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Contexto 

 
O Governo Italiano aprovou o financiamento de um programa de cooperação com o Ministério da Agricultura – MINAG – 
denominado “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural nas Províncias de Manica e Sofala” (PADR).  
A iniciativa é concretizada através de um financiamento ao Governo Moçambicano, de 13.270.000,00 €, da constituição de um 
fundo “in loco” de 1.358.500,00 € e de um fundo missões para a Assistência Técnica de 1.320.000,00 €. 
 
O Objectivo gerais do programa são os seguintes:  
 
1. Reduzir de forma estável a pobreza absoluta. 
2. Conferir aos Distritos uma função central no processo de desenvolvimento. 
3. Aumentar a concorrência, a produtividade e a acumulação de riqueza no ambiente rural, junto com uma gestão produtiva e 

sustentável dos recursos naturais. 
4. Favorecer o aumento do capital humano, da inovação e da tecnologia, com diversificações no capital social e aumento da 

eficácia das instituições, num contexto de Boa Governação e programação do desenvolvimento económico. 
 
Objectivo específico: 
 
Melhorar a renda e as condições sociais das populações rurais das Províncias de Manica e Sofala, com ênfase nos Distritos de 
Dondo, Nhamatanda, Gorongosa, Chibabava, Gôndola, Manica, Barué, Sussundenga. 
 
Os resultados esperados por cada componente são os seguintes:  
 

 Incrementar as actividades geradoras de rendimento para o sector familiar agrário, pequenas e médio, associações de 
produtores, processadores e comerciantes envolvidos na produção agro-zootécnica e florestal (cadeias de produção de valor 
da madeira, horto-fruta, avicultura, oleaginosas, rações, leite e derivados).  

 Aumentar as capacidades de programação económica e territorial a nível de Distritos e Províncias, com a participação das 
organizações de base (OCB e CC).  

 Melhorar a gestão sustentável dos recursos naturais: terra e florestas.  
 

Para a materialização dos objectivos e resultados acima, serão definidas as seguintes actividades/projectos:  
A.1 - Potenciamento das capacidades empresariais de micro, pequenas e medias empresas e associações de produtores. 
A.2 - Melhoramento da qualidade e disponibilidade dos serviços não financeiros. 
A.3 - Aumento da disponibilidade dos serviços financeiros. 
 
B.1 - Capacitação dos SDAE na programação económica. 
B.2 - Capacitação dos SDPI na programação territorial.  
B.3 - Potenciamento do papel dos OCBs no processo de decisão a nível local. 
 
C.1 - Integração dos SIG de florestas e cadastro rural. 
C.2 - Melhoramento da capacidade de gestão e controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Florestas. 
C.3 - Melhoramento da performance dos Serviços Provinciais de vulgarização. 
C.4 - Potenciamento das Comunidades na gestão dos recursos naturais. 
 
Neste documento serão apresentados os resultados da missão do Consultor que foi contratado para a formulação do projecto C.2 
- Melhoramento da capacidade de gestão e controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Florestas. O texto foi revisitado pela 
equipa técnica do PADR após a apresentação do trabalho a nível Provincial e Nacional para conformá-lo - tendo em conta as 
contribuições dos actores envolvidos aos vários níveis nos diferentes assuntos - com as exigências dos beneficiários entre os 
quais: 
 
 Serviços provinciais de terra e florestas, que serão financiados, visando uma adequação e um potenciamento técnico e dos 

recursos humanos; 
 
 As entidades públicas e privadas que melhorarão a sua coordenação através do programa; 

 
 A população residente nas áreas de intervenção (cerca de 1.148.000 pessoas) que usufruirá do melhoramento dos serviços 

públicos de base; 
 

 Os Services Providers que trabalharão para o Programa e o seu pessoal, que receberão o financiamento das actividades 
consideradas fundamentais para o desenvolvimento local, ocasião para melhorar e incrementar as próprias experiências e 
capacidades. 

 

 

Termos de Referencia do Consultor 
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A missão do Consultor foi executada com o objectivo de desenvolver - no âmbito da ‘C.2 - Melhoramento da capacidade de 
gestão e controlo dos Serviços Provinciais de Terra e Florestas’ as actividades seguintes:    

 Analise detalhada do sistema de recolha de informações florestais a nível Provincial e Distrital em relação a: produção, 
recolha, elaboração, gestão, arquivo e distribuição das informações (digitais e não). 

 Analise dos aspectos críticos dos Serviços Provinciais e Distritais.  

 Analise das capacidades e termos de recursos humanos e meios técnicos disponíveis (Hardware e software).  

 Análise funcional dos SPFFB e SPPGC, com o fim de produzir uma proposta de integração e sinergia. 
 
Na base das análises acima alistadas, elaboração de projectos específicos tendo em consideração: 
 

 Organigrama e termos de referência do pessoal dos Serviços Províncias (SPFFB e SPPGC) e avaliar a necessidades de 
recrutamento de novo pessoal e requalificações. 

 Elaboração de um programa de formação. 

 Avaliação das necessidades de fornecimentos de meios técnicos e transporte. 

