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Exclusão e propostas nocivas na revisão da lei florestal

Anuncie 
aqui

O processo de 

a u s c u l t a ç ã o 

pública do An-

teprojecto da Lei de Flor-

estas em marcha no país 

mostra-se com “consul-

tas públicas excludentes 

e propostas de refor-

mas ambientalmente 

nocivas”, o que põe em 

causa à tríade da de-

mocracia ambiental, no-

meadamente acesso à 

informação, participação 

e acesso à justiça, defin-

ida como “uma forma de 

associação e intervenção 

dos cidadãos na prepa-
ração e tomada de decisão 

sobre a gestão ambiental e 

dos recursos naturais”. Esta 

é a constatação das organi-

zações Justiça Ambiental(JÁ!) e daNatural-

Justice(NJ), numa análise sobre o processo.
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O processo de aus-
cultação pública 
do Anteprojecto 

da Lei de Florestas em 
marcha no país mostra-se 
com “consultas públicas 
excludentes e propostas 
de reformas ambiental-
mente nocivas”, o que 
põe em causa à tríade da 
democracia ambiental, 
nomeadamente acesso à 
informação, participação 
e acesso à justiça, defin-
ida como “uma forma de 
associação e intervenção 
dos cidadãos na prepa-
ração e tomada de decisão 
sobre a gestão ambiental 
e dos recursos naturais”. 
Esta é a constatação das 
organizações Justiça Am-
biental(JÁ!) e daNatural-
Justice(NJ), numa análise 
sobre o processo.

Iniciado em Março, a par a 
revisão da Politica Nacional 
de Terra, decorre a revisão 
da Lei de Floresta de cuja 
análise dos elementos ori-
entadores, “nomeadamente 
a participação, descentral-
ização e transparência, 
verifica-se uma gritante 
contradição entre estes ele-
mentos e o que se tem veri-
ficado no processo. No que 
se refere ao Anteprojecto da 
lei florestal, este apresenta 
fraquezas nos domínios de 
conservação e manutenção 
dos recursos florestais, pois 
não traz medidas concretas 
de protecção das florestas 
nativas, não prevê florestas 
comunitárias, apesar da es-
treita relação de dependên-
cia, espiritual e bio cultural 
que as comunidades ru-
rais têm com as florestas”, 

consideram os pesquisa-
dores na análise denom-
inada “REVISÃO DA LEI 
FLORESTAL: CONSUL-
TAS PÚBLICAS EXCLU-
DENTES E PROPOSTAS 
DE REFORMAS AMBIEN-
TALMENTE NOCIVAS”, 
divulgada, recentemente, 
pelo Observatório do Meio 
Rural (OMR).  

Em jeito de contextual-
ização e evocando-se a Lei 
do Ambiente, ressalva-se 
que “é obrigação do Gov-
erno, criar mecanismos 
adequados para envolver 
os diversos sectores da so-
ciedade civil, comunidades 
locais, em particular as as-
sociações de defesa do 
ambiente, na elaboração de 
políticas, legislação relativa 
à gestão de recursos natu-
rais do país, assim como o 
desenvolvimento de activ-
idades de implementação 
do Programa Nacional de 
Gestão Ambiental.” 

No entanto, em forma de 
guizo, os pesquisadores 
apontam que o cumprimen-
to destas obrigações tem 
sido objecto de crítica recor-
rente devido às inúmeras e 
constantes deficiências no 
acesso à informação, no-
meadamente o uso de lin-
guagem não apropriada ao 
público, a fraca participação 
comunitária e a ambigui-
dade no tratamento dado às 
opiniões e comentários do 
público, que não permitem 
dotar a participação pública 
do significado e eficácia que 
se pretende.   

