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Pontos-chave

 • Moçambique tem uma grande cobertura florestal, uma elevada taxa de desmatamento e grave degradação 
florestal. É também um dos países mais pobres e vulneráveis do mundo. Portanto, Moçambique precisa 
um modelo de REDD+ pró-pobres, que alargue progressivamente seu escopo para incluir a agricultura e 
a adaptação.

 • Especialistas moçambicanos elaboraram uma estratégia nacional de REDD+, que se encontra sob consulta 
do governo, e cuja disseminação pública deve acontecer durante 2011. As principais iniciativas de REDD+ em 
Moçambique incluem um programa de cooperação Sul-Sul com uma instituição brasileira (FAS), financiado pela 
Noruega, destinado a apoiar o desenvolvimento de estratégias de REDD+; além de uma iniciativa financiada 
pelo Japão para preparação de acções de monitoramento, relatório e verificação, e níveis de referência.

 • Moçambique tem uma tradição de consultar com os actores sociais interessados e de realizar processos 
relativamente inclusivos. No entanto, para melhorar o conteúdo e a aceitação da estratégia de REDD+ e da 
subsequente legislação afim, é necessário um maior esforço para capacitação e consultas, especialmente a nível 
subnacional, entre as comunidades e no sector privado.

 • Lições importantes sobre a partilha de benefícios de REDD+ podem ser tiradas do mecanismo inovador de 
Moçambique (embora ainda pouco aplicado), que envolve a distribuição de 20% das receitas da exploração 
madeireira, assim como dos dois esquemas de pagamento por serviços ambientais para carbono florestal, 
em andamento.

 • Garantir recursos financeiros para REDD+ será um desafio, e o financiamento para as fases de implementação de 
REDD+ exigirá a combinação de recursos de diferentes fontes. A implementação de uma estratégia de REDD+ 
sólida e bem desenvolvida pode servir como uma rede poderosa para atrair e coordenar financiamentos de 
longo prazo para essa iniciativa.

Contexto
Moçambique é um dos poucos países da África 
Austral que ainda tem uma considerável área de 
florestas naturais, principalmente as florestas de 
Miombo (Figura 1). A cobertura florestal é estimada 

em cerca de 40 milhões de hectares, ou seja 51% do 
país (Marzoli 2007). 
 
As florestas de Miombo têm menos carbono 
lenhoso armazenado por hectare do que as florestas 
húmidas, mas por cobrirem áreas muito extensas, sua 
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contribuição global é considerada grande (Dewees et 
al. 2010). Estima-se que o estoque médio de carbono 
na camada superficial do solo a uma profundidade 
de 0,3 m (100 tC / ha) é maior do que o estoque de 
carbono contido nos troncos e ramos das árvores 
(19 tC / ha) (Williams et al. 2008).

Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, 
com quase 55% da população de cerca de 23 milhões 
de habitantes vivendo na pobreza (MPD-DNAP 2010). 
Em 2009, 62% da população vivia em áreas rurais 
(World Bank 2011) e cerca de 80% da população 
total (incluindo os residentes urbanos) depende de 
produtos florestais para sua subsistência (Nhantumbo 
e Izidine 2009). 
 

Moçambique é também um dos países mais 
vulneráveis do mundo. Sujeito a eventos climáticos 
extremos em resposta ao aquecimento global; 
Moçambique ocupa a terceira posição entre os 
países Africanos mais expostos aos múltiplos riscos 
associados ao clima, incluindo secas, inundações e 
ciclones (UNISDR 2009, World Bank 2010).

O desmatamento e a degradação florestal são 
presentes em todo o país. De 1990 a 2005, a taxa 
de desmatamento foi de 0,58%, ou 219.000 ha por 
ano (Marzoli 2007). A maior parte do desmatamento 
ocorre em florestas de Miombo (Moçambique R-PIN 
2008), geralmente em áreas mais acessíveis, perto 
de cidades e estradas ou ferrovias. Parker et al. (2009) 

Figura 1. Cobertura florestal de Moçambique.
Fonte: Marzoli (2007)
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classificam Moçambique como um país com alta 
cobertura florestal (> 50%) e uma elevada taxa de 
desmatamento (> 0,22% ao ano). 