 Avaliação das necessidades de requalificação/construção de infra-estruturas. 

 Revisão dos custos estimados no âmbito da formulação do programa. 

 Cronograma de execução, tendo em consideração a conclusão das actividades até ao tempo máximo de 3 anos. 
 

 

 

Introdução a gestão florestal no Moçambique 

Moçambique é um País relativamente rico em florestas naturais. Nos anos 2005/2007 a Cooperação Italiana financiou, por conta 
da Direcção Nacional de Terras e Florestas, um estudo de pesquisa volto a avaliação dos Recursos Florestais do Pais (Avaliação 
Integrada das Florestas de Moçambique - AIFM1); o estudo produziu uma série de documentos técnicos, em particular os 
Inventários Florestais de nível Nacional e Provincial (apenas para a Província de Manica e Maputo) e a avaliação dos produtos 
florestais não madeireiro (alimentos, medicinais, combustível etc.). Apresenta-se, aqui abaixo alguns dos resultados chave do 
AIFM com o intento de fornecer ao leitor um quadro de síntese do património florestal moçambicano:  
 

 Cerca de 70% de país (54.8 milhões de hectares) é presentemente coberto de florestas e outras formações lenhosas; 

 A área florestal cobre cerca de 40.1 milhões de hectares (51% do país), enquanto outras formações lenhosas (arbustos, 

matagais e florestas com agricultura itinerante) cobrem cerca de 14.7 milhões de hectares (19% do país); 

 As florestas produtivas (aptas para a produção madeireira) cobrem cerca de 26.9 milhões de hectares (67% de toda a área 

florestal). Treze milhões de hectares de floresta não são favoráveis para a produção madeireira, dos quais a maioria (9 

milhões de hectares) localiza-se dentro dos Parques Nacionais, Reservas Florestais e outras áreas de conservação. As 

florestas que se beneficiam de alguma forma de protecção legal ou estado de conservação cobrem de cerca de 22% da área 

florestal do país. Enfim 4 milhões de hectares de florestas (11%) foram classificadas como florestas de protecção; 

 As espécies de valor comercial que apresentam maiores volumes são Mopane, Umbila, Jambirre e Chanfuta. Em termos de 

classes de comerciais, 4% do volume comercial actual pertence as espécies produtoras de madeira preciosas, 21% para as de 

1ª classe, 44% para as de 2ª classe, 14% para as de 3ª classe e 17% para as de 4ª classe;  

 A taxa anual de deflorestamento para o país inteiro foi estimado em 219,000 hectares por ano, o que significa uma taxa 

anual de redução de -0.58%. A maior parte das áreas desflorestadas foram convertidas para terras agrícolas: a maior 

mudança foi da categoria florestas densas para a de florestas com agricultura itinerante (pousio de longa duração 67%), em 

seguida para a categoria agricultura itinerante/florestas (pousio de curta duração 19%) e culturas agrícolas, principalmente 

o tabaco (7.5%); 

 As estimativas preliminares - na ausência de dados fiáveis sobre o crescimento das florestas - sugerem um Corte Anual 

Admissível (CAA)2  de madeira entre 520,000 e 640,000 m3 (na ausência de outra forma de degradação do património 

florestal actual). 

A gestão do património florestal do Estado pertence à Direcção Nacional de Terras e Florestas (DNTF) que estabelece a política 
geral do sector e, com a participação dos SPFFBs, determina o Corte Anual Admissível (CAA) para cada Província. Compete ao 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural garantir a fiscalização através das suas estruturas a nível central e local. 
A DNTF definiu na sua ‘Política e Estratégia para o sector de florestas’ (Resolução 8/97), entre outras, as acções seguintes: 
 

                                                
1 O AIFM foi realizado pela empresa italiana Agriconsulting S.p.A e pela empresa moçambicana Rural Consult Lda.  
2 O cálculo do Corte Anual Admissível (CAA) define o valor da produção obtenível em um sistema de exploração sustentável. A sua 

determinação requer a combinação de dados do inventário florestal, incluindo as áreas e distribuição das florestas produtivas, com os dados 

sobre o crescimento e rendimento da floresta.   
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 A promoção do papel e da intervenção do sector privado no maneio e uso dos recursos florestais e faunísticos através da 

introdução progressiva da exploração florestal em regime de concessão3, obrigando-se o concessionário a implementar 

planos de maneio que garantam a exploração em regime de rendimento sustentado;  

 A inventariação, classificação e zoneamento das áreas de recursos florestais e faunísticos em função das categorias 

funcionais mais apropriadas, que deverão fazer parte do património florestal permanente; 

 A participação das comunidades na gestão de florestas e fauna bravia com vista à redução da exploração florestal 

desordenada. 

No conseguimento das estratégias Nacional participam os SPFFBs que são responsáveis, designadamente, no licenciamento da 
exploração florestal (com excepção dos pedidos que excedem o limite máximo de 20 000 hectares), da relativa fiscalização das 
actividades de corte e transporte da madeira e da monitoria do impacto que as utilizações florestais levam no potencial florestal 
da Província.   
 
