recursos florestai~'

10. Foram inventariadas. em 1944. com base na imagem
satclite, cerca de 62 milh6cs de ha (78 (~/() da stlperffcie
do Pais) de forma<;6es f10reslais de difcrentes densidades
e composiyllO. Dados quantitativos de extens50 de "ecursos
I'lorestais sao agOl'a disponfveis pOt' tipos. classes de tlSO

lh: terra c pOl' provincias.
11. A ~lrea florestal, C0111 potcnd,tl para pt·odUl.;ao de

madeira, C estimad3 em 19 l1lilh6e~ de ha. Nesta categoria
de f10resta produtiva estima-se um volume comercial em
pc (acimil de 40 cm DAP') de aproximadamente 22 mi-
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Ihoes de metros cubicos, 0 que pennite urn corte anual
de 500 mil metros ciibicos, considerando todo 0 leque
de especies COin potencial de utilizacao industrial. Porem,
so LO it 15 ~/o do volume cxistente 6 constituido par
cspecies com boa aceitacao no mercado internacional.

12. Nao obstante a vasta cobertura Ilorestal, estima-se
que 0 desmatamento no penodo ] 972 - .1990 tenha side
de 4.27 0/0• Desta area, desiaca-sc a provincia do Maputo
onde, devido a cxploracao resultante da concentracao da
populacao ao redor da cidadc, Be vcrificou urn desmata
mento de 19.5 (Yo. Estc dcsmatarnento c resultado essen
cialmente de praticas agrkolas inaproprindus, procura
de lenha e materials de construcao e da reperi tiva e elevada
Irequcncia de qucirnadas Horestais.

13. Os mangais sao as principals Iormucoes vegetais
localizadas nos estuaries des grandes rios, com uma area
total estirnada em 396000 ha. A taxa de desmatamento
dcste reCUfSO foi estirnada na ordern de 2.9 ('e) nos iiltimos
1S anos (equivulentcs :'1 12 000 hectares). com particular
incidencia na provincia do Maputo.

14. A industria [lorcstal em Mocarnbiquc e composta
cssenciairnerue por fabric as de pequena capacidade e com
equipamcnto obsolete. Hii algumas excepcoes, como as
lndustrias FIorcstuis de Manica (lFLOMA) c algumas
serracoes no Sui c Norte do Pais. A capacidudc de pro
clucao cstima-sc em 12q 000 m", desta apcnus cerca de
10 (:'() ~ efectivamente utilizada. A maior parte das uni
ctades de transforrnacao forum privatizadas. Nfio obstante
£~ privatizacao, tanto os niveis de producao como os
indices de aproveitamento continuam baixo~ (.30 0/0). de
vida ao abastecimento irregular dn materia-prima e ao
l'quipamcnto obsoleto.

15. Hoje. 0 principal de~afio a csta indlistria e 0 seu
papel na gestao e conSCl'vacau do recurso florestal e no
desenvolvimento rural. i\ ~ua slIstcntabilidade depende
da capacidade de manter luna floresta sauchlvel com ma
(.Jeil'a de boa qualidade para tI explorac;8o. A introdu<;80
de sistemas de ccrtirica~~o trLlra para a indtistria a van
lagem de competir no mercado internacional com produtos
origimirios de areas mane.iadHs I1Ul1la base (' princfpios
dc rendimento sustentado,

16. 0 Pais conta com CCI'l:a dt' 46 000 hectares dl'
planta~oes f1orestais. As plantuc;6es industriais, sobrctudo
de pinheiro,...'. enconlram-se I()calizadas maioritariamente lHl

provincia de Manica. Estas plllntu~6es abastecem a unica
uniuacle de proccssamento de exoti(;as do Pais.

17. I\s plantac;6es destillacla~ a pl'oduyfio de combustivel
lenhoso. constituidas pOI' ellcaliptos, foram estabelecidas
ClO redor dos tres maiores centros urbanos. Eslas p]antac;6cs
encontl'am-sc quasc quc abandonadas porquc os actuais
nivcis de CLlstOS de produ((ao do m:l de ]enh£l de eucaJiplo
sao superiores ao prevo de venda do m:t da lenha prove
niente da f10resta nativa. Esta situuyao deve-se ao facto
do accsso it florcsta nativa SCI" praticamente livre (taxas
haixas de exploravao) aliada it prcferencia ell) combustivel
da.;; especies nativas pelo seu alto valor calorifico.

18. Existern eerca de 2800 ha de Casuarina sp estnbe
lecidos para proteCy30 de dunas costeiras, que nao tern
sido convenientementc controladas nem exrandidas pOl'

falta de l'ecursos hllmanos c financeil"os. Consequente
mente estas tem sido exploradas nos uItim~)s anos pela
populnc;ao para obten<;ao de combustlvel c material de
constfllc;ao. com consequGndas imprcvisiveis no alastrCl
mento dus dunas para as zonas produtivas adjacentes.

1q. Desde a decada cinqucnta. POf instrulllcntos lep:cds.
! 7 rcsel'vas f10restais foram estabelecidas. cum uma {ire:!

DApl - Diametro a altura do pl~ito



1 DE ABRIL DE 1997

total de 450 000 ha. Muito pouco se sabe relativarnente
a sua delimitacao e qualidade, devido a dificuldade de
acesso e falta de recursos para operar. A expansao de
Reservas Florestais e 0 estabelecimento de mecanismos
de seu uso e aproveitamento constituem 'prioridades do
subsector.

1.2.3 Recursos [aunisticos

20. Devido ao periodo de instabilidade que 0 Pais
atravessou, 0 subsector possui pouca informacao sobre a
existencia, distribuicao e composicao da fauna bravia.
Inventarios realizados em 1990 no complexo de Marromeu
indicam uma quebra de 80 % no efectivo animal no
penodo de 1977 a 1990. [ulga-se que este nivel de quebra
seja uniforme para 0 resto do Pais como resultado de
uma caca descontrolada. Assiste-se, contudo, ao reapare
cimento de fauna, bravia em muitas zonas onde, devido
a seca e guerra, os animais foram considerados desapare
cidos.

