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Contextualização
• Área Total: 3,8 milhões de
hectares (7 Distritos) dos
quais 59% coberta por
florestas;
• População: 1,2 milhões
(846.000 abaixo da linha da
pobreza)
• Taxa do desmatamento:
0,80% (18.000 hectares/ano)
• Principais agentes do DDF:
Agricultura
itinerante
associada a QD e Exploração
ilegal da madeira.

Estágio do Programa
• Estabelecida a UT-REDD+ na Zambézia;
• Criado e Oficializado o Fórum Provincial do
REDD+, baptizado pelo nome “U Kubarula e’ la
Po”;
– Constituido pelas instituições do Estado, SC,
SP, Academias, Autoridades Locais, ONG’s e
outros.
• Processo de descentralização dos fundos;

Principais Actividades Realizadas
Actividades

Local
Resultados
Alto
Molocue,
levantadas e
Mapeamento das Florestas Mulevala, Ile, Maganja
georeferenciadas 26
comunitárias
da Costa, Mocubela e
florestas comunitárias
Pebane
Realizados
encontros
de
Harmonização dos
Quelimane
Coordenação
Procedimentos
Desenho da proposta de
Mocubela, Pebane, Gilé Elaborada 1 proposta
acções
estratégicas
para
e Mulevala
da ESAN
reduzir a pressão sobre a RNG
Elaborada a Matriz de
Conferência Provincial sobre
Recomendaçoes e
Pebane
gestão sustentável da RNG
assinado o termo de
compromisso
Maior Percepção sobre
Quelimane, Mocuba e
Divulgação do REDD+
o programa
Todos os 7 Distritos
Landescape

Mapeamento das Florestas
Comunitárias
•Equipe: UT-REDD, SPFFBZ e
DGA;
•Levantamento
e
georeferenciamento das florestas
comunitárias (FC) existentes nos 6
Distritos;

•26 FC: 7 (AM), 4 (Ile), 4 (Mvl), 7
(MC), 1 (Mcbl) e 3 (Pbn);
•Área média: 1,7ha cada FC;
•Régulos não assumem a sua
responsabilidade
na
gestão,
manutenção e conservação das FC

Ponto de situação das Florestas
comunitárias
• Falta de placas de identificação das florestas comunitárias;
• As florestas com espécies exóticas apresentam fraco
desenvolvimento e elevados índices de mortalidade causados
principalmente pelas condições edafo-climáticas, destruição
pelo homem e animais domésticos;
• Algumas florestas comunitárias foram completamente
destruidas e convertidas em machambas;
• Não foram encontradas florestas comunitárias na zona da
Reserva Nacional de Gilé, facto que periga conservação da
Reserva, visto que esse facto pode significar que as lideranças
locais não estão cometidas com a conservação da floresta ao
seu redor;

Conferência sobre Gestão da RNG
•6 e 7 de Janeiro de 2016, na casa
de cultura de Pebane;

•150 participantes, com destaque
para os Administradores Distritais e
da RNG;
•Abordar e aprofundar o estágio da
RNG
e definir o papel dos
diferentes actores;
•Elaborada a matriz com 18 acções
concretas a serem observadas a
curto, médio e longo prazo.

Desenho de Acções Estratégicas
para a RNG
•Equipe: UT-REDD,
SPP, SPER, DGA;

SPFFBZ,

•Levantamento
das
acções
estratégicas para reduzir a
pressão sobre a RNG;
•Encontros com as autoridades
distritais, Administração da RNG,
instituições que operam na RNG e
arredores (COSV, ADRA e
RADEZA) e os membros das
comunidades locais.

Algumas propostas
de Acções:
•Encontros periódicos;
•Actividades
alternativas:
Apicultura;
Horticultura

Piscicultura;
Fomento Pecuário (Vondo
- Gilé, Caprinos, suínos,
bovinos, aves).
Cogumelos.

Acções de seguimento para o REDD+
• Apoio técnico, material e financeiro às
instituições do estado e as comunidades locais
na gestão sustentável dos RN;
• Incentivo às ONG’s Locais e sector privado
para implementarem as actividades do REDD+;
• Promoção de encontros regulares de
coordenação e articulação;
• Potenciação do Fórum Provincial do REDD+;
NB: A reforma do sector florestal constitui uma
oportunidade para a implementação do REDD+

Papel dos intervenientes
ÁREA (ONG, SP, Nome das
Governo, CGRN, instituições
Líderes
comunitários)

ONG

Areas de actuação

Distritos

ADRA

Agricultura de Conservação

Maganja da Costa,
Mocubela e Pebane

AGRISSUDIS

Agricultura de Conservação

Pebane e Gile

CLUSA

Fomento de Gergelim

Gile

COSV

fomento pecuário, agricultura,
abertura de furos

Pebane e Gile

EtcTerra

Maneio Florestal e Meio
Ambiente

Gile e Pebane

iTC

Delimitação de terras
Comunitárias

Todos os Distritos
da Provincia

Papel dos intervenientes (cont...)
ÁREA (ONG, SP,
Governo, CGRN,
Líderes
comunitários)

Nome das
instituições

Areas de actuação

Distritos

ONG

ORAM

Agricultura e Meio
Ambiente

Maganja da Costa,
Pebane, Namacurra,

SP

Portucel

Reflorestamento

Ile e Mulevala

ONG

PRODEA

Energia e Meio Ambiente Mocuba, Mocubela,
Maganja da Costa,

ONG

RADEZA

Ambiente e
Desenvolvimento
comunitário

Mocubela, Pebane,
Gile, Mulevala e Alto
Molocue

Associações de
madereiros

AMOMA,
AMAZA

Exploração e
processamento florestal

Todos os 7 Distritos

Associações
comunitárias

CGRN’s

Gestão dos RN

Todos os 7 Distritos

Pespectivas
Criação e potenciação dos grupos temáticos do
Fórum:
• Agricultura de Conservação;
• MCRN;
• Energia de Biomassa;
• Reflorestamento;
• Ordenamento Territorial;
• Conservação da Água.
Envolvimento das comunidades em todo o processo.

Pespectivas (Cont...)
• Campanhas de Sensibilização e Prevenção contra as
Queimadas Descontroladas;
• Criação dos CGRN’s e clubes ambientais;
• Elaboração/uniformização de manuais técnicos para os
diferentes temas;
• Troca de experiência regional os membros do FÓRUM;
• Financiamento às ONGs e SP para a Expansão das
actividades do REDD+;
• Fortalecimento das estruturas de coordenação a todos os
nives (Comunitário, local, distrital e provincial) e todos
intervenientes (SP, ONG, Estado, Academia, OCBs);
• Capacitação a todos os niveis;
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