A análise da situação existente na Província de Manica e Sofala4 mostrou que, conforme as recomendações da DNTF para 
alcançar o objectivo da introdução progressiva da exploração florestal em regime de concessão, o licenciamento de espécies 
nativa está em diminuição. Por outro lado, os dados sobre o volume das explorações madeireira evidenciam como, actualmente, 
a maioria da produção ainda pertence ao regime em Licença Simples.  
O regime de licença simples não è considerado sustentável a longo prazo por varias razoes entre as quais5;  
 

 O volume (explorado) não está limitado numa certa área tal que muita madeira pode ser abatida apenas nos lugares 
mais acessíveis; 
 

 Não há uma proibição de explorar uma área recentemente explorada; 
 

 Não há necessidade de planificação de utilização de áreas, o que resulta na ausência de áreas de conservação; 
 

 É quase impossível monitorar se os operadores estão obedecendo às regras de corte estabelecidas. 
 
Por quanto concerne as recomendações da DNTF no âmbito da inventariação, classificação e zoneamento das áreas de recursos 
florestais a equipa de consultoria encontrou alguns constrangimentos na utilização dos estudos a disposição dos SPFFBs. Estudos 
como por exemplo a Avaliação Integrada das Florestas de Moçambique (AIFM) são utilizados apenas come indicação na 
determinação do CAA embora contenham outras informações úteis para o maneio sustentável dos recursos florestais 
(zoneamento ecológico, função da floresta, índice de diversidade da espécie etc.).  
 
A seguir serão descritos mais em detalhe os regimes de exploração florestal.  
 

Norma básica sobre a utilização dos recursos florestais 

A principal legislação concernente Floresta e Fauna Bravia é a Lei de Florestas e Fauna Bravia (10/99) e o relativo Regulamento 
(12/2002). A lei define duas categorias funcionais: (i) áreas protegidas, que incluem os parques nacionais, reservas nacionais, 
onde a exploração não é permitida, e (ii) áreas de utilização sustentável, que são áreas exclusivamente destinadas para o 
maneio numa base sustentável, que incluem áreas de produção florestal, coutadas oficiais de caça, fazendas do bravio e áreas 
para o reflorestamento. 
A exploração florestal obedece a dois regimes: (i) licença simples e (ii) concessão florestal.  

 
 

A exploração madeireira com licenças simples 
 
O regime de licença simples è emitido para a colecta de volumes de madeira relativamente pequenos, bem como dos outros 
principais produtos florestais (postes, carvão e lenha). A licença é anual e, para madeira, o volume máximo permitido por ano é 
de 500 m3 (o volume permitido para cada diferentes espécies pode variar conforme a disponibilidade da localização geográfica 
da área requerida). A extensão das áreas concedida normalmente é inferior a 5000 ha. A licença simples é acordada apenas a 
pessoas ou empresas moçambicanas. De acordo com o Regulamento de 2002 as pessoas que pretendem licenças simples, devem 
apresentar um pedido entre 2 de Janeiro e 15 de Fevereiro para a campanha de corte que vai de 1 de Abril até 31 de Dezembro. 
O pedido é oficialmente feito ao Governador, através dos SPFFB, e inclui: 
 

 Uma acta da consulta feita junto da comunidade local; 

 Parecer favorável do SDAE do Distrito interessado pela exploração;  

 Prova de cidadania;  

 Prova de capacidade técnica; 

 A localização topográfica do terreno pretendido preparada por o SPGC;  

                                                
3 A exploração florestal em Moçambique obedece a dois regimes: (i) licença simples e (ii) concessão florestal. Maiores detalhes no assunto serão 

fornecidos nos capítulos seguintes.  
4 Informações sobre Sofala foram recolhidas apenas a nível dos Distritos sendo o SPFFB indisponível para um encontro com a equipa do PADR.   
5  Excerto do ‘Operacionalização das Concessões Florestais em Moçambique’ Almeida Sitoe, Adolfo Bila, Duncan 

Macqueen. DNFFB, DFID, IIED. 
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 Um inventário simplificado;  

 Um plano de maneio simplificado (que de facto consiste apenas na indicação dos meios utilizados para o abate e o arraste). 
 
Os SPFFB devem efectuar uma inspecção de campo ao local proposto, assistir à consulta na comunidade e verificar todas as 
outras informações antes de aprovar a licença (art. 16-24, 35-36). 
 

 
A exploração florestal com concessões florestais 

 

A Lei de Florestas e Fauna Bravia (10/99) define:  

 A Concessão florestal come uma área do domínio publico delimitada, concedida a um determinado operador, através do 

contrato de concessão, destinada a exploração florestal para o abastecimento da industria, mediante um plano de maneio 

previamente aprovado (artigo 1) e  

 o plano de maneio come o documento técnico onde constam as actividades e outras medidas técnicas a serem 

implementadas pelos vários intervenientes na  conservação, gestão e utilização dos recursos florestais e faunìstico (artigo 

1).  