21. Em relacao as areas de conservacao, sucessivos
mstrumentos legislativos criaram 21 areas de conservacao
- Parques Nacionais, Reservas e Coutadas - com uma
area total equivalente a cerca de 6,7 milhoes de hectares.
Devido ao longo perfodo de abandono, estas areas reque
rem reavaliacao em termos de limites, objectivos e cate
gorizacao, POl' outro lado, ha indicacoes de que alguns
sistemas ecoldgicos nao estao cobertos pela rede existente '
de areas de conservacao.

22. Embora a paz tenha sido alcanc;ada,o acesso as
areas e ainda afectado pela incidencia de minas e ocupacao
humana descontrolada; alem disso, as vias de acesso para
a Reserva do Gile, do Niassa, os Parques Nacionais de
Zinave e de Banhine estao completamente destruidas, bern
como as suas infra-estruturas.

23. Existem no Pais 4 Parques Nacionais e 5 Reservas
de Caca cobrindo uma area de aproximadamente 1,6 mi
lhoes de hectares. tcdos eles proporcionando um habitat
de ampla diversidade biol6gica e, em alguns casos, com
ocorrencia de especies endemicas, Como foi acima men
cionado, problemas de insezuranca e instabilidade politica
conduziram a perdas significativas de fauna bravia, assim
como a falta de inforrnacao actualizada sobre a base do
recurso.

24. A Reserva do Niassa que realmente nunca foi aban
donada porque nao foi gravemente 'afectada pela guerra
e considerada como a que se encontra numa situacao
mais estavel. Tambem 0 Parque Nacional de Bazaruto
que, por causa da sua localizacao nas iIhas nao foi direc
tamente afectado pelas hostilidades, esta sendo manejado
para manter um nivel razoavel de eco-turismo e pesca
desportiva.

25. Apesar das dificuldades logisticas, os Parques Na
cionais e Reservas de Caca estao na fase de recuperacao,
como e 0 caso da Reserva de Maputo, Reserva do Niassa,
Parque Nacional de Zinave e Gorongosa. Estes Parques
Nacionais e Reservas ainda servem de importantes habitats
de conservacao da fauna bravia. No entanto, e importante
notal' que alguns deles estao a ser ocupados pela populacao
rural. Poderao surgir conflitos dificies de resolver se nao
forem tomadas medidas a tempo. POI' exemplo, no caso
da Reserva de Maputo, muitos acampamentos de popula
c;:oes podem ser observados no Leste e SuI, e do mesmo
modo, a mesma esta sendo rodeada pOl' crescentes areas
de aglomerados populacionais de deslocados e refugiados,

26. Hd no Pais. 13 Coutadas cobrindo uma area de
aproximadamente 5,1 milhoes de hectares. maioritaria
mente. estao localizadas na parte central e austral do Pais.
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predominantemente na provincia de Sofala. A condicao des
sas areas e irregular. POl' exemplo, no caso de Coutada 16,
as populacces de animais variam de acordo com as epocas,
talvez por causa das dificies condicoes de ecossistema
c proximidade com 0 Parque Nacional de Kruger 
Africa do SuI. As Coutadas ao longo do Rio Save e ao
redor do Parque Nacional de Gorongosa foram as mais
vulneraveise por isso, agora, tern mimeros muito baixos
de animais. A situacao nao e assim tao ma nas Coutadas
a volta de Marromeu, provavelmente por causa de condi
<;:oes ecol6gicas (inundacoes e florestas densas) que tornam
a area dedificil acesso durante urn periodo longo do ano.
Quase todas as Coutadas ainda apresentam boas condicoes
de habitat, embora algumas delas estejam a experimental'
pressoes populacionais por causa do assentamento, envol
venda especialmente os deslocados de guerra.

27. Estas areas, destinadas a safaris de caca, mantiveram
um certo nfvel de actividade, mesmo durante 0 periodo
de guerra, e ate 1987 quando todas cessaram de funcionar,
a unica actividade safari ocorreu fora das areas de con
servacao numa zona perto de Magee, na provincia de Tetc.
Em 1993, foram iniciadas actividades de safaris em 4 areas
existentes, com as restantes preparando-se para retomar
as suas actividades.

28. Relativamente as areas livres e importante ter ern
mente que, depois do Acordo de Paz, a fauna bravia
experimentou mais uma vez um dos seus momentos mats
diffcies per causa do acesso que se tornou mais fricil
nas areas anteriormente inacessiveis devido a guerra. La
mentavelmente, a caca descontrolada agravou a situacao
de algumas especies que antes eram consideradas raras
ou em perigo de extincao. De acordo com a quantidade
de carne de caca que e vendida ao longo das vias redo
viarias, a caca de subsistencia tornou-se comercial, devido
a limitada gestae e controlo das instituicoes piiblicas.

2. Analise de limitantes e oportunidades

2.1 Problemas e limitantes

2.1.1 De ambito geral

29. Mocambique e essencialmente um pais agrano,
Cerca de 78 % da terra e coberta par formacoes florestais
ou outras Iormacoes vegetais que conferem ao Pais uma
grande diversidade biol6gica e um habitat para a fauna
bravia. Apesar deste potencial abundante, como resultado
da combinacao de uma heranca colonial desfavoravel,
politicas desacertadas, desastres naturais e guerra, a situa
~ao da seguranca alimental' principalmente nas zonas rurais
e precaria. Assim, sao as seguintes limitantes gerais a
destacar:

(i) cerca de metade da populacao nao tem meios
suficientes para satisfazer as suas necessidades
minimas em calorias, e pouco mais de dois
tercos dessa populacao vive na pobreza abso
Iura;

