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INTRODUÇÃO

1. Recursos florestais em Moçambique 

Moçambique possui 40 milhões de hectares de área 

florestal e é um dos poucos países na região da 

África Austral que possui uma área considerável de 

floresta nativa. As cinco províncias com maior 

cobertura florestal são: Niassa, Zambézia, Tete, 

Cabo Delgado e Gaza. O corte anual admissível – 

volume anual de madeira que pode ser retirado 

sem comprometer a sustentabilidade do recurso – 

situa-se em 500.000 m³. Contudo, a taxa anual de 

desflorestamento de 0,58%, o equivalente a quase 

220,000 ha ao ano, não se mostra sustentável, 

como ilustra a figura.

PROJEÇÃO DO QUADRO FLORESTAL
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2. Relevância do setor florestal para a economia moçambicana 

Durante o período de 1996 a 2015, a economia florestal contribuiu, em média, 

aproximadamente 2% do PIB de Moçambique.¹  

A economia florestal emprega aproximadamente 22.000 trabalhadores.² Entretanto,  

a indústria florestal nacional com capacidade para produzir produtos de alto valor 

acrescentado representa menos de 15% do total, podendo a maioria ser caracterizada 

por ter fraca capacidade de processamento e equipamento obsoleto.
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¹ Fonte: INE 2017. Constas Nacionais. | ² Fonte: FAOSTAT 2011. | 3 Fonte: Falcão Bila 2015. Avaliação das perdas de receitas devido a exploração e comércio ilegal de madeira em 

Moçambique no período 2003 – 2013. | 4 Fonte: INE 2016: Estatísticas do Comércio Externo Exportações, Moçambique Volume I.| 5 Nota: Valor calculado com base em dados 

disponibilizados pela autoridade alfandegária chinesa e pelo governo de Moçambique no período compreendido entre 2006 e 2016. 



INTRODUÇÃO

3. Quadro legal 

O quadro legal é considerado inovador, uma vez que incorpora os objectivos e 

prioridades consagrados na Agenda 21. Entretanto, o quadro legal ainda precisa 

definir, em algumas áreas, mecanismos de implementação de prerrogativas 

estabelecidas na Lei, o que vem dificultando a sua aplicação e cumprimento.³       

4. Exportação da madeira 

No período compreendido entre 2014 e 2015, os produtos madereiros contribuíram 

com 2,2% do volume total das exportações registradas, o equivalente a USD 

171.848.000 por ano.4 As exportações dos produtos da madeira Moçambicana estão 

concentradas em poucos mercados, com destaque para o mercado asiático, 

especificamente a China. Entretanto, estima-se que a quantidade de madeira 

exportada para China de maneira ilegal exceda o volume declarado oficialmente em 

aproximadamente 600%.5
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SITUAÇÃO ACTUAL

1.Caracterizam a situação actual da exportação de madeira 

de Moçambique: 

1. Aproximadamente 90% das exportações têm como destino 

a China. Entretanto, os valores reportados como 

importação pela China superam significativamente os 

valores reportados pelo Governo de Moçambique.¹ 

2. Estima-se que o comércio ilegal de madeira em toro entre 

Moçambique e China tenha sido da ordem de USD 950 

milhões ao longo dos últimos doze anos (2005-2016).², ³  

3. A exportação ilegal de madeira é facilitada pela falta de 

harmonia entre os diferentes intervenientes no controle da 

exploração, transporte, comercialização e exportação de 

produtos f lorestais. A situação atual tem como 

consequência corrupção, sub notificação, perda de receita 

fiscal, desmatamento e extrapolação dos limites legais.
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SITUAÇÃO ACTUAL  
Estudo de caso (100 m³)
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Custos de exploração do operador florestal USD/m³ USD/100 m³
Taxa de exploração 25 2.500
Corte, concentração e carregamento 26 2.600
Silvicultura 1 80
Gestão, incluindo plano de manejo 6 600
Transporte para o parque de toros fora da floresta 20 2.000
Subtotal: custo do operador florestal 78 7.780
Preço de venda da madeira em toro ao Chinês 114 11.400
Lucro líquido do operador florestal 36 3.620
Taxa de lucro 32%