A lei 10/99 estabelece que a exploração sob o regime de contrato de concessão florestal è exercida por pessoas singulares ou 

colectivas e pelas comunidades locais nas florestas produtivas e nas de utilização múltipla, para o abastecimento da industria de 

processamento ou energética com observância do plano de maneio previamente aprovado pelo sector e que o titular da 

exploração sob este regime deve garantir o processamento dos produtos florestais obtidos nos termos regulamentados. O 

contrato de concessão referido esta’ sujeito a um prazo máximo de 50 anos, renovável por iguais períodos a pedido do 

interessado (artigo 16). O pedido de exploração florestal é organizado através de um processo legal dirigidos as diferentes 

entidades dependendo do tamanho da área a ser concedida (o Governador provincial, quando se trata de área até o limite 

máximo de 20 000 hectares, o MINAG quando se trata de áreas entre 20 000 e 100 000 hectares, o Conselho de Ministros para 

áreas maiores). 

Uma vez reunidos os elementos necessários ao processo (veja o artigo 26 do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia 

12/2002) estes são depositado junto aos Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia que verificada a idoneidade dos 

documentos procederà na comunicação do despacho de referência. Depois disto, o requerente deve, no prazo de cento e oitenta 

dias, apresentar o plano de maneio.  

O plano de maneio deve ser elaborado por um consultor inscrito no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural que, na 

redacção do plano, é chamado a observar as metodologias e princípios técnicos estabelecidos, bem como as normas técnicas 

internacionalmente aceitas para estudos dessa natureza e com base nos princípios de certificação florestal (veja o artigo 93 do 

Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia 12/2002).  

Mais em detalhe o plano de maneio contem:  

 Informações básicas sobre a área de concessão (localização, clima, topografia e solo, vias de acesso, tipo de vegetação, 
fauna, características Sócio Económicas); 

 Informações sobre a indústria Florestal para o processamento da madeira (localização, descrição do equipamento de 
exploração e transporte); 

 Analise dos principais impactos ao meio ambiente e sociais;  

 Inventario das espécies arbóreas que ocorrem na concessão (incluindo calculo do volume comercial e da distribuição 
diamétrica); 

 Análise da regeneração natural; 

 Descrição das operações de produção (ciclo do corte, corte admissível, tecnologia de exploração);  

 Descrição das actividades de protecção da área (controle de acesso, protecção contra as queimadas, protecção contra 
doenças e pragas, protecção contra exploração ilegal); 

 Fiscalização e auditoria interna. 
 
De muita importância pode-se considerar o feito que, conforme com o regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (artigo 

93), o plano tem que ser baseado nos princípios de certificação florestal. Basear-se nos princípios e critério das certificações 

globalmente reconhecida come, por exemplo, a mais difusa FSC, pode contribuir na atenuação de alguns problemas encontrado 

na cadeia produtiva da madeira. Os standards FSC prevede que as actividades de manejo florestal  devem manter ou ampliar 

pontos que na gestão da floresta moçambicana são ainda em condições não óptimas como entre as quais: 

 O bem-estar económico e social de longo prazo dos trabalhadores florestais;  

 A avaliação da condição da floresta, do rendimento dos produtos florestais e da cadeia de custódia.  
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Principais constrangimentos do sector florestal na Província de Manica e Sofala  

 
 

A Província de Manica 
 

A análise do sector florestal executada por meio de entrevistas aos funcionários dos SPFFB, SPGC E SDAEs dos oito Distrito 
abrangidos pelo PADR evidenciou como, embora a vontade política oficialmente assevere o maneio sustentável dos Recursos 
Florestais, hoje em dia existem vários constrangimentos que dificultam a minimização do impactos ecológico e ambiental 
causados pela exploração florestal: 
 

 O sector Florestal resulta dominado pela exploração em regime de Licença Simples (vide gráfico 1); 
 
 

 
 

Gráfico 1. Produção madeireira na Província de Manica 
 
 
 

 As concessões licenciadas são apenas 4. O processo para o licenciamento dos pedidos è demorado (estão em tramitação 8 
pedidos). Uma vez licenciado o concessionário necessita a cada ano de uma nova licença de corte e transporte; 

 

 Os pedidos de exploração licenciada são geridos por o SPFFB por meio de um conjunto de formulários e documentos (vide o 
capitulo ‘As norma básica sobre a utilização dos recursos florestais’) em formato de papel. Desta maneira resultam 
complicadas, entre outros, a troca dos dados entre os funcionários envolvidos no assunto, a actualização e o registo das 
informações, e o processo de estudo da dinâmica e dos impactos das explorações ao longo do tempo; 

  

 SPFFB, SPGC e SDAEs não resultam coordenados eficientemente. Os técnicos topógras dos SDAEs executam, por meio de um 
aparelho GPS, o esboço de Localização Topográfica do terreno pretendido (em formato de papel). O Serviço de Geografia e 
Cadastro verifica que nas áreas não existam outras formas de uso em contrasto com aquela pretendida (essencialmente 
DUATs, concessões mineira, Parque e Áreas Protegidas) e disponibiliza a informação para o SPFFB. Este processo, além de 
ser fonte de possíveis erros nas diferentes fases de execução (a transferência manual dos dados desde o GPS até o atlante 
em papel, por exemplo, pode ser afectada por erros de transcrição), não facilita a verificação e a integração de outras 
informações interessante ao fim da gestão e do controle das áreas licenciadas (uso passado, condições ecológicas, 
constrangimentos naturais, inventários existentes etc.); 