(ii) a desmatacao acelerada na exploracao madeireira,
de biomassa e materiais de construcao, quei
madas descontroladas. caca furtiva e margi
nalizacao das comunidades rurais que sao os
principais beneficiaries .desses recursos;

(iii) 0 Pais ainda nao possui um sistema de maneio
florestal e faunistico. Esta lacuna leva, POl'
sua vez, a inexistencia de pIanos de exploracao
de flora e de fauna, com a consequencia
negativa de desiquilfbrios devido a sobre-ex
ploracao de poucas especies conhecidas no
mercado;
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(iv) o usa intensive da terra c a sobre-exploracao
das [lorestas naturals em algumas areas do
Pais esta a causal' a eliminacao da l'loresta
c a promovcr a degradacao des solos:

(v) persiste ainda a exploracao e exportacao ilegul
de produtos Ilorestais e Iaunfsticos ao longo
das Irontciras com os paises vizinhos, contri
buindo assirn, para 0 aumento das uctividades
ilegais de corte de madeira e caca lurtiva.
Estes problemas sao rcportados uas provlncias
da Zambczia. Niassa, Tete e Cabo Delgado:

(vi) a informacao cxistente refcrentc aos rccursos
naturais c de cobertura limitada e muitus
vezes pUUCLl Havel:

(vii) a legislacao subscctorial. norneadamerue 0 Regu
larnento de caca, Rcgulamcnto Ilorestal, Re
gularnento de criacao de animais selvagens

c uma serie de diplomas que criam as Areas
de Conscrvacao cxistcntes apresentam alguns
aspectos que nao se ajustarn 11 actual Iase de
desenvolvimento do subsector.

2.1.2 Relutivos a utilizacdo do» recutsos llorestais

10. A exploracao Ilorestal ccaractcrizada pela incidcncia
de cxtraccao de madeira em regime de licenca simples.
em vcz da cxploracao em regime de concessao. Esta
situacao, cunduz II proliferacao de operadores disperses
em areas extensas, cujo controlo c maneio traduz-se dificil
('ant a~ alllOl'idacll:s Jo subseetor.

31. AliaJo a l:sla expluruc;au (ksurdenuJa, subsiste a
t;xportw,:ao de torus, po is os operadores de licenc;as simples,
na sua maioria, nuu pussuem capacidade industrial para
(. prol:l:SSalllcntu local. Cuntudo. a l:xplorac;au de madeira
\10 Pais ~itLta-sc entrt.:30 1.)'(; II 40 % cia Taxa Anllal de
Cork (rAC) pcrlllissivel. qUl: C cstilllada 1:111 ')00 000 me
tros Cllbicos pur ~Ill().

32. PU!' ulillU laclu. it cXplu1itl«iu ,cll: lenhit e carvao
quc se t.:slima CIll cerea cle t6 milh6cs dt.: metros dlbicos
POl' ano, destinados ao abastecimento de energia domestica
" cerca dc gO °0 da popula<,:au movambicana, cunstitlli
\lm desafiu na proema de sullll,:ao para lima utiJizac,:ao
sustt.:ntavel dus recursos f1orestais. A agravur esta situac;uu.
~ao as praticas agricolas inapropriadas, que contribuem
para lun aumento substancial do desmatamento de extensHs
ureas f1orestais.

13. a patrimonio I'lurestal pennum:nle du Pais nau
esUi dt.:marcado. no sentido de definir com rigor, quais
as zonas que se dcstinam a protecc;ao e aquelas que se
destinam II produyao f1oresta!. A £Ioresta nativa nuncu
beneficiol! de inventario florestal detalhado c plano de
maneill, que sirvalll de base para u estabelecimento de
coneess6es l'fuleslais.

34. As cumunidades lucais nas ureas de l'foresla pro
<lutiva sempre assistiralll a explorac;ao elos seus recursos
ror operadures externos a ,Irea sem qualquer beneficio
ou envolvimento.

15. A fiscalizal<iiu f10reslal (:stu enfraquecida, pois os
fiscais sao insuficientes e os meios c1isponiveis sao limita
dos panl it cobertura nacional necessaria. Esta situac,:ao
(; agravada pela falta de incentivo inerentes a actividade
de fiscalizac;ao.

36. As 17 Reservas Floreswis l:xistentes eneontram-sc
,tbanclonadas pOI' falta de recursos para a sua manutenl(ao
(' prepetuidade. Pelas mesmas ra?;()e<:. esta impos<:ihilitado
" cstahcl-:cimu1to de novas rcsel'vas.
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2.1.3 Relatives ({ utilizacao cia fauna bravia

37. A maioria dos Parques Nacionais Co Reservas de
Caca estao degradadas, em relacao a fauna e infra-estru
turas para administracao e de promocao de eco-turismo,
A caca furtiva continua, nao so incidindo sobre as areas
livres, como tarnbem em reservas e parqucs nacionais,

38. As Coutadas de cuca na sua maioria jri sc enCO\1
tram adjudicadas c exploradas de safaris e rellectern hoje
problemas sernelhantes de degradacao ja mencionados para
us Parques e Reservas, agra vadas pela ocupacao per rcas
scntarncnto das populacoes. A presenca de populacao dis
persa nas coutadas constitui urna arneaca II industria de
safaris.

39. Em algumas zonas do puis, o aumento da populacao
de elefantes tern originado conf'litos na ocupacao de espaco
com a populacao e comunidades rurais. Por outro lado,
o aurnento da populacao de crocodiles tambem em algumas
zonas do pais. tern provocado perdas humanas.

2.1.4 Relatives au rcilorestameuto

40. Devido a relativa abundancia dos recursos Ilorestais
naturals, a tradicao do reflorestamento c Iimitada em
Mocambique. as projecios de rcf'lorestarncnto iniciados
\10 fim da decada de setenia estao paralisados por falta
de sustentabilidade tecnica c Iinanceira. as pequenos
projectos de reflorestamento lancados na decadu de oitenta
junto das comunidades rurais nao tiveram sueesso nem
continuidadc.