Custo operacional do intermediário chinês USD/m³ USD/100 m³
Compra da madeira no parque de toro 114 11.400
Gestão  6 600
Custo de serragem 24 2.400
Transporte para porto 47 4.700
Transporte marítimo 125 12.500
Taxa de sobrevalorização (15%) 91 9.075
Subtotal: custo operacional do intermediário 406,75 40.675
Preço de venda da madeira serrada 2.667 266.700
Lucro do intermediário 2.260 226.025
Taxa de lucro 85%

Receita do Estado de Moçambique USD/m³ USD/100 m³
Taxa de licenciamento florestal 25 2.500
Taxa de sobrevalorização (15% sobre FOB) 35 3.468
Total 60 5.968



MODELO ACTUAL VERSUS MODELO PROPOSTO 
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MODELO ACTUAL VERSUS MODELO PROPOSTO 

Em USD 2014 2015 2.016
2017: cenário 

pessimista 
2017: cenário otimista

Taxa de sobrevalorização da 

madeira
12.595.957 9.339.084 15.374.644 25.410.000 25.410.000

Licenciamento florestal 14.767.592 5.754.640 4.475.294 9.142.857 9.142.857

Receita própria do FNDS 58.048.000 105.454.400

Arrecadação total 27.363.549 15.093.724 19.849.938 92.600.857 140.007.257
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Taxa de sobrevalorização da madeira Licenciamento florestal Receita própria do FNDS Total 

¹ Nota: valores nominais. 
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Custos de exploração do operador florestal USD/m³ 100 m³
Taxa de exploração 25 2.500
Corte, concentração e carregamento 26 2.600
Silvicultura 0,8 80
Gestão, incluindo plano de manejo 6 600
Transporte para o parque de toros fora da floresta 20 2.000
Gestão  6 600
Custo de serragem 24 2.400
Subtotal: custo operacional do intermediário 108 10.780
Preço de venda da madeira serrada 257 257.143
Lucro 149 149342,857
Taxa de lucro 58%

Custo operacional do FNDS USD/m³ 100 m³
Preço de compra da madeira serrada 257 25.714
Transporte para porto 47 4.700
Transporte marítimo 125 12.500
Taxa de sobrevalorização (30%) 182 18.150
Gestão 10 1.000
Subtotal: custo operacional do FNDS 621 62.064
Preço de venda da madeira serrada 2.667 266.700
Lucro do FNDS 2.046 204.636
Taxa de lucro 77%

Receita do Estado de Moçambique USD/m³ 100 m³
Taxa de licenciamento florestal 25 2.500

Taxa de sobrevalorização (30% sobre FOB) 69 6.936

Total 94 9.436
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Principais pressupostos 

1.  O ESTADO passa assumir a responsabilidade exclusiva pela exportação da madeira, com 

responsabilidade pela aquisição e exportação da madeira. Assume-se como preço de venda por m³ 
no mercado chinês USD 2.800 (cenário pessimista) e USD 4.000 (cenário otimista) para a madeira 
preciosa; USD 1.867 (cenário pessimista) e USD 2.667 (cenário otimista) para a madeira de 1ª classe; 

USD 933 (cenário pessimista) e USD 1.333 (cenário otimista) para a madeira de 2ª classe.¹ 
2. Adopta-se como pressuposto a exportação de 140.000 m³ de madeira serrada ao ano, o 

equivalente a 400.000 m³ de madeira em toro, considerando uma taxa de aproveitamento de 40%, 
de modo a obedecer ao limite de corte anual admissível e ao mesmo tempo atender à demanda do 
mercado doméstico, assumindo o pagamento entre USD 168 a USD 500 da madei serrada na 

serração por m³, a depender da madeira e do cenário em questão.  

3. Adopta-se como taxa de sobrevalorização da madeira em prancha uma alíquota de 30% sobre 
FOB (Lei 14/2016 de 30 de dezembro de 2016).  