O consumo de lenha, a agricultura itinerante e a 
agricultura permanente são as principais causas do 
desmatamento em Moçambique (Tabela 1). Parte 
da derruba de florestas também está associada com 
a mineração e, em algumas províncias (e.g. Tete), é 
possível que a mineração se torne uma das principais 
forças de futuras emissões florestais (Cuambe 2010). 
O consumo de lenha para energia (lenha e carvão 
vegetal) é estimado em 9,3 e 5,5 milhões de toneladas 
por ano em áreas rurais e urbanas, respectivamente 
(Sitoe et al. 2007). Estas estimativas são equivalentes 
a um consumo médio per capita de 1 a 1,2 m3 por 
ano. Embora o consumo rural seja mais elevado em 
termos absolutos, o desmatamento é impulsionado 
principalmente pelo consumo urbano, que cria áreas 
de alta demanda nas áreas florestais mais acessíveis 
ao redor das grandes cidades (e.g. Maputo, Beira, e 
Nampula). O desmatamento para fins agrícolas está 
relacionado sobretudo com o tabaco, algodão e, mais 
recentemente, com o cultivo de gergelim. Pequenos 
produtores dominam o sector agrícola do país, 
especialmente depois da introdução de empréstimos 
de ajuste estrutural a Moçambique, o que levou ao 
colapso do agro-processamento (Cramer 1999).

Acredita-se que a degradação seja um problema 
ainda maior para as florestas de Moçambique. A 
exploração madeireira ilegal e os incêndios florestais 
são as principais causas da degradação florestal 
(Mackenzie 2006, Nhantumbo e Izidine 2009). Um 
estudo recente estima o custo da degradação em 

cerca de U$ 35 milhões, ou 0,4% do PIB (dados do 
MICOA 2009 citados em FAS 2009). Ao mesmo tempo, 
o sector florestal oferece cerca de 200.000 empregos 
formais, com um número ainda maior no sector 
informal (Nhantumbo e Izidine 2009).

O processo de REDD+
Em 2008, Moçambique preparou e apresentou ao 
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) uma Nota 
sobre a Idéia do Plano de Preparação (R-PIN). Um Grupo 
de Trabalho sobre REDD+ foi criado em 2009. O plano 
de trabalho inicial do Grupo de Trabalho foi revisto 
em Março de 2010 para acomodar: 1) a prioridade 
emergente de desenvolver uma estratégia nacional de 
REDD+ para informar a implementação de projectos-
piloto, e ao mesmo tempo 2) permitindo a elaboração 
da Proposta de Preparação para o REDD (R-PP). Os 
dois processos foram fundidos posteriormente.

Desde Agosto de 2010, a primeira versão do 
documento estratégico de REDD+, elaborado por 
especialistas de Moçambique, encontra-se disponível 
para consulta pelo governo, e depois seguirá para 
consultas públicas em 2011. O país também está 
considerando apresentar uma R-PP ao FCPF.

Em Agosto de 2010, a cooperação Japonesa passou 
a fornecer assistência técnica e financeira ao 
Departamento de Inventário de Recursos Naturais da 
Direcção Nacional de Terras e Florestas do Ministério 
da Agricultura (MINAG) para a preparação de REDD+. 
Além disso, um projecto de cooperação técnica 
com foco no REDD+ MRV (monitoramento, relatório 
e verificação) e níveis de referência, incluindo o 

Tabela 1. As causas do desmatamento e degradação florestal em Moçambique

Causas diretas Causas subjacentes

•	 Agricultura	itinerante
•	 Agricultura	permanente
•	 Incêndios	florestais
•	 Coleta	de	lenha	e	queima	de	carvão	vegetal
•	 Exploração	madeireira	ilegal
•	 Mineração	em	grande	escala

