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1. Contextualização

• Exploração florestal é feita sob dois regimes: 
licença simples e regime de concessão;

• Antes de 2012, a Licenca Simples era anual, numa
area de 5.000 ha e sem Plano de Maneio. 

Regime Licenca Simples Concessao Florestal

Beneficiarios Mocambicanos Mocambicanos e Estrangeiros

Tamanho de Area <10.000ha >10.000ha

Duracao do Contrato 5 anos 50 anos

Plano de Maneio Sim Sim

Industria Nao Sim

Volume annual 500 m3 Depende do Plano de Maneio



Modelo de Extracção Sustentável da
Madeira Concebido para a Testagem, no

âmbito do TREDD

• O conceito deste modelo consiste em promover
pequenas e médias empresas do sector florestal, através
da congregação de operadores com explorações em
regime de licença simples em sociedades com áreas
maiores e gestão partilhada, para operarem sob o regime
de concessão florestal;

• A ideia é apoiar a estes grupos na aquisição de
capacidade técnica para a gestão eficiente das áreas de
exploração, acréscimo de valor, melhoria da
administração da empresa, incluindo aspectos estruturais
e funcionais, bem como na organização da sua
contabilidade;



Modelo de Extracção Sustentável 
(Cont..)

• O princípio deste modelo inclui, para além da componente
de implementação/operacionalização do plano de maneio,
o aproveitamento integral da madeira explorada, incluindo
ramadas (através do processamento local) e material
morto, a exploração dos produtos florestais não
madeireiros, adição de valor aos produtos, maneio da
floresta, incluindo o plantio de enriquecimento e
reflorestamento;

• Vinte e quatro (24) operadores distribuídos pelos distritos
de Morrumbala, Mopeia, Alto Molucué, Namarroi,
Mulevala, Lugela, Ile, Milange e Gurué aderiram a este
modelo, organizados em grupos de 2 a 5 operadores. O
modelo permite a transição individual de um operador de
licença simples para o modelo de concessão.



Actividades Realizadas

Para a operacionalização do modelo, foram realizadas
desde 2013 ate a data as seguintes tarefas:

• Formação dos operadores;

• Constituicao das Sociedades (S9);

• Verificação dos limites e zoneamento das áreas, por
forma a ter-se um entendimento cabal sobres recursos
existentes e identificação de outros interesses nas áreas;

• Actualização dos inventários florestais e dos planos de
maneio;

• Desenho de planos de negócio; e

• Instalação de indústria.



Actividades Realizadas (cont…)

Formação dos operadores:

• A formação teve lugar na
Concessão TCT – Dalman em
Cheringoma, província de
Sofala, sobre gestão
empresarial (organização
empresarial, gestão financeira,
estudos de mercado e plano
de negócio) e maneio do
recurso florestal;



Actividades Realizadas (cont…)

Instalação de indústria

• Limpeza da area para o 
alpendre;

• Construcao do alpendre;

• Aquisicao das maquinas;

• Alocacao das maquinas.



Perspectivas 

• Lançamento do projecto de operacionalização 
da indústria;

• Conclusão dos tramites de Concessões 
Florestais;

• Início de Exploração em moldes de Concessão 
Florestal.



Considerações Finais

• O processo foi importante uma vez que
põe à prova a capacidade de os
operadores gerirem as suas actividades
segundo princípios e regras de negócio,
quer funcionando em regime de
sociedade ou individualmente, e com
abordagens de conservacao da nossa
biodiversidade.
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