Fraco acesso à infor-
mação  

O processo de auscul-
tação da revisão da Lei 
da Floresta abrange todas 
províncias, no entanto, os 
representantes da Justiça 
Ambiental(JÁ!) e da Natu-
ral Justice(NJ) estiveram 

presentes em Nampula 
(zona Norte) Tete e  Zam-
bézia(Centro), Gaza e Ma-
puto)Sul) e os encontros 
de auscultação decorreram 
durante dois dias em cada 
província, obedecendo à 
mesma metodologia, entre-
tanto,  “grande maioria dos 
participantes não tinha tido 
acesso prévio ao documen-
to”, constactou-se.

Pelo que, osparticipantes 
dividido em três grupos de 
afinidade, deveriam, em 
cerca de 8 horas, ler, anal-
isar, comentar e discutir o 
conteúdo do anteprojecto da 
Lei Florestal, sem qualquer 
preparação prévia para a 
grande maioria dos partic-
ipantes. A título de exemp-
lo, na Zambézia e Gaza, a 
JÁ! e a NJ, onde estas or-
ganizações foram escolhi-
das nos respectivos grupos 
para o papel de facilitador 
e orientador da discussão, 

seus representantes eram 
os únicos que tiveram aces-
so prévio ao documento[ e, 
por conta própria]. 

 “Por isso, não foi possível 
analisar e discutir todos os 
artigos do Anteprojecto da 
Lei Florestal no tempo di-
sponível, pelo que o grupo 
identificou e selecionou os 
artigos e disposições para 
discussão. Ainda assim, a 
informação era demasiado 
complexa para ser entendi-
da e discutida em tão curto 
período de tempo, sobretu-
do para os membros das 
comunidades rurais com 
níveis de escolaridade rel-
ativamente baixos, devido 
à complexidade jurídica e à 
linguagem utilizada, tornan-
do-se ainda mais difícil en-
tender as implicações das 
reformas propostas”, con-
sideram.  
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Por outro lado, não houve 
espaço e tempo para o de-
bate, porque a cerimónia ofi-
cial de abertura das auscul-
tações públicas realizou-se 
no segundo dia, geralmente 
iniciando com a abertura 
oficial pelo Secretário do 
Estado da província esca-
lada e, posteriormente, a 
intervenção do Director Na-
cional de Florestas. Foi ain-
da no segundo dia que foi 
finalmente apresentado, em 
linhas gerais, o Anteprojecto 
da Lei Florestal, por um rep-
resentante da Comissão de 
Revisão, tendo-se, de se-
guida, passado à discussão 
em três grupos mistos, 
incluindo representantes 
de todos os sectores (co-
munidades, CGRN, OSC, 
representantes do governo 
local e dos operadores flor-
estais). Para a discussão, o 
Anteprojecto da Lei Florest-
al foi dividido em capítulos 
e cada grupo recebeu um 
certo número de capítulos 
para discussão, tendo os 
relatórios dos grupos de 
trabalho sido foram apre-
sentados em plenária, sem, 
no entanto, haver espaço 
para debate”, revela-se na 
análise em compulsão.

Os pesquisadores da JÁ! 
e NJ, consideram que o pro-
cesso de auscultação não 
respondeu aos requisitos 
fundamentais da consulta 
pública efectiva, particular-
mente no que se refere ao 
direito à informação prévia 
por parte dos participantes 
e à representatividade de 
participação dos diferentes 
intervenientes. “A fraca 
participação dos vários 
sectores da sociedade civ-
il nestes encontros pode 
também ser consequência 

da quase inexistente in-
formação pública sobre o 
mesmo e do envio selectivo 
e muito tardio dos convites 
e informação sobre os en-
contros, que se verificou em 
todas as províncias onde 
a JA! e a NJ participaram”, 
vinca-se.   Para adiante, a  
título de exemplo, referen-
ciar-se que na Zambézia, 
da estimativa feita no local, 
mais de 90% dos partici-
pantes não tiveram acesso 
prévio ao Anteprojecto da 
Lei Florestal, para além de 
terem recebido informação 
sobre o encontro apenas 
poucos dias antes da sua 
realização (alguns apenas 
no dia anterior), incluindo 
representantes do sector 
público.