2.1.5 I~elativus <I industria l1Iadeireira

41. A industria de madeira moc,:ambicallL1 roi ja carac
lerizada nos capitulos antCoriores, essencialmenle pOI' dispor
lie uma tecnologia obsu1cta sem condic,:6es pma ofcrecer
produtos de qualidade t.: C01l1 aproveitamenlo de madeira,
cuia media c apenas de 20 '!S II 30 %.

42. ,'\pesar du maior parte das unidades de transfonna
LaU de madeira terem siclo privatizadas, a sua operaciona
lidade e rcntabilidade continuam baixas. A maioria dos
proprieull'los que adquiriram estas unidadcs nao honram
os seus compromissos para com 0 Estado c mantem as
unidades inoperacionais.

43. Pn:valece a falta de Iigac,:ao entre a industria de
lransforma<;ao primaria da madeira com lima base per
manente de abastecimento de materia-prima. eujo modcJo
loi concebido na legislal(ao vigente como sendo a con
ct.:ssao f1oresta!.

2.1.6 Rel<ltil'os cI institui(:(lu

44. A inslituic,:ao do ESlado responsrivel pela imple
menta<;iio da poHtica relativa aos Recursos Florestais e
Faunfsticos e a Direcc;ao Nacional de F1orl:stas e Fauna
Bravia (DNFFB) do Ministerio da Agricuhura e Pescas
que tem enfrentado as segtdntes problemas'

(i) insuficiente pessaal qualificado;
(ii) falta de meios para cobrir us sua., necessidadcs

operacionais;
(iii) estrutura organizaciunal fragil;
(iv) falta de incentivos adequados pant a satisfa<;fio

do pcssoal tecnico a todos os niveis.

2.2 Oporlunidades

45. A situac;ao actual Jo Pais caracterizada pela paz,
economi" de mercado, prOl:esso de democratizayao, i'cvi
talizac;ao do sector privado, rcassentamento da popltlac;ao.
,: pelo \11'01.:1.:'0 de dcsccnlraliza<;uo, abre n\Jvas 0pol·tuni-
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dades e desafios para subsector florestal e faunistico, pois:

(i) 0 interesse crescente do investimento privado
nas actividades florestais e faunisticas pressu
poe uma procura crescente de produtos do
subsector, Este crescimento potencia 0 aumento
das receitas para 0 Estado, via cobranca de
taxas e impostos, para alem da contribuicao
na balanca de pagamentos;

(ii) a paz permitiu 0 acesso as areas de florestas e
de fauna, potenciando a geracao de informacao
necessaria a planiiicacao e a implementacao
do maneio sustentavel, contribuindo assim, de
forma mais integrada para os objectivos na
cionais relativos ao desenvolvimento agrario
e estabilidade do meio ambiente,

(iii) 0 movimento tendente a responsabilizacao das
autoridades locais e envolvimento das comu
nidades ao maneio dos recursos florestais e
faunisticos potencia a possibilidade de uma
maior contribuicao deste subsector nas eco
nomias locais de alivio a pobreza;

(iv) existem condicoes tecnicas e potencialidades eco
n6micas para 0 estabelecimento de uma admi
nistracao florestal e faunistica com capacidade
de se autofinanciar e mobilizar investimentos
para 0 desenvolvimento do subsector;

(v) as areas de conservacao apresentam condicoes
para a adopcao de uma gestae participativa
do Estado, sector privado e comunidades sob
forma de sociedades aut6nomas de gestae:

(vi) a maior parte dos problemas que afectam 0

subsector poderao encontrar solucao na defi
ni~ao de politic/is e estrategias claras e adop
c;ao de instrumentos legais apropriados.

3. PoHtica de Florestas e Fauna Bravia

46. A Politica e Estrategia de Desenvolvimento de Flo
restas e Fauna Bravia enquadra-se no Programa do Governo
estabelecido pela Resolucao n," 4/95, de 9 de Maio,
da Assembleia da Republica, e na Politica Agraria e
Estrategia de Implementacao aprovada pelo Conselho de
Ministros em Outubro de 1995.

47. 0 Programa do Governo, no seu capitulo 3.3.
sobre a Agricultura e Desenvolvimento Rural, define que
(,0 Governo promoverd a utilizaciio racional e sustentdvel
das Florestas e Fauna Bravia de modo a servir a economia
do Pals. em geral, e os interesses das comunidades nelas
inseridas, em particular». As prioridades definidas no
ambito do Programa do Governo sao assim resumidas:

(i) promover a participacao da populacao em pro
gramas de reflorestamento;

(ii) incentivar a exploracao dirigida a transformacao
industrial;

(iii) reduzir a exportacao de madeira em brute,
compensando-a pela exploracao de produtos
transformados ;

(iv) incentivar a utilizacao e a exportacao das espe
des mais abundantes e presentemente se
cundarizadas;

(v) encorajar a iniciativa privada de reflorestamento
industrial e comercial;

(vi) promover a reabilitacao e a ocupacao efectiva
das areas de conservacao e proteccao:

(vii) educar as populacces sobre a importancia .da
Fauna Bravia e tamar medidas para con ten
C;ao da caca furtiva:
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(viii) tomar medidas para a proteccao das especies
em perigo de extincao ou declinio.

48. 0 Programa do Governo, relativo ao desenvolvi
mento da industria, contempla «Q valorizaciio dos recursos
jlorestais, aumento do seu valor acrescentado atraves da
elevaciio do seu grau de transjormacdo e aproveitamento
completo e tacional desses mesmos recursos», Por outro
lado, e dada prioridade a promocao da implatacao de
novas indiistrias em regioes potencialmente produtores de
materias-primas.

