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As florestas são, sem dúvida, um ativo importante de Moçambique, sendo um importante 
contribuinte para a economia do país e uma fonte considerável de emprego nas áreas rurais. 
Moçambique possui 34 milhões de hectares (ha) de florestas naturais, o que corresponde a 
43% da sua área (1). Em 2011, esse setor contribuiu com cerca de US $ 330 milhões para o 
PIB e empregou diretamente 22.000 pessoas (FAOSTAT, 2011).

As florestas fornecem serviços e bens relativos aos ecossistemas, com valor local e global: 
compreendendo alimentos, energia, remédios e materiais de construção. Em algumas comu-
nidades rurais, as florestas de miombo contribuem com quase 20% do rendimento familiar e 
40% rendimento de subsistência não monetário (2).

O governo de Moçambique está fortemente empenhado em reduzir o desflorestamento, 
causado essencialmente pela pobreza, pelo elevado crescimento populacional e pela procura 
internacional de madeiras valiosas. Cerca de 65% da perda florestal está diretamente rela-
cionada com a conversão para agricultura de pequena escala. Por outro lado, os principais 
fatores de degradação são a extração de biomassa e a exploração insustentável, às vezes 
ilegal, da madeira.

(1) Baseado na definição de florestas de cobertura de 30% e com um mínimo de 
3 metros de altura numa área de mais de 1 hectare.
(2) Nota Florestal de Moçambique
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Descrição

Mozfip
O objetivo do desenvolvimento do projeto é melhorar as práticas e o ambiente propício para 
a gestao de florestas e terras em paisagens identificadas. O projeto tem 3 componentes:

• Promover a Gestão Integrada da Paisagem;
• Fortalecer condições favoráveis à Gestao Florestal Sustentável;
• Coordenação e Gestão de Projetos.
 

Parceiros
Ministério da Terra, Ambiente e desenvolvimento Rural (MITADER); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• A pobreza rural e o crescimento populacional resultam em rendimentos limitados, levan-

do a um uso insustentável da floresta. Os desmatamentos são impulsionados principal-
mente pela conversão para a agricultura de pequena escala.

• Faltam ferramentas e recursos para visualização e monitoramento com imagens de saté-
lite disponíveis e o mapa Nacional de Uso e Cobertura da Terra;

• Os dados não são georreferenciados e faltam informações sobre os fluxos e processos 
de extração e distribuição;

• Falta de informações sobre compradores, mercados disponíveis, espécies desejadas, 
condições de exportação e preços de exportação de madeira;

• Desflorestação (expansão da agricultura em pequena escala) e degradação florestal 
(produção legal e ilegal de madeira e produção de carvão), ocorrem principalmente em 
áreas remotas em Moçambique sem acesso a redes móveis;

Oportunidades:
• As propostas de protótipos vencedores/

seleccionados podem vir a ser apoiadas 
pelo projecto MozFIP se o Governo esti-
ver convencido do seu valor.

• Se as propostas vencedoras contribuí-
rem para melhorar as cadeias de valor 
de empreendedores sociais ou comer-
ciais, haverá oportunidades de acesso a 
bolsas correspondentes.

Processos e diligências precisam ser simplificados e os sistemas de dados não estão inte-
grados, por exemplo, o pagamento da Licença e o Certificado de Estância não estão sincron-
izados com o Sistema de Informação Florestal.

O teu desafio
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Beneficiários:

Partes Interessadas

Dados Disponíveis

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

Modelos GIS para priorização de oportunidades de restauração

O projeto atualmente possui os seguintes dados:

• MITADER;

• MASA;

• FNDS;

• AQUA;

• DINAF;

• WWF; 

• CTV; 

• IUCN;

• ORAM; 

• RADEZA;

• CTA;

• AMOMA;

• AMAPAZ

• Sweden;

• UNIZAMBEZ; 

• UEM

• Pequenos Agricultores; • Comunidades; • Operadores Florestais.

• Desmatamento em hec-
tares e emissões asso-
ciadas de CO2, incluindo 
sua distribuição espacial;

• Área de floresta plantada 
estabelecida;

• Áreas sob gestão flo-
restal para produção de 
carvão vegetal e número 
de produtores de car-
vão vegetal, bem como 
quantidade de carvão 
vegetal produzido;

• Áreas de operadores 
florestais sob gestão 
florestal sustentável;

• Resultados da  
avaliação dos  
operadores florestais.
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