 

 SPFFB, SPGC E SDAEs aproveitam apenas parcialmente dos estudos de inventariação, classificação e zoneamento existente 
como por exemplo:  
 

 Inventários florestais e faunísticos (AIFM); 

 Bases de dados estatísticos e geográficos existentes (AIFM); 

 Informações sobre queimadas (MODIS); 

 Cartografia temática (DNTF);  

 Zoneamento agro-ecológico na escala de 1:1,000,000 e 1:250,000 (em curso) (DNTF); 

 Estudos especiais realizados (balanço procura/oferta da biomassa lenhosa - AIFM); 

 PDUTs6. 
 

 A fiscalização è realizada de forma deficiente, seja por causa das problemáticas analisadas na gestão do processo de 
licenciamento, seja por falta de recursos humanos, técnicos e informáticos. O processo de fiscalização empenha brigadas 
móveis que executam o controlo das operações de abate e arraste nas áreas licenciadas e de Postos fixos localizados nas 
estradas de trânsito principais. Os fiscais dos Postos fixos são dotados de cópias das fichas de autorizações de transporte 
emitidas por o SPFFB (que disponibiliza uma copia para o serviço de fiscalização e uma copia para o transportador da 
madeira licenciada) em formato de papel; vários casos de duplicações falsificadas dessas fichas por parte dos 
transportadores foram descobertos pelos serviços responsáveis.  

  
 

                                                
6
 Nos 8 Distritos abrangido pelo PADR são em curso de realização os PDUTs (Planos Distrital de Uso da Terra). Para mais 

detalhe sobre o assunto vide se o documento ‘Capacitação dos SDPI na Programação Territorial e elaboração dos PDUTs‘ 

preparado por o PADR. 

0 5000 10000 15000 20000 25000 
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Volume (m3) de toros explorado na Provincia de Manica em 2010  
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A Província de Sofala 

 
A missão da consultoria não teve a oportunidade de analisar a organização do SPFFB (por causa da indisponibilidade dos 
funcionários do serviço). A análise do funcionamento dos SPGC e SDAE, entretanto, evidenciou come o sistema de gestão dos 
recursos florestais da Província de Sofala não parece ter diferenças relevantes respeito a realidade descrita por Manica. 
Acredita-se, portanto, razoável a atribuição para o serviço SPFFB de Sofala das mesmas considerações feitas para Manica. 
 
Apresenta-se a seguir um resumo das informações levantadas durante as visita aos SDAEs dos Distritos. 
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Detalhe ao nível dos Distritos da Província de Manica 
 
 
Distrito Báruè, data da visita: 21/12/2010. Pessoa encontrada: Zacarias Muzaja Director  
 

SDAE BARUE 

Análise funcional 
O SDAE é activo sobre tudo na área de extensão e divulgação nas comunidades e associações de produtores agrícolas 
mesmo em ligação com investigação com o Instituto de Investigação Agronómica. 
Outras actividades sobressalentes são licenciamento, fiscalização e demarcação dos DUAT e das licenças florestais 
simples. 
Realça-se que no processo de demarcação o Serviço conta com um Sistema de Informação Geográfica instalado no 
SDAE que permite de levantar as coordenadas geográficas das parcelas com GPS e de trocar a informação geo-
referenciada com os Serviços Províncias directamente em formato digital 
Por o que se refere a fiscalização florestal o SDAE tem um posto de fiscalização fixa, no cruzamento de Macossa 
alem de actividades de fiscalização no terreno nas áreas das licencias. 
Conforme as indicações fornecidas do Director do serviço no Distrito são activas dois concessões florestais (esse dado 
não concorda com as informações obtidas no SFFB de Manica segundo as quais não tem algumas concessão na área 
do distrito) e três licenças simples (1 para lenha e 2 para carvão). Também os dados das concessões e licenças são 
levantados pelo Distrito em formato digital. 
Finalmente existe uma comunidade delimitada de 14,000 ha em Npatagoma, outra em processo de 35,000 ha e 4 
plantações comunitárias de espécies exóticas somando 29 ha. Uma iniciativa de apoio as comunidades está em curso 
com a assistência da ONG ITC (Iniciativa de Terras Comunitárias) 
As actividades mineiras estão presentes com concessões mineira para turmalina e prospecções para ouro. 