•	 A	rentabilidade	econômica	dos	mercados	de	exportação	(algodão,	tabaco,	
madeira)

•	 A	pobreza	como	uma	causa	de	práticas	insustentáveis	devido	a	alternativas	
limitadas

•	 A	grande	dependência	de	combustível	lenhoso,	incluindo	a	queima	de	
carvão

•	 O	crescimento	populacional	e	a	necessidade	de	mudanças	de	uso	de	terra
•	 Pouco	incentivo	para	as	comu	nidades	rurais	manterem	a	cobertura	florestal
•	 Harmonização	inadequada	entre	políticas
•	 A	implementação	inadequada	de	políticas	
•	 O	pobre	planeamento	do	uso	de	terra	e	assentamentos	não	planificados
•	 A	capacidade	limitada	de	fazer	cumprir	as	leis

Fontes: Moçambique (R PIN-2008) e Cuambe (2010)
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fornecimento de imagens de satélite e instalações 
para SIG, será executado de Dezembro de 2011 
até 2014.

Além disso, projectos de REDD+ estão a desenvolver-
se no campo. Moçambique já tem dois projectos 
de carbono florestal para pagamento por serviços 
ambientais (PSA), com componentes de REDD+ , 
sendo implementados pela Envirotrade nas províncias 
de Sofala e Cabo Delgado. Pelo menos mais duas 
actividades demonstrativas de REDD estão sendo 
preparadas, incluindo uma pela Iniciativa de Carbono 
de Moçambique (MCI) em uma das áreas-piloto 
indicadas na versão inicial da estratégia nacional de 
REDD+, e outra pela organização da sociedade civil 
Flora e Fauna Internacional (FFI), na província de 
Niassa. A possibilidade de mobilizar REDD+ como um 
fluxo potencial de financiamento adicional também 
está sendo explorada em um estágio muito preliminar 
para a Reserva Nacional do Gilé, na província 
da Zambézia.

Escopo e escala
Devido a grande dependência do país no uso 
das florestas para a subsistência de comunidades 
rurais, e a necessidade de uma abordagem pró-
pobre para REDD+ em Moçambique (e.g. FAS 2009, 
Nhantumbo e Izidine 2009), a proposta da estratégia 
de REDD+ propõe um sistema de pagamentos por 
serviços ambientais (PSA) que foca principalmente 
nas comunidades locais envolvidas com a 
agricultura itinerante.

A versão inicial da estratégia de REDD+ enfatiza que 
as principais causas subjacentes do desmatamento e 
da degradação florestal em Moçambique originam-
se fora do sector florestal, o que exige um enfoque 
intersetorial para concretizar as acções de REDD+. 
Exemplos de acções propostas incluem as políticas 
energéticas para ampliar o acesso urbano a fontes 
alternativas de energia, o aumento da produção 
sustentável de energia à base de madeira, bem como 
a intensificação da agricultura, incluindo sistemas 
agro-florestais e de agricultura de conservação. 
Até o momento, essas medidas têm sido pouco 
aplicadas; no entanto, de acordo com a proposta 

da estratégia de REDD+, a sua adicionalidade como 
acções de REDD+ se tornaram vistosas quando elas 
forem colocadas no topo da agenda política e forem 
corretamente implementadas.

Coordenação e cometimento
Duas instituições governamentais estão conduzindo 
o processo de REDD+ em Moçambique: a Direcção 
Nacional de Terras e Florestas do Ministério da 
Agricultura (MINAG), que é responsável pela execução 
de políticas relacionadas aos recursos florestais, e o 
Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 
(MICOA) , que é o órgão principal para a gestão e 
coordenação ambiental. Embora o MICOA esteja 
coordenando a estratégia de REDD+, e tenha sido 
proposto como a sede para o Grupo Técnico de 
REDD+, o MINAG provavelmente irá implementar 
a maioria das acções propostas. Como o MICOA 
é um ministério trans-sectorial, delegar a este a 
responsabilidade de coordenação provavelmente 
facilitará as intervenções em outros sectores e por 
outros ministérios como o Ministério da Energia, 
o Ministério das Obras Públicas e Habitação e o 
Ministério dos Recursos Minerais.