Exclusão e propostas 
desajustadas

Por outro lado, apon-
ta-se que é desconhecido 
o critério de selecção dos 
participantes, constatan-
do-se que inúmeras OSCs 
que trabalham no sector 
de florestas não tinham 
conhecimento do proces-
so, nem foram convidadas 
a participar no mesmo.  “A 
JA!, por exemplo, não re-
cebeu qualquer informação 
ou convite para os encon-
tros de auscultação, tendo 
procurado insistentemente 
obter informação atempa-
damente para poder partic-
ipar. Na Zambézia, por ex-
emplo, de acordo com a lista 
de presenças, participaram 
cerca de 116 e 108 pessoas 
no primeiro e segundo dias, 
respectivamente, das quais 
cerca de 20 operadores 
florestais e cerca de 50 
membros de diversas co-

munidades, essencialmente 
representantes dos CGRN 
representando vários dis-
tritos. Da estimativa feita 
no local, mais de 90% dos 
participantes não tiveram 
acesso prévio ao Antepro-
jecto da Lei Florestal, para 
além de terem recebido in-
formação sobre o encontro 
apenas poucos dias antes 
da sua realização (alguns 
apenas no dia anterior), in-
cluindo representantes do 
sector público. Esta situ-
ação assemelhou-se em 
Tete, Nampula e Gaza, onde 
constactou-se a fraca par-
ticipação dos operadores 
florestais, sendo a grande 
maioria dos participantes 
representantes do sector 
público e dos CGRN(Comi-
té de Gestão dos Recursos 
Naturais).

Ajunta-se ainda que a 
participação comunitária foi 
realizada num modelo de 
participação indirecta, at-
ravés de representação de 
membros dos CGRN. No 
entanto, os mesmos refer-
em que não tiveram infor-
mação sobre o objectivo 
do encontro, não tiveram 
acesso prévio ao Antepro-
jecto da Lei Florestal e, 
portanto, não tiveram um 
momento prévio de concer-
tação com os demais mem-
bros da sua comunidade 
de modo a representá-los 
fielmente. “Esta situação le-
vanta sérias dúvidas relati-
vamente à legitimidade dos 
membros dos CGRN em 
representar os membros da 
comunidade, sem qualquer 
análise ou discussão prévia 
do documento em causa e 
sem informação e consen-
timento prévio dos demais 
membros da comunidade 

supostamente representa-
dos”, anota-se. 

“A deficiência verifica-
da no processo de con-
sulta poderá resultar na 
aprovação de um Ante-
projecto da Lei Florestal 
com propostas de reforma 
desajustadas e com impli-
cações adversas, tanto na 
conservação e manutenção 
das florestas nativas, como 
na vida das comunidades 
rurais. O processo de con-
sulta é particularmente im-
portante porque o Antepro-
jecto da Lei Florestal em 
discussão está claramente 
orientado para uma econo-
mia de mercado, prioriza o 
extrativismo através da ex-
ploração florestal e o esta-
belecimento de plantações 
industriais de monocultura 
para fins comerciais, bem 
como abre espaço para 
a ampliação do mercado 
de carbono, tanto no que 
se refere às florestas na-
tivas, como às plantações 
de monocultura”, aventa-se 
nesta análise, publicada 
pelo OMR, no seu “Des-
taque Rural”, nº 170, neste 
corrente mês.

Sobre o reflorestamento, 
refere-se que a proposta 
governamental que pro-
move plantações de mono-
cultura em grande escala 
representa um enorme in-
teresse para o Governo, 
uma vez que grande parte 
da sua Estratégia de Re-
florestamento se baseia 
no estabelecimento de 
plantações de monocultu-
ra através de investimento 
externo, com inúmeros in-
centivos fiscais já previstos 
e facilidades no acesso à 
terra, projectando o esta-

belecimento de 1 milhão de 
hectares de monocultura 
de árvores até 2030 para 
abastecer a indústria flor-
estal (MINAG, 2009). Para 
além dos impactos ambien-
tais e sociais já conhecidos 
das plantações de mono-
cultura em larga escala, há 
cada vez mais evidências 
de que as espécies exóti-
cas, não contribuem para 
a mitigação dos impactos 
das mudanças climáticas, 
como se pretende fazer 
parecer e, apesar de arma-
zenarem carbono durante 
um período, as mesmas 
são estabelecidas por um 
período determinado para 
serem posteriormente cor-
tadas libertando assim o 
carbono que armazenaram, 
sendo, portanto, uma falsa 
solução”, denunciam. 