Organigrama e Tors 
O organigrama do SDAE é o seguinte: 
1 Director Distrital; 1 chefe de secretaria; 6 auxiliares administrativos; 1 supervisor da rede e 8 extensionistas; 1 
delegado de pecuária; 3 fiscais de floresta e fauna bravia; 1 técnico de geografia e cadastro;  

Comentários 
Serviço aparentemente funcional, especialmente nas capacidades de levantamento e processamento de dados 
georreferenciados (SIG). Infelizmente não foi possível avaliar tecnicamente o hardware/software instalados por ser o 
técnico de geografia e cadastro de Barue de férias durante a visita dos consultores 

 
 
Distrito Gondola, data: 17/12/2010. Pessoa encontrada Isabel Janisse – Chefe SDAE 
 

SDAE GONDOLA 

Análise funcional 
Existem dois fiscais para fiscalização e controle das licenças simples. As comunidades reportam eventuais anomalias 
nas explorações florestais 

Organigrama e Tors 
Existem 2 técnicos formados na área de planificação e de acordo com o SDAE precisam de mais 3. Iriam ser formados 
na elaboração dos planos anuais de actividades e sua orçamentação e na elaboração dos planos estratégicos.  

 
Distrito de Manica, data visita: 20/12/2010. Pessoa encontrada: Eusebio Sixpense Focolone - Director  
 

SDAE MANICA 

Análise funcional (Sector florestas e fauna bravia) 
Na componente de Floresta e Fauna Bravia os SDAE do Distrito de Manica desenvolvem as actividades seguintes: 
Fiscalização da exploração de madeira, lenha e carvão. Devido a escassa cobertura de florestas naturais no distrito a 
maior concentração do trabalho é na área de licencias para carvão (15) vs. licenças simples de aproveitamento florestal 
(1).  
Há também uma comunidade estabelecida em Macadeira (5,000 ha). 
O sector de fiscalização florestal conta com só 1 fiscal e está sendo apoiado para os fiscais comunitários que reportam ao 
SDAE os casos de exploração ilegal na sua própria área. Os fiscais comunitários (voluntários) precisam de formação sobre 
a legislação florestal. 
O processo de controlo das explorações florestais ilegais sofre por falta de comunicação via telemóvel. A instalação de 
um sistema de comunicação via rádio poderia beneficiar o processo. 
O posto fixo de fiscalização florestal de Vanduzi necessita de fortalecimento 
O SDAE tem um viveiro onde se produzem espécies para reflorestamento que se vendem a preço simbólico. Em esta 
actividade o SDAE tem uma colaboração e apoio técnico por parte de CEFLOMA (Centro Florestal de Machipanda – da 
Universidade Eduardo Mondlane de Maputo).  

Organigrama e Tors 
1 Fiscal apenas 
Para os trabalhos de delimitação (DUAT, licencias) saem os técnicos de Chimoio. 

 
 
Distrito Sussundenga, data da visita: 22/12/2010. Pessoa encontrada: Tomas Noe Jemusse - Diretor  
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SDAE SUSSUNDENGA 

Análise funcional  
O SDAE é activo na área de regulamento e fiscalização das actividades económicas e sobre tudo na área de extensão 
rural. 
As repartições principais são: 

 Agricultura e pesca 

 Licenciamento e fiscalização 

 Promoção e desenvolvimento do empresariado 

 Administração e finanças 
Em o que se refere ao sector florestal no Distrito ha 3 operadores com licencia simples e 1 concessão florestal de 19,000 
hectares (os dados de SPFFB falam de 32,000 ha). Existem 3 áreas comunitárias, apoiadas também por o ITC. Há um 
pequeno viveiro para distribuição de plantas as comunidades e actividades de reflorestamento comunitário. 

Organigrama e Tors 
Actualmente o Serviço emprega 36 funcionários em total (incluindo auxiliares) todavia segundo a análise do Director do 
Serviço deveriam ser 90 para desenvolver as tarefas assinadas. 
Tem apenas 1 fiscal florestal. 
Há também um técnico de geografia e cadastro que faz os levantamentos dos DUAT e licenças florestais com GPS, leva as 
coordenadas a Chimoio para serem digitalizadas e depois recebe os esboços das parcelas em papel. 
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Detalhe ao nível dos Distritos da Província de Sofala 
 
Distrito de Dondo, data da visita: 29/12/2010. Pessoas encontradas: João Rafaele – Administrador do Distrito, Bento João – 
Chefe do SDAE 
 

SDAE DONDO 

Análise funcional (Sector florestas e fauna bravia) 
O Distrito tem 1 concessão florestal de cerca de 20,000 hectares e 2 licenças simples para madeira.  
Só tem 1 fiscal para floresta e fauna bravia 

Organigrama e Tors 
Actualmente tem  
5 extensionistas agrários; 1 técnico de Geografia e Cadastro; 1 técnico do comércio 

 
Distrito Nhamatanda, data da visita: 30/12/2010. Pessoas encontradas: Sergio Moiane – Administrador, Caetano Benedito – 
Chefe do SDAE 
 

SDAE NHAMATANDA 

Análise funcional (Sector florestas e fauna bravia) 
Só tem licenças simples (5) para exploração de madeira. Ademais ha dois fiscais no posto fixo de fiscalização madeireira 
de Inchope e  8 comités de gestão comunitária para a exploração de lenha, carvão, estacas e bambo. 

Organigrama e Tors 
Conta com 1 Diretor e 4 Chefes de Repartições (Técnicos Médios) e com 1 Técnico Florestal Médio, e 1 de Geografia e 
Cadastro. 