A coordenação tem sido identificada como um 
dos principais desafios para a implementação de 
REDD+ em Moçambique (Moçambique R-PIN 2008, 
Nhantumbo e Izidine 2009). No final da década de 
1990 e início de 2000, foram feitos ajustes nas políticas 
e na legislação que permitiram a participação da 
comunidade no maneio florestal sustentável, e que 
exigiram o envolvimento do sector privado nesse 
tipo de maneio. Contudo, a situação tem evoluído 
pouco em termos de sua implementação de facto . 
Esta limitação também é evidente em outros sectores, 
onde boas políticas foram adoptadas, mas pouco foi 
feito para garantir sua aplicação efectiva. Desafios 
na área de coordenação ocorrem em vários níveis, 
incluindo:
 • entre as instituições governamentais, conforme já 

mencionado;
 • entre os níveis administrativos, como por exemplo, 

a proposta Moçambique R-PIN afirma que os 
poderes de fiscalização podem ser delegados a 
estruturas comunitárias, mas o mecanismo ou 
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as condições para tal delegação precisam ser 
esclarecidos; e

 • entre as políticas florestais, como por exemplo, as 
políticas de concessão que regem as autorizações 
anuais de exploração florestal e as concessões 
de longo prazo não oferecem muito controle 
sobre as práticas de colheita, e a fraca gestão das 
concessões resulta em colheita excessiva e baixas 
receitas para o governo.

Participação
Moçambique tem uma forte tradição de consulta com 
os atores sociais envolvidos (Nhantumbo e Izidine 
2009). Em relação ao REDD+, o MICOA tem liderado 
o engajamento dos atores interessados e várias 
reuniões de consulta têm sido realizadas (Johns et al. 
2009). Embora haja relatos de dificuldades no acesso a 
informações sobre o processo de REDD+ (Global Forest 
Coalition 2009), outros têm descrito a versão inicial 
do projecto de desenvolvimento da estratégia de 
REDD+ em Moçambique como sendo baseada em um 
“processo razoavelmente consultivo”, especialmente se 
comparada a outros países (Ø. Botillen comunicação 
pessoal, 30 de setembro de 2010).

Um programa de cooperação Sul-Sul entre o 
MICOA e a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), 
Brasileira, foi a primeira grande iniciativa de REDD+ 
em Moçambique. O programa iniciou em 2009, 
com o apoio técnico e financeiro da Embaixada da 
Noruega em Maputo, esta iniciativa foi desenhada 
para compartilhar as experiências de REDD+, e foi 
fundamental na concretização da versão inicial do 
documento da estratégia de REDD+ em 2010. Os 
membros do Grupo Nacional de Trabalho de REDD+ 
são provenientes de diversas organizações nacionais e 
internacionais (incluindo o MICOA, MINAG, FAS, Centro 
Terra Viva, Universidade Eduardo Mondlane, Instituto 
Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento, 
e Indufor).

Consultas iniciais para informar a versão inicial da 
estratégia de REDD+ foram realizadas em 2010 em 
várias províncias do norte (Niassa, Nampula), Centro 
(Zambézia, Tete) e Sul (Gaza) do país (ver Figura 1). 
Consultas regionais foram realizadas no sul (Maputo), 

centro (Sofala) e Norte (Nampula). Os participantes 
nessas consultas incluiram representantes de 
autoridades do governo nacional, provincial e distrital, 
assim como organizações locais da sociedade civil, 
algumas empresas privadas e universidades. Além 
disso, foram realizadas consultas com comunidades 
em Tete e discussões com o sector privado e 
comunidades locais, através de visitas de campo 
realizadas por uma equipe multidisciplinar de 
pesquisadores que trabalham em Gaza, Maputo, 
Tete, Sofala, Niassa e Zambézia. Depois de consultas 
com o governo sobre a versão inicial da estratégia de 
REDD+ (desde Agosto de 2010 até pelo menos Março 
de 2011), uma campanha ampla de sensibilização e 
divulgação de informações (com maior ênfase nos 
níveis subnacionais e no sector privado) está prevista 
para 2011 (ver Figura 1).