Recomendações ig-
noradas 

A JA! e NJ apresentaram 
as suas críticas às inúmeras 
lacunas no processo de 
auscultação pública em to-
dos os encontros em que 
participaram e ainda por es-
crito, via email. Dentre estas 
lacunas, chamou a atenção 
para a necessidade urgente 
de maior divulgação do pro-
cesso de consulta, de dis-
ponibilização atempada do 
Anteprojecto da Lei Florest-
al, de um trabalho de prepa-
ração e discussão prévia ao 
nível das comunidades ru-
rais, da divulgação da infor-
mação sobre os encontros 
atempadamente e a todos 
os interessados. No entan-
to, verificou-se que, apesar 
da chamada de atenção, as 
falhas e as lacunas referi-
das ocorreram em todos os 
encontros.    
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O maior partido 
da oposição no 
país, RENAMO, 

acusa o partido gov-
ernamental, FRELIMO, 
de estar a ameaçare a 
violentar seus mem-
bros para filiarem-se 
à força neste partido, 
sob pena de serem 
expulsos da comuni-
dade onde vivem. Esta 
situação que se alude 
se registar em vários 
distritos das provín-
cias do centro do país 
é considerada terror-
ismo político pelo rep-
resentante regional da 
Renamo, Geraldo Car-
valho, mas fonte fre-
limista desmente tais 
acusações.

O caso mais recen-
te é relatado a partir 
do distrito de Barué na 
província de Manica, 
pelo chefe regional cen-
tro para a implantação 
da RENAMO, Geraldo 
Carvalho, que indica 
que pelo menos dois 
delegados do seu par-
tido terão sido intima-
dos a filiar-se ao parti-
do Frelimo dentro de 48 
horas.

“Os membros da RE-
NAMO foram maltrata-
dos, foram aterroriza-
dos por um grupo de 
pessoas dirigido por 
líderes comunitários e 
o secretário do comité 
da FRELIMO daquela 
zona”, “O líder comu-
nitário foi a casa dos 
nossos membros, a 
casa do delegado e de 
outro, a exigir-lhes que 
num prazo de 48 horas 
eles deviam transfor-
mar-se em membros 
da FRELIMO e que 

Frelimo acusado de terrorismo político no centro do país

eram obrigados a irem 
naquele momento à 
sede da FRELIMO”, 
referiu à imprensa.

Geraldo Carvalho 
apontou, por outro lado, 
que depois da recusa 
do delegado da zona de 
Nhabuto, no distrito de 
Barué, a sua casa foi 
destruída numa acção 
levada a cabo alegada-
mente por líderes comu-
nitários, polícias comu-
nitários e membros da 
FRELIMO, alguns filhos 
daquele ex-combatente 
da RENAMO, desmobi-
lizado no âmbito do pro-
cesso de Desarmamen-
to, Desmobilização e 
Reintegração (DDR).Al-
guns bens do delegado, 
incluindo gado, foram 
roubados na ocasião. 
“Quem fazia as exigên-
cias era o próprio líder 
comunitário”, disse este 
responsável regional da 
RENAMO.

Adiante referiu que 
“concluído o prazo que 

eles mesmo tinham es-
tabelecido, foram para 
lá, vandalizaram as ca-
sas, roubaram animais, 
roubaram dinheiro, 
deixaram as casas to-
talmente destruídas. 
As famílias puseram-se 
em debandada, refugi-
aram-se no mato até à 
data. Portanto, o que se 
viveu no Bárue é típico 
de um terrorismo políti-
co”, considerou.