4. Assume-se como despesa operacional do FNDS USD 10 por m³. 
5. Para o custo do transporte marítimo, assume-se USD 2.000 por contentor com capacidade para 

16m³.
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  CENÁRIO OTIMISTA

Madeira serrada vendida no mercado chinês USD 128.000.000

Madeira serrada na serração USD 12.364.800

Transporte para o porto USD 748.800

Despesa operacional FNDS USD 576.000

Taxa de sobrevalorização na exportação da 
madeira (30% sobre FOB)² USD 25.410.000

Transporte marítimo USD 5.400.000

Subtotal: lucro líquido do FNDS USD 83.500.400

Taxa de sobrevalorização na exportação da 
madeira (30% sobre FOB) USD 25.410.000

Total USD 108.910.400

¹ Nota: valores correntes de mercado apurados em fevereiro de 2016. | ² 
Fonte: Autoridade tributária – Direcção Nacional das Alfândegas



VANTAGENS DO MODELO
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‣ Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER): redução da taxa 
anual de desflorestamento, com redução dos níveis atuais de subnotificação, 
corrupção e desmatamento ilegal 

‣ Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS): incremento de receita 
própria na ordem de USD 45 milhões ao ano, de modo a permitir a implantação de 
projetos estruturantes de desenvolvimento sustentável 

‣ Indústria madeireira nacional: modernização do parque produtivo, produtos 
madeireiros de maior valor agregado e criação adicional de postos de trabalho ao 
longo da cadeia de valor 

¹ Fonte: Lei 14/2016 de 30 de dezembro de 2016
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Revisão do marco legal 

‣ É necessária uma revisão em profundidade do marco legal relativo à questão da 
exploração da madeira em Moçambique, incluindo: 

‣ Atribuição da responsabilidade exclusiva pela exportação da madeira, ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável – FNDS; 

‣ Atribuição da responsabilidade pelas operações de aquisição da madeira junto aos 
madeireiros concessionários e licenciados e pelas operações de exportação ao FNDS; 

‣ Revisão dos procedimentos de obtenção das concessões florestais; 

‣ Reforço da atribuição da Direcção Nacional de Florestas – DINAF em relação ao 
cadastramento e, em especial, pela assistência técnica das madeireiras licenciadas e 
concessionárias; 

‣ Reforço da atribuição da Agência do Controlo da Qualidade Ambiental – AQUA pela 
fiscalização e monitoramento das atividades madeireiras em Moçambique; e 

‣ Revisão dos mecanismos e procedimentos alfandegários de exportação de madeiras.
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Sistema integrado de gestão e monitoramento 

Desenvolvimento e implantação de um sistema integrado e informatizado de 
gestão e monitoramento das actividades madeireiras de Moçambique voltadas à 
exportação, envolvendo a DINAF, FNDS, AQUA e Autoridade Tributária, com base 
de dados confiável e alta tecnologia de rastreamento remoto (LogTrack).



PRÓXIMOS PASSOS
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ITEM RESPONSÁVEL PRAZO

Aprovação da proposta pelo Conselho de Ministros Conselho xx/xx/2017

 Constituição de Grupo Técnico Interministerial com plano de trabalho e 
prazo determinado para a preparação e implementação do novo modelo de 
gestão e monitoramento das actividades madeireiras de exportação de 
Moçambique, incluindo: 

• a elaboração e submissão para aprovação do conjunto de instrumentos 
do novo dispositivo legal;  

• o detalhamento e definição de programas de estruturação e capacitação 
de todos os agentes governamentais envolvidos; 

• o detalhamento e programa de capacitação dos madeireiros;  
• as ações de negociação de mercados para exportação de madeira no 

exterior, em especial no mercado chinês. 

Constituição do GT: Conselho 
de Ministros 

Execução do Plano de 
Trabalho: Grupo Técnico

xx/xx/2017 

xx/xx/2017 

Implantação do novo modelo de acordo com o Plano de Trabalho FNDS xx/xx/2017
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