Repartição e partilha de benefícios 
De acordo com a Constituição da República de 
Moçambique de 2004, o Estado detém a posse da 
terra, ou seja, não há propriedade privada da terra. 
No entanto, os direitos de uso e os benefícios podem 
ser adquiridos com base na ocupação / uso ou 
costume, ou por concessão administrativa de título. 
Os indivíduos e as comunidades têm direito sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam; e o governo 
pode autorizar pessoas e empresas a utilizarem 
a terra, através do mecanismo do DUAT (Direito 
de Uso e Aproveitamento da Terra). Quase todo o 
país é composto por terras comunitárias, mas as 
comunidades não estão sempre conscientes disso, ou 
não têm a capacidade de exercitar seus direitos legais 
sobre a terra (Moçambique R-PIN 2008).

Como uma parte importante da floresta está em 
áreas de comunidades, qualquer atividade de 
REDD+ precisa da participação das comunidades 
rurais. O governo adoptou o maneio comunitário de 
recursos naturais (MCRN) como uma estratégia na 
década de 1990, e o país conta hoje com cerca de 
70 iniciativas de MCRN (Nhantumbo e Izidine 2009). 
No entanto, como mencionado anteriormente, as 
comunidades tendem a ter uma capacidade limitada 
de explorar plenamente os benefícios relacionados 
aos seus direitos.
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Desde 2005, Moçambique tem uma política através 
da qual 20% das receitas da exploração madeireira 
devem ser distribuídos entre as comunidades 
locais. No entanto, esta política ainda tem uma 
implementação lenta, sendo que actualmente apenas 
631 (57%) das mais de 1100 comunidades receberam 
benefícios (MINAG-DNTF 2009). As razões incluem 
dificuldades com os requerimentos de pagamentos 
e reinvestimento por parte das comunidades, devido 
a sua inexperiência em planeamento e execução 
de projectos financeiros. Será fundamental para o 
mecanismo de partilha de benefícios de REDD+ 
aprender através das lições deste mecanismo de 
redistribuição das receitas da exploração madeireira. 
Uma proposta para o pagamento simplificado 
é canalizar fundos através de lojas, como usado 
anteriormente para transferência de dinheiro e venda 
de produtos agrícolas (Nhantumbo e Izidine 2009).

Os dois esquemas comunitários de carbono florestal 
(PES) em curso em Moçambique, acima referidos, 
podem fornecer outras lições para a repartição de 
benefícios e o desenvolvimento de políticas de 
REDD+ em geral. Esses projectos incluem o Projecto 
de Carbono da Comunidade de Sofala (a continuação 
do projecto-piloto Nhambita, 2002-2008) e o 
Projecto de Carbono da Comunidade das Quirimbas, 
desde 2008.

Desafios pela frente
O processo de REDD+ em Moçambique é notável 
no que se refere a abordagem, propriedade e 
consultas. Sua abordagem inverte a sequência do 
processo de R-PP, ao escrever uma versão inicial 
da estratégia de REDD+ antes de solicitar apoio ao 
FCPF para o desenvolvimento de uma R-PP. Até 
agora, a propriedade das iniciativas de REDD+ é dos 
moçambicanos, que elaboraram a estratégia, e não 
dos consultores externos. Além disso, as consultas 
em Moçambique foram mais abrangentes do que em 
outros países. Portanto, o processo em Moçambique 
difere de outros processos observados em muitos 
países desenvolvendo acções de REDD+.