49. Assim, a Politica e Estrategia de Desenvolvimento
de Florestas e Fauna Bravia enquadra-se nos principios
fundamentais da Politica Agraria, resumidos na seguinte
declaracao politica:

«Desenvolver a actividade agrdria com vista a alcancar
a seguranca alimentar, atraves da produciio diversijicada
de produtos para consumo, fornecimento a industria
nacional para a exportaciio, tendo como base a utilizacao
sustentdvel dos recursos naturais e garantia da equidade
social.»

50. Por outro lado, a Politica Agraria estabelece que
[1 utilizacao sustentavel dos recursos naturais depende
fundamentalmente da adopcao de estrategias em relacao
£lOS seguintes objectivos:

(i) conservacao de solos e da biodiversidade;
(ii) envolvimento das autoridades locais e das co

munidades nas accoes de formacao, fiscali
zac;;ao e produc;ao;

(iii) participacao do sector agrario na gestae de
recursos hidricos.

51. Deste modo, os objectives do Programa e da Politica
Agraria constituem a base para a formulacao e imp lemen
tac;ao da Politica de Florestas e Fauna Bravia.

52. 0 objectivo de longo prazo, de desenvolvimento
de Florestas e de Fauna Bravia em Mocambique e formu
lado nos seguintes termos:

Proteger, Conservar, Desenvolver e utilizar de uma
forma racional e sustentdvel os recursos jlorestais e
[aunisticos para 0 benejicio economico, social e ecolo
gico da actual e futura gerarao dos mocambicanos.

53. Com base nos problemas e oportunidades identifi·
cados e para a prossecucao do objective de desenvolvi
mento, foram priorizadas as areas de intervencao a curto
e medio prazos e definidos os seguintes objectives ime
diatos:

(i) Objectivo economico - 0 que trata da producao
e utilizacao do recurso da flora e fauna, com
enfase sobre os problemas relativos as con
cessoes florestais, exploracao das coutadas,
actividade cinegetica em areas livres, reabili
tacao da industria de madeira, reflorestamento
comercial e promocao das exportacoes e da
industria de eco-turismo. Nestes termos, 0

objectivo econ6mico e assim definido: «pro
mocao do papel e da intervencao do sector
privado no maneio e utilizaciio sustentdvel
dos recursos florestais e [aunisticos, e 0 de
senvolvimento de plantacoes [lorestais»;

(ii) Objectivo social - 0 que trata da util'zacao e
conservacao do recurso pela comunidade. com
enfase sobre a educacao comunitaria, uso e
aproveitamento dos recursos pelas comunida
des e 0 reflorestamento comunitario. 0 objec-
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iivo social c assim dcfinido: «Aumento da
participaciio da populuciio rural e comunidades.
como agentcs directos no maneio integrado,
proteccao contra queimadas, usa e conservaciio
dos rccursos [lorestai« e [aunisticos»,

(iii) Obiectivo ccologico -- 0 que trata da proteccao
e conscrvacao da flora e fauna, com enlasc
sobre a reabilitacao e ocupacao dos parques
nucionais c reservas do bravia e de Ilorestas,
c cxpansao das areas de conservacao. Estc
objective e dcfinido nos seguintes moldes:

«Melhoramento da protecciio, maneio e uso
das areas de conscrvacdo de ilorestas e fauna
bravia, com vista a contribuir para 0 desen
volvimento sustentuvel nacianal e local. usa
apropriudo da terra e conservaciio da bio
diversidade» :

(iv) Obiectivo institucional - o que trata dus aspec
tos de referee e reorganizacao institucional.
com enfase sobrc a programacao e monitoriu,
formacao, fiscalizacao c estabclecimento de
mccanismos de gestae autonorna. 0 objective
institucional c dcf inido nos seguintes termos:

i) Mclhoramcnto da estrutura organizacional
c operacional do subsector para permitir que
cumpra 0 seu mandate centra! de [ormulacao
de politicos. plan ilicaciio, progrumaciio, orien
tacao tecnica, administraciio do progruma,
acompanhamento e avaliaciio:

ii) Fortalccimento da organizacdo c capaci
dades funciolUli,~' a nivel provincial, distrital e
lucal em conformidade com as exigencias da
descel1ll't1fizariio e mCll1eio part ieipativo tfos re
cursos IUltLlrai~;

iii) Consolida(:cio de capacidades de desen
vulliimenlo da fOl'llla(-'iio profissional e voca·
cional e furl11ulariio de progral11as de !orl11c/fi"iu
forma! (' li()caclOl1al».

4. tstrategias e implemel1ta('iio

')4, Os objectivos anteriormente iclentificados apontam
direcl,'.c)CS gerais para 0 desenvolvimento do subscctor nos
proximos cinco cIl1os. Com vista a fornecer uma indica<;ao
"dicional a todos os intercssados, c para faciIitar 0 acom
panhamento e avaliac,:ao do descmpenho e desenvolvi
menlo slJbsectorial, apresentam-se as estrategias conside
ladus csscnciais para a realizHl;ao de cada objectivo
ilm~diato.

'5'), 0 objectivll cconomico que visa a «Prol11o(:iio £Iv
pape! e cia il1tcrvelJ(:iio do sector privado no maneio e uso
(los rCcursos florestais e faunisticos, contribuindu para 0

uumclliu do Produlo Nacionaf Rmto (PNB)>> senl alcan
....ado atravcs:

m dB promoc;iio da pat,ticipfH;ao do sector privudo
110 aumento cia of crta em produtos e servi<;os
florestais e faunisticos, implementando siste
mas de inccntivos e mobilizando capitais de
baixo custo para 0 desenvolvimento da indus
tria f10restal c do eco-turismo:

(ii) do aumcllto das cxporta<;oes dos produtos semi
-llcahaclos e implcmentando medidas de rca
bilitac;iio da indllstria florestal e de safaris:

(iii) da illtroduc;iio progressiva da exptora«ao flo
reslal em regime de conccssao, obriganclo,·se
o concessiol1llrio a implemcntar planas de

maneio que garantarn a exploracao em regime
dc rendimeruo sustcntado, Esta accao visa
reduzir 0 impacto da exploracao excessiva
e desordenada de madeira e poicncia a explo
racao sustentada da Iloresta mediante a irn
plementacao de pianos de maneio a serem
institucionalizados na cxploracuo em regime
de concessao. Estes planes incorporariio, tam
bern pianos e rncdidas de prevencao c con
trolo de qucimadas florcstais:

(iv) da introducao de mediclas cconomicas e legais
que incentivem a reducao progressiva da
exportacao de toros de espccies nativas fa
vorecendo () processamento local e a expor
tacao de produ tos scmi-acabados e acabados

(v) do fomento para 0 estabelecimento de planta
coes industrials com espccies de rapidocres
cimento, para 0 abastecimento cia industria
local e exportacao. Estas plantucoes poderiio
potencial' tambcm a substituicao das espccics
nativas actualmente utilizadas para a produ
cao de lenha c carvao, garantindc-sc, assirn,
uma reducao substancial da pressao sobrc
a Ilorcsta nativa:

(vi) do dcsenvolvimcnto c intrcducao de normas
tecnologicas e de qualidadc dos produtos
florestais e Iaunfsticos:

(vii) da promocao de tecnologias conducentes a uti
lizacao de madciras de cspccies actualmente
secundarizadas:

(viii) da promocao de uciividades de safaris nas cou
tadas oficiais C outras areas a dClllarcar pur
contrato com 0 scctor pl'ivaclo. Neste pt'ocesso
encor&jar-se-ii 0 diiilogoentre 0 sedor privado
e as comunidades locais na part ic,:uo dus bene
fidos inerente~;:

(ix) da idcntifica<;~lo e demarca<;ao de areas com
potencial para reflorestamcnto, eco-turismo,
safaris de ca«u, hel'dades e fazendas cle ca<;a
a nivel nacionnl para oriental' futuros inves
timentos no Sli b,ectol';

(x) do fomento da crillc;ao de anima is bravios em
fazcndas e herdudes de cac,:a;

(xi) da actualizac;ao das taxas de explorac,:ao cdc
scnvolvimento de mecanismos de recolha de
receitas f1Ol'eslais e de fauna bravia;

(xii) da pl'omoc,:ao de maior apl'Oveitamcnto da explo
l'ac,:ao florestal com vista 80 aumento da
ofcrta c da 1cnha.

56., 0 objectivo l'clativo ao ellvolvimeflto £las comuni
dades locais no maneio e cOllservafao £los recursos flo
restcr/s e' faullisficos sera a1canc;ado atraves:

OJ cia implementac,:ao da rede de arcas piloto com
a parlicipa<;:uo da comunidade na conserva«uo
e uso dos l'ccursos f10restais c faunisticos;

(ii) da capacita<;ao a (odos os nfvcis para 0 dcscn
volvimento participativo dos projectos comu
nitiirios para " gestao de f10restas e fauna
bmvia em todas as categorias de lISO da terra.
A pal'ticipa<;ao das comunidades na gestiio
de florestas c fauna bravia potencia a redu<;i.io
de explorac;ao f10restal desordcnada e caC;:H
furtiva. pois, as comunidades terao dispo
sitivos legais para a pr<ilica di! fiscaliza«iio:

(iii) do estabelecimcn to de Comites de Gestao de
Recursos ,corn a participac,:iio das alltoridades
loeais do Estado, comunidades Jocais, Orga-
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nizacoes Nao-Governamentais (ONG's) e sec
tor privado nas regioes de maior potencial
florestal e faunistico. Esta medida visa po
tenciar os ograos locais de maior capacidade
de fiscalizacao, controlo e prevencao de
queimadas ;,

(iv) da introducao de mecanismos legais que pro
gressivamente garantam 0 acesso aos recursos
florestais e faunisticos as comunidades locais;

(v) da demonstracao as comunidades das areas nao
florestais, sobre a contribuicao das arvores
na produtiv'idade agricola, atraves de bene
Iicios ambientais locais nas areas urbanas e
a beira das estradas, incluindo a producao
de lenha e carvao;

(vi) do desenvolvimento de accoes de educacao e
responsabilizacao comunitarias, em relacao ao
controlo do uso do fogo, nas operacoes cul
turais, de agricultura ou caca, controlo e pre
vencao contra queimadas sera da responsabi
lidade dos conselhos locais de gestae a serem
forrnalizados;

(vii) da inventariacao, demarcacao e estabelecimento
de planos de maneio, em unidades de areas
de florestas de utilidade comunitaria, perrni
tindo 0 seu uso racional, assim gerando fundos
para aplicacao no meio rural. Esta medida
potencia a oferta de lenha e carvao a po
pulacao rural numa base sustentada.

57. 0 objectivo concorrente a sustentabilidade ecologica
no uso dos recursos naturais, sera materializado funda
mentalmente e atraves:

(i) do conhecimento melhorado do estado de conser
vacao das areas de conservacao, implemen
tando inventarios e metodologias de recensea
mento padronizado de Fauna e Florestas e
a adopcao de urn sistema rotineiro de acom-
panhamento; ,

(ii) do estabelecimento de Sociedades de Desenvol
vimento Antonomas para a administracao e
maneio das actuais areas de conservacao,
com 0 envolvimento do sector privado e
comunidades locais. Para alem das Iuncoes
especfficas de gestae comercial das areas de
conservacao, as sociedades de desenvolvi
mento adoptarao pIanos especfficos de pre
vencao e controlo contra as queimadas;

(iii) da adopcao obrigatoria de pIanos de maneio
das areas de conservacao e areas ecologica-
mente sensiveis; ~

(iv) da implementacao de projectos pilotos com 0

envolvimento da comunidade, com vista ao
maneio e desenvolvimento sustentavel da
flora e fauna bravia. As areas piloto darao
prioridade a implementacao de pIanos de
prevencao contra as queimadas;

