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Estrutura da apresentação

� Moçambique
� Floresta nativa
� Industria florestal
� Plantações florestais
� Produtos Florestais Não Madeireiros



INTRODUÇÃO
� Mais de 50% do território nacional é coberto por
floresta

� Potencial para estabelecimento de plantações
florestais de cerca de 3 milhões de hectares.

� Produtos florestais: papel, mobiliário, folheados,
contraplacados, paineis, postes

� Espaço para um maior e melhor desenvolvimento
da industria transformadora



FLORESTA NATIVA

� As florestas produtivas = 27 milhões
de hectares.

� 13 milhões de hectares para
conservação.

� Corte Anual Admissível entre 520,000 e
640,000 m3/ano





Floresta Nativa (cont.)
� A capacidade de utilização dos recursos aumentou

bastante nas duas última décadas

� Produção principal: toros e madeira serrada

� Principais espécies exportadas:
� Dalbergia melanoxylon (Pau preto), Swartzia

madagascariensis (Pau ferro), Combretum imberbe,
(Mondzo) Pterocarpus angolensis (Umbila), Millettia
stuhlmannii (Panga-panga) e Afzelia quanzensis (Chanfuta).

� Mercados: Asia (China, Japão), Europa (Portugal, Italia,
Espanha), Africa (África do Sul, Mauricias e Zimbabwe)



Industria Florestal
Moçambicana

� Há Cerca 236 industrias da Madeira

� Industria caracteriza-se por:
� fraca capacidade de processamento
� equipamento velho e obsoleto
� baixos níveis de rendimento (30%)

� Menos de 15% oferece produtos de alto valor
acrescentado



Industria Florestal
Moçambicana (cont.)

� Constrangimentos:
� Altos custos, fraca infra-estrutura
� Muito pouco investimento novo
� Alto custo do capital, 
� Falta de acesso a tecnologia
� Mão de obra pouco qualificada 
� Preferência pela exportação de toros 



Medidas para pressionar e 
incentivar o processamento

� Obrigatoriedade do processamento (espécies
de 1ª classe)

� Redução da taxa de exploração para
produtos processados

� Taxa de sobrevalorização maior para os
produtos com menor processamento (Lei
7/2010).



Medidas para pressionar e 
incentivar o processamento 

(cont.)

� Volumes processados tem aumentado, 
� processamento primário e mínimo, 

� Refinar o conceito de madeira 
processada











Perspectivas

� Espaço a entrada de empresas e
equipamentos

� Criação de mais postos de trabalho



Plantações Florestais

� Tradição de estabelecimento de plantações

� A partir de 2005, pedidos de terra tomaram
maior expressão
� 2009 maior número de autorizações,
� Processo de autorização tem várias etapas
conforme a extensão das áreas pedidas.

� Actualmente existem mais de 760 mil hectares
autorizados (60.000 ha plantados).



Plantações Florestais (cont.)

� Perspectivas 

� Estabelecimento de indústrias relacionadas 
com aproveitamento da madeira

� Prestação de serviços
� Outras oportunidades.



Produtos Florestais Não 
Madeireiros

� Plantas medicinais, material de construção e
alimentos

� Pouca informação sobre o consumo de outros
PFNM,

� Dois tipos de mercados:
� Formal (fraco)
� Informal (activo)

� Pouca comercialização e baixo nível de
processamento.



Considerações finais

� Processamento é marcadamente primário
� Há potencial no país para entrada de
novas empresas

� Existem condições para o desenvolvimento
de indústrias
� processamento
� produção de artigos com alto valor
acrescentado,
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