Devido as circunstâncias nacionais de Moçambique 
(o solo como um importante reservatório de carbono; 
questões de segurança alimentar; necessidades de 

adaptação às mudanças climáticas), um modelo de 
REDD+ que amplie progressivamente seu escopo para 
incluir considerações sobre agricultura e adaptação 
parece ser justificável. Actualmente, contribuições 
valiosas a este respeito estão sendo exploradas, por 
exemplo no âmbito da referida iniciativa Sul-Sul.

Ao mesmo tempo, muitos desafios permanecem. Um 
deles é o estabelecimento de metas e a priorização 
das propostas de políticas e medidas de REDD+. 
Prioridades podem garantir que as propostas de 
medidas de REDD+ sejam eficazes, ou seja, que elas 
abordem as causas reais do desmatamento e da 
degradação florestal. Uma priorizaçao também pode 
ajudar a identificar intervenções políticas mais baratas 
e mais rápidas, ao invés de reformas mais caras e de 
longo prazo. 

Um segundo desafio refere-se ao mecanismo de 
repartição de benefícios e a atribuição dos benefícios 
de carbono. Os pontos de partida para derivar lições 
aprendidas para a arquitetura nacional de REDD+ 
são os mecanismos inovadores, mas ainda sub-
executados, da distribuição de 20% das receitas 
da exploração madeireira e dos esquemas de PSA 
baseados em carbono florestal.

Um terceiro desafio diz respeito aos aspectos 
de governação, particularmente a coordenação, 
cumprimento, capacidade e consulta. Os desafios de 
coordenação incluem o esclarecimento dos diferentes 
papéis e responsabilidades dos actores, e a mitigação 
dos custos e benefícios entre os objectivos ambientais 
e os de desenvolvimento. Devido a história de 
Moçambique de “leis e políticas de papel”(ou seja, leis 
e políticas que existem no papel, mas são fracamente 
implementadas na prática), o cumprimento e a 
aplicação de leis e políticas será fundamental para o 
sucesso das acções de REDD+. Intimamente ligado à 
capacidade é o valor da consulta e participação. Em 
princípio, as comunidades em Moçambique detém 
direitos significativos, mas falta-lhes a capacidade de 
exercer plenamente esses direitos. Além disso, embora 
as consultas de REDD+ em 2010 (para informar sobre 
o desenvolvimento da versão inicial do documento 
estratégico) foram focadas e contribuiram para maior 
esclarecimento, maiores esforços de capacitação e 
consultas são necessários, especialmente nos níveis 
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subnacionais e do sector privado. Essas acções, 
juntamente com a experimentação de REDD+ no 
campo, podem melhorar ainda mais o conteúdo da 
estratégia de REDD+ e aumentar sua aceitação entre 
os grupos interessados, incluindo as comunidades 
locais e os investidores de REDD+ (sector privado, 
doadores internacionais).

Um quarto desafio envolve a garantia de 
financiamento para REDD+. Actualmente, as 
acções de REDD+ em Moçambique são financiadas 
principalmente pela ajuda bilateral da Noruega 
e do Japão. No entanto, fundos substanciais são 
necessários para financiar as diferentes fases de 
REDD+: preparação (elaboração de estratégias 
nacionais e capacitação inicial), implementação 
da estratégia (políticas e medidas para criar um 
ambiente institucional favorável) e acções baseadas 
no desempenho (por exemplo, pagamentos 
directos por REDD+). Para esse fim, será necessário 
uma combinação de fundos de diferentes fontes 
de financiamento para REDD+ (ou seja, bilateral, 
multilateral, privada). O desenvolvimento e a 
implementação efectiva de uma estratégia nacional 
de REDD+ sólida que adere aos padrões internacionais 
(incluindo medidas de proteção sociais e ambientais) 
podem servir como um poderoso esquema para atrair 
e coordenar financiamentos adicionais e de longo 
prazo para REDD+.
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