 
Distrito Gorongosa, data da visita: 06/01/2011. Pessoas encontradas: Simoes Zalambessa – Administrador do Distrito, Pedro 
Nhama – Secretario Permanente do Distrito, Inacio Tatu Siyawadya – Diretor SDAE 
 

SDAE GORONGOSA 

Análise funcional  
O Serviço conta conta com:  8 extensionistas (4 técnicos médios e 4 básicos), mais um supervisor da rede de 
extensionistas; 1 técnico florestal (médio); 1 técnico de  pecuária (básico); 1 técnico de irrigação (médio); 1 técnico de 
planificação (médio); 1 técnico contabilista (médio); 1 técnico da administração pública (básico) 
2 auxiliares de serviço; 2 agentes de serviço; 1 técnico médio de indústria e comércio.  

Organigrama e Tors (Sector florestas e fauna bravia) 
No Distrito existem operadores florestais desde 2006. Actualmente existe uma concessão florestal de 45,000 ha e outra 
está em trâmites por 20,000 ha. Ademais ha em media 6 licenças simples para exploração de madeira por ano. Para 
controlar todo isso existe um solo fiscal. Por outro lado existem 7 Comités de Gestão de Recursos Naturais que abrangem 
praticamente todo o Distrito. Cada comité tem dois fiscais comunitários, todavia existem problemas de comunicação e 
de transporte para verificar as infracções. 
O SDAE não tem técnico de Geografia e Cadastro para fazer os esboços cartográficos das licenças simples e DUATs e 
precisa do apoio dos técnicos provinciais para o efeito.  
Apenas a partir de 2009 os esboços ficam com o Distrito já que anteriormente apenas  para a Província (SFFFB).  
Realça-se que o Parque Nacional de Gorongosa esta no processo de redefinição dos seus limites, em particular tem zonas 
que serão anexas (Serra de Gorongosa) e outras que serão desanexadas (localidade de Casa Banana), todavia o Distrito 
ainda esta a espera das coordenadas definitivas de essas áreas que serão formalizadas pelo Ministério do Turismo. O 
Parque proporciona 20% das suas receitas a 4 Comunidades ubicadas na Zona Tampão do Parque e uma quinta 
Comunidade está em trâmites de formalização na região da Serra de Gorongosa. 

 
 
Distrito Chibabava, data da visita: 07/11/2011. Pessoas encontradas: Manuel Luis Meque – Secretario Permanente, Alfredo 
Roberto Jeremias – Director SDAE 
 

SDAE CHIBABAVA 

Análise funcional  
Nesse momento só a repartição de agricultura esta a funcionar com 5 técnicos extensionistas ( 4 médios e 1 básico).  

Organigrama e Tors (Sector florestas e fauna bravia) 
No Distrito havia 7 licenças simples para exploração de madeira em 2010 e 5 estão previstas para 2011. 
Ademais ha exploração de carvão, outorgadas a nível provincial. Na realidade os titulares de licenças simples para carvão 
não fazem exploração directa mais compram carvão dos carvoeiros locais e depois fazem o transporte e a 
comercialização nas vilas. Realça-se que o valor adjunto fica nas mãos dos titulares de licença que compram localmente 
um saco de carvão de 50 kilos por 50 Mtn e revende-lo por 180 Mtn.  
No Distrito existem 4 Comités de Gestão dos Recursos Naturais que actualmente beneficiam do 20% das receitas das 
explorações, mais 2 Comités em curso de delimitação e estabelecimento. 
Um problema específico do Distrito de Chibabava está relacionado com a presencia da Coutada de Caça numero 5, que 
foi abandonada pelo administrador por problemas legais e de mal administração da Coutada mesma. Neste momento a 
Coutada encontra-se abandonada o que favorece a infiltração de caçadores ilegais que trabalham de maneira organizada 
(rifles, veículos 4x4 equipados com spotlights para a caça nocturna) produzindo danos consideráveis ao património 
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SDAE CHIBABAVA 

faunístico da área. Devido a falta de pessoal o SDAE não esta em condições para impedir esta caça furtiva organizada. 
Com respeito ao conflitos homem/animais realça-se o perigo representado pelo crocodilos do Rio Buzi que a cada ano 
provoca mortes de 6/7 pessoas que circulam ao redor do rio. O SDAE está a sensibilizar a povoação sobre os riscos 
potenciais e colocando chapas de aviso nos sítios mais perigosos. 
Finalmente, acerca da exploração de recursos naturais existem exploração de recursos minerais, propriamente calcário e 
guano de morcegos. Mesmo em este caso as actividades dos SDAE são limitadas a fiscalização (taxas). 
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Propostas operativas para o melhoramento da gestão do Recursos Florestal 

 
 

Desenvolvimento de um Sistema de Informação da Exploração Florestal 
 
Com o fim de mitigar os constrangimentos levantados no curso da análise desenvolvida nos SPFFB, SPGC e SDAEs o consultor 
propõe de desenvolver um sistema de Informação Florestal com os objectivos seguintes: 
 

 Racionalizar a manutenção e gestão dos dados das licenças simples e concessões florestais; 

 Melhorar a coordenação entre os SPFFB, SPGC e SDAE; 

 Permitir a geração semi-automática de relatórios estatísticos e agregações dos dados das licenças e concessões (agregados 
por tipologia, por espécies, por distritos, por períodos de tempo, etc.); 

 Permitir o aproveitamento das informações contidas em cartografia temática, inventários, zoneamentos e outros estudos 
realizados;  

 Fortalecer o sistema de controlo e fiscalização.   
 
