
Programa União Europeia/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO) FLEGT (GCP/GLO/395/EC) 

Fortalecimento das capacidades dos principais intervenientes do mercado 

da madeira em Moçambique, em especial do sector privado, para a 

implementação do Plano de Acção FLEGT no país 

O QUE É O PLANO DE ACÇÃO FLEGT? 

Em 2003, a Comissão Europeia aprovou o Plano de Acção sobre “Aplicação da Legislação, Boa 
Governação e Comércio Florestal” (Plano de Acção FLEGT), com intuito de estimular o comercio 
de madeira legal procedente de florestas manejadas de forma sustentável. O Plano de Acção 
FLEGT centra-se em reformas da governação e na criação da capacidade para assegurar que a 
madeira exportada à União Europeia (UE) tenha origem apenas de fontes legais. 

PARTICIPANTES DO PROJECTO 

O projecto, liderado pela Associação Moçambicana de Operadores da Madeira (AMOMA) conta 
com o apoio da ONG Bosque y Comunidad (ByC) e da Faculdade de Agronomia e Engenharia 
Florestal da Universidade Eduardo Mondlane (FAEF-UEM) na componente de capacitação. 

QUAIS SÃO OS OBJECTIVOS DO PROJECTO? 

(1) divulgar o Plano de Acção FLEGT para o público em geral e em especial para o sector 
madeireiro privado assim como sensibilizar e (2) capacitar o sector madeireiro privado sobre a 
Exploração Florestal Sustentável em Moçambique. O projecto estará centrado no apoio à iniciativa 
privada, em particular aos membros da AMOMA, com ênfase para a capacitação sobre o processo 
FLEGT e outros requisitos do mercado em matéria de certificação e a gestão sustentável das 
florestas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Aumento da sensibilidade e conhecimento sobre a gestão florestal sustentável e do Plano de Acção 
FLEGT em Moçambique.  

• Fortalecimento da capacidade da AMOMA e seu papel na exploração florestal sustentável em 
Moçambique.  

• Estabelecer o trabalho em rede e a participação dos principais intervenientes do sector da madeira 
em prol da boa governação no sector florestal e da implementação do Plano de Acção FLEGT. 

QUAIS SÃO OS OBJECTIVOS DO PLANO DE ACÇÃO FLEGT 

Melhorar a governação e legalidade no sector de florestas através de quatro pontos chave:  

• Ajudar as indústrias florestais, facilitando o acesso ao mercado internacional. 

• Facilitar a contribuição do sector madeireiro nos benefícios dos estados através do 
cumprimento da legislação.  

• Contribuir para a gestão florestal participativa e sustentável. 

• Produzir benefícios sociais, ambientais e económicos.  

Com o apoio da União Europeia (UE) e a Organização de Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

O conteúdo deste documento é responsabilidade única da AMOMA e não reflexa, em nenhum caso, a opinião da UE ou a FAO.  