Segundo Geraldo 
Carvalho, este caso foi 
participado na esquadra 
local, mas a polícia lav-
rou um auto policial 
contra desconhecidos, 
mesmo depois desta ter 
sido informada da iden-
tidade dos invasores. 

Além do distrito de 
Bárue, o chefe region-
al do centro para a im-
plantação da RENAMO 
nas quatro províncias da 
zona centro conta outros 
exemplos que se repli-
cam em alguns distritos 
de Sofala. 

“O mesmo se repete 
em vários outros pontos, 
só posso adiantar que no 
caso de Mutindir havia 
isto, em Casa Nova 
havia isto, em Chemba 
está a acontecer isto e 
agora é Bárue”, referen-
ciou Geraldo Carvalho.

FRELIMO refuta as 
acusações

Em reacção a estas 
situações, o primeiro 
secretário da FRELIMO 
em Catandica, Cesari-
tinoGimo, citado pela 
DW, refuta a acusação e 
diz que se trata de “uma 
autêntica mentira, não 
constitui verdade esta 
informação”.

 
Questionado sobre 

a destruição de casas 
e o saque de gado em 
Nhabuto, Gimo respon-
de que o que existe aqui 
é “um conflito familiar” e 
que “dentro desta família 
a maior parte são mem-
bros do partido FRELI-
MO e um ou dois são 
membros do outro parti-

do”, a RENAMO.
E ajuntou que 

“qualquer divergência 
dentro desta família o 
foco que sai é que, como 
estes se identificam e 
são da veste vermelha, 
que é da FRELIMO, en-
tão concluem que é a 
própria FRELIMO”, ale-
gou.

Sobre uma alegada 
participação forçada em 
reunião frelimista,  Gimo 
defendeu: “não era uma 
reunião do partido FRE-
LIMO, era uma reunião 
da comunidade sobre 
como fazer limpeza da 
sua estrada, como é que 
podem exatamente con-
struir a barraca da esco-
la caída.”

Isto acontece na 
véspera do arranque 
do ciclo eleitoral para 
as eleições  autárqui-
cas de 2023 e gerais de 
2024, estaremos aten-
tos ao desenrolar dos 
ânimos políticos  e sua 
divulgação. 
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O custo de vida 
c o n t i n u a r á 
elevado nos 

próximos meses, de 
acordo com a previsão 
do Banco de Moçam-
bique (BM) e decidiu 
manter a taxa de juro 
de política monetária 
em 15,25 por cento e 
a inflação poderá che-
gar a 9% este ano, se-
gundo projecção do 
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

“Esta decisão é sus-
tentada pelas perspec-
tivas de manutenção 
do agravamento do 
nível geral de preços 
(inflação) num dígito 

Custo de vida continuará a subir no país 

no médio prazo, não 
obstante os elevados 
riscos e incertezas as-
sociados a estas pro-
jecções, com destaque 
para os efeitos da 
tensão geopolítica na 
Europa”, referiu o gov-
ernador do BM, Rogério 
Zanadamela.

Zandamela lembrou 
que, em Abril passado, a 
inflação anual acelerou 
para 7,9%, contra 6,7% 
em Março, a reflectir 
o aumento dos preços 
dos combustíveis e dos 
bens alimentares, pelo 
que antevê-se dias difí-

ceis para os moçambi-
canos, porque, advertiu 
Zanadamela, “no curto 
prazo, a inflação contin-
uará elevada, reflectin-
do o impacto do ajusta-
mento dos preços dos 
bens administrados”.

Moçambique precisa 

de reformas urgentes 
devido ao terrorismo e 
conflito na Ucrânia, diz 
FMI

Na semana passa-
da, o representante do 
FMI em Maputo, Alex 
Meyer afirmou que as 
projecções da institu-
ição apontam para um 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 
Moçambique na ordem 
dos de 3.8 por cento, 
podendo chegar aos 
5 por cento até 2024. 
Meyer alertou, no en-
tanto, que o recrudesci-
mento do conflito Rús-
sia-Ucrânia poderá ter 
impactos distintos para 
o país.
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