(v) da proteccao de solos, bacias hidrograficas,
fixacao de dunas e outros ecossistemas frageis
e atraves do reflorestamento;

(vi) da revisao dos limites dos Parques e Reservas
e sua recuperacao, com destaque para: Go
rongosa, Zinave, Banhine, Niassa, Marromeu,
Pomene, Gile Bazaruto e Reserva de Maputo;

(vii) da criacao de Areas de Conservacao de Trans
fronteira, atraves da demarcacao e desen
volvimento de Parques Nacionais e Reservas
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com 0 envolvimento do sector privado e
comunitario;

(viii) da reabilitacao e expansao de reservas florestais,
proclamadas e demarcadas com vista a con-
servacao da biodiversidade; ,

(ix) do monitoramento dos mangais e estabeleci
mento de planos de maneio e conservacao,
visando a manutencao das suas funcoes eco
logicas como areas de reproducao de crus
taceos e outras especies marinhas, com 0

envolvimento e ou educacao da populacao
local;

(x) da inventariacao, classificacao e zoneamento
das areas de recursos florestais e Iaunfsticos
em fun<;ao das categorias funcionais mais
apropriadas (floresta produtiva e areas de
conservacao) que deverao fazer parte do pa
trimonio florestal permanente, nao alienavel.

58. 0 objectivo de desenvolvimento institucional ao
nivel central sera materializado atraves:

(i) do melhoramento de capacidades para a formu
lacao de politicas, planificacao, prograrnacao,
acompanhamento e avaliacao, adequando-se a
instituicao do Ministerio cia Agricultura e
Pescas responsavel pelo subsector , de quadros
qualificados e treinados, concepcao e adopcao
de procedimentos para a avaliacao e adequacao
de equipamentos necessaries:

(ii) da reestruturacao e reorganizacao do subsector
florestal e Iaunistico com vista a uma maior
autonomia, e criacao de urn Service Nacional
de Fiscalizacao baseado noenvolvimento das
autoridades locais do Estado e comunidades
locais;

(iii) da formulacao e adopcao de uma estrutura de
incentivos quepermita a participacao de todos
os agentes envolvidos no desenvolvimento do
subsector florestal e faunfstico;

(iv) do desenvolvimento e adopcao de instrumentos
legais inerentes a conservacao e utilizacao do
recurso florestal e faunistico. Sera institucio
nalizado urn sistema de quotas anuais de
exploracao florestal e faunistico com base na
disponibilidade do recurso em cada zona ou
regiao. Quanto as especies menos abundantes
serao estabelecidos mecanismos especfficos de
utilizacao e controlo;

(v) da constituicao do Fundo de Desenvolvimento
de Florestas e de Proteccao da Fauna Bravia
para assegurar a sustentabilidade a longo
prazo, compatibilizando-o com 0 Fundo de
Fomento Agrario,

59. 0 objectivo institucional concorrente para 0 For
talecimento das capacidades organizacionais e operacionais
a nivel provincial e distrital, sera alcancado atraves:

(i) do melhoramento da capacidade de planificacao,
programacao, controlo e avaliacao das acti
vidades de campo, adequando-se os orgaos
locais de capacidade humana e material para
o efeito;

(ii) da reorientacao e promocao da capacidade de
fiscalizacao a varios nfveis baseado na
implementacao do Service Nacional de Fisca
liza~ao Florestal e Faunfstica. Nesta base, serao
implementados e forrnalizados comites de
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consults Ironteiricos com as autoridadcs
dos paises vizinhos, para coordenar a resolucao
de problemas inerentes a caca furtiva e expor
ta~iio iIegal dos produtos florestais e faunfsti
cos;

(iii) do desenvolvimento e expansao das relacoes entre
os Services Provinciais de Florestas e Fauna
Bravia (SPFFB'~). municfpios, publico, comu
nidade, ONG's e privados a nivel provincial,
distrital e local, criando-se cinergia e co
operacao na implementacao da Politica e
Estrategia de Desenvolvimento de Florestas
e dc Fauna Bravia. Um dos principais resul
tados pretendidos desta relacao e a criacao
de mecanismos formais para a discussao c
resolucao de problemas relativos as queirnadas
c fiscalizacao:

(iv) do melhoramento do sistema de recolha de dados,
avaliacao de recursos c acompanhamento c
disseminacao de informacoes.

60. 0 objective institucional que visa a consolidacao
das capacidades dos recursos humanos sera alcancada
atraves:

(i) da participacao no melhoramento da programacao
e das capacidades operacionais da Faculdadc
de Agronomia e Engenharia Florestal, Facul
dade de Veterinaria e Departamento de Bio
logia da Universidade Eduardo .Mondlane,
fonte principal de quadros superiores para
o subsector:

(ii) da contribuicao para 0 aumento de capacidadcs
de formacao tecnica no maneio de florestas
e fauna bravia, no Instituto Agrario de Chi
moio, fonte principal de quadros de nfvel
medic para 0 subsector

(iii) da promocao de programas de formacao em
servico para reorientar e equipar 0 pessoal
das florestas c fauna bravia, a fim de leva I'

a cabo as suastarefas e responsabilidades em
conformidade com a nova politica subsectorial:

(iv) da organizacao e promocao da formacao na
producao e maneio para 0 sector informal e
comunidades envolvidas na utilizacao de pro
dutos e services florestais e faunfstieos;

(v) da promoc,:ao da formac,:ao de p6s-graduar.;ao.

5. 0 papel dos dijerenteli intervellien/eli na implementa"'iio
da politica e estrategia

').1 Gera!

61. A paz e as mudanc;as significativas na politica e
eSlrategias de desenvolvimento econ6mico do pais. origi
naram um periodo de optimismo. sem paralelo. e opor
1lll1idade para 0 subsector. Trata-se de um momento de
ll1udanc;a l de transil(ao. A paz e seguranl(a tem permitido
as autoridades do subsector operar mais tlma vez no
I:ampo. tomando conta e orientando a conserva<;ao, maneio
e utilizal(ao de recursos.

62. Estas mudanc,:as politicas sao I:aracterizadas pela:

(i) deseentralizar.;ao das func,:5es do Governo para
as provfncias, distritos e municfpios;

(ij) pelo dialogo positivo tendente ao encorajamento
da participac,:ao das comunidades loeais na
gestao dos recursos florestais c faunfsticos:
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(iii) pelo estabelecimento de um clima lavoravcl para
o sector privado e 0 seu envolvimcnto no
maneio de recursos naturals: e

(iv) pelo estabelecimento de uma participacao mais
activa das ONG's e da comunidade doadora ,
nos programas de desenvolvirnento. Assim, 0

impacto destcs intervenientes pode ser vistu
da seguintc maneiru,

5.2 0 Estado

63. 0 papel do Estado 110 processo de irnplemcntacao
da Politica c Estrategia de Desenvolvirnento de Florestas
e Fauna Bravia sera essencialmente 0 de garantir a 1'01'

mulacao de politicas adequadas C coordenudas: adequacao
e implementacao de uma lcgislacao actualizada, fiscalizacao
do uso dos recursos e a criacao de condicoes para 0

desenvolvimento de actividades privadas re1ativas a explo
racao florestal: transforrnacao primaria. caca cinegetica:
eco-turismo e repovoameuto florestal e do bravio. Estas
funcoes serao cabalmente cumpridas com a criacao de
uma instituicao forte e aut6noma e a irnplementacao
de um sistema nacional de recolha C processarnento de
oados.

'i.) Comunidades locais

64. A populacao rural foi scmpre 0 principal utilizador
dos recursos naturais. Assim, e para garantir a utilizacao
e conservacao dos recursos de flora e fauna c fundamental
que os principais utilizadores e beneficiarios participem
activamente em todas as fuses de planificacao da utilizacao
destes recursos.

65. As comunidades locais participarao no futuro na
planificacao e programacao de actividadcs que visel~ 0

rnaneio e utilizacao sustenuivel de recursos na sua area
de influencia.

66. Por outro lado, as comunidades locals serao II

veiculo principal para 0 sucesso da fisca.lizar.;ao c c~nll:oh)

de queimadas. Para 0 efcito elas constituern 0 pr~nclpal

grupo alvo da Politics (' Estrategia de Desenvolvimento
de Florestas e Fauna Bravia. 0 beneffcio economico directo
para as comunidades no sell envolvimento 118 gestae dos
recursos naturais sera a principal estrategia.

5.4 Autoridades locais do Estado

67. As autoridades locais clo Estado scraa 0 prindpal
veiculo para a fiscalizac,:ao, controlo e p1"l~ven~ao de quci~

111adas na SUa area de judsdir;ao.
68. As autoridades locais do Estado terao beneficios

directos nas aCl(OeS de fiscalizal(ao via Fundo de Desen
volvimento de Florestas e Protec~ao daFauna. ACi(oes
espeefficas serao canalizadas ao nivel local para a imple
mentar,ao pelas autot"idadcs locais.

'1.') Sec/or privado

69. A perspectiva de UtlUI paz duradoira aliada a intro
dUl(ao de alterui(6es na lei de investimento e no c6digo
dos beneffcios fiscais para () investimento privado. consti
tuem as c0l1di~6es basicas para a participar;ao do sector
privado nas actividades de desenvolviml'llto.

70. 0 sector privado c.ontribuira para a economia na
cional e local atravcs da participacao c investimcnto na
conservac;;ao e gestao de rccursos florestais e fallnisticos.
Este sector participanl com investimentu em todas as
categorias de terra. incluindo as Areas Protegidas pelo
Estado.
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71. A colaboracao entre 0 sector privado e comunidades
locais serao encorajadas para potencial' a viabilidade de
ernpreendimentos privados sem prejufzo dos interesses da
comunidade.

72. Serao promovidas e formalizadas associacoes no
processo de consulta permanente com 0 Governo.

5.6 ONG's

73. As ONG's em Mocambique estao transitando de
instituicoes de ajuda humanitaria para dar enfase a re
construcao de capacidades produtivas locais. Isto e enca
rado pelo Governo, como uma transformacao positiva.
Assim:

(i) encoraja-se as ONG's a continuarem a reforcar,
6 desenvolvimento de capacidades a nfvel local,
assistindo as comunidades rurais, a organiza
rem-se, a analisarem e a resolverem os seus
problemas e encontrarem localmente as solu
coes, relacionadas com a gestae sustentada dos
recursos florestais e faunisticos;

(ii) captar fundos adicionais atraves das ONG's para
o subsector de florestas e fauna bravia para
implementar medidas de conservacao da bio-

51-(9)

diversidade e maneio .sustentado dos recursos
florestais e faunisticos.

6. Aq:oes de seguimento

74. As accoes de seguimento a serem levadas a cabo
na implementacao da Politica e Estrategia de Desenvolvi
mento de Florestas e Fauna Bravia, consistirao no seguinte:

(i) elaboracao e aprovacao do programa de inves
timento de ambito nacional e local para 0

subsector de florestas e fauna bravia, incluindo
pIanos de implementacao com os respectivos
mdicadores de desempenho. Este trabalho
esta integrado na Iormulacao do PROAGRI.
a terminal' em Setembro de 1997;

(ii) elaboracao e aprovacao da legislacao inerente
a conservacao e utilizacao dos recursos flores
taise Iaunfsticos, Este trabalho sera concluido
em Dezembro de 1997;

(iii) reestruturacao e reorganizacao do subsector com
vista a criar condicoes para a implementacao
do programa de investimento subsectorial,
incluindo estudos econ6micos que permitam
justificar a autonomizacao da Administracao
do subsector de Florestas e Fauna Bravia.

Preyo - 4140.00 MT