Para atingir estes resultados a aplicação será composta de: 
 
1 - Um modulo de gestão dos dados alfanuméricos, que compreende:  
Um modulo de entradas de dados, no qual o usuário vai encontrar na tela a mesma estrutura dos formulários em formato de 
papel (ver Anexo), nomeadamente: 

 Acta da Consulta Comunitária; 

 Pedido de licença; 

 Levantamento florestal da área (espécies e quantidades de madeira existentes); 

 Volumes requeridos e volumes autorizados; 

 Ficha de registo de licenças simples; 

 Ficha de autorização a exploração florestal em regime de licença simples ou concessão; 

 Guia de trânsito de produtos florestais; 

 Certificado de produto em estância. 
 
E apenas para as concessões florestais: 

 Estimativas do Corte Anual Admissível por espécies; 

 Resumo dos resultados do inventário florestal. 
 

O modelo de entrada de dados devera permitir algum controle, tais como: 

  Recusa de entrada de códigos não validos; 

  Recusa na entrada de dados fora da amplitude aceitável. 
 

Os dados introduzidos serão armazenados num data-base relacional, que devera compreender as tabelas seguintes: 

 Tabela dos operadores; 

 Tabelas das licenças; 

 Tabela das espécies (corte anual autorizado para cada espécie); 

 Tabela dos transportes; 

 Tabela de fiscalização. 
 
 
2 - Um módulo de inquéritos (query system) 
Esse módulo vai permitir ao usuário de filtrar e agregar os dados na base das variáveis chaves como: 
 

 Operador (obter por exemplo o histórico de um operador); 

 Espécies (agregação por espécies exploradas e a sua evolução temporal); 

 Localização geográfica (estatísticas por Distritos); 

 Controle. Por exemplo introduzindo os dados de uma guia de transito é possível verificar o total de madeira explorada e 
transportada por um operador e verificar se essa ultrapassa a quantidade autorizada. Este tipo de controlo pode ser 
feito mesmo nos postos de fiscalização fixos que deveriam ser equipados com uma versão simplificada do software; 

 Fazer os cálculos das taxas a pagar por cada operador. 
 
Os dados filtrados e agregados deveram poder-se exportar em diferentes formatos (por exemplo Excel) para permitir a 
elaboração de gráficos e outras representações úteis. 
 
3 - Um módulo de impressão de relatórios 

 Impressão dos formulários das licenças; 

 Impressão dos relatórios estatísticos. 
 
4 - Um módulo de gestão dos dados geográficos 
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O módulo deve incluir a digitalização do esboço de todas as áreas submetidas a pedido de licença florestal (licenciada o 
remetida, presente come passada).  
A digitalização dos pedidos licenciados no 
passado será levada a cabo a partir das 
coordenadas dos vértices que, de acordo com os 
Serviços Províncias, existem nos esboços em 
formato de papel. 
Cada polígono digitalizado deve ser enriquecido com 
os relativos metadata7 e ligado com a 
correspectiva tabela dos atributos que deve 
conter no mínimo: 
 
Atributos dos polígonos das licenças simples: 

 Ano; 

 Operador; 

 Tipo de licença (madeira, lenha, 
carvão); 

 Área; 

 Resultados do inventário preliminar; 

 Volume requerido; 

 Volume autorizado; 

 Volume explorado. 
Atributos dos polígonos das concessões 
florestais: 

 Ano; 

 Operador; 

 Área; 

 Estado (contrato assinado, delimitação, 
inventario e plano de maneio); 

 Corte Anual permissível por espécies; 

 Volume requerido no ano x; 

 Volume autorizado; 

 Volume explorado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 Estrutura proposta para a base de dados geográfica 

 
 
 

                                                
7 Os metadata contem informações indispensáveis para a correcta utilização dos dados geográfico tais quais: a fonte, o ano da produção, o 

produtor, a extensão, a qualidade, eventuais restrições no uso e na evitação e outros - http://www.inspire-

geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0.  

Figure 1 As licenças simples e as concessões da Província de Manica digitalizada 

por o engenheiro Wollensen. 

Atributos dos poligonos das licenças 

simples 

 

 Ano 

 Operador 

 Tipo de licença (madeira, lenha, 
carvao) 

 Area 

 Resultados do inventario preliminar 

 Volume requerido 

 Volume autorizado 

 Volume explorado 

Atributos dos poligonos das concessoes 

florestais 

 

 Ano 

 Operador 

 Area 

 Estado (contrato assinado, delimitaçao, 

inventario e plano de maneio) 

 Corte Anual permisivel por especies 

 Volume requirido no ano x 

 Volume autorizado 

 Volume explorado 

http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0
http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0
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Realça-se aqui que o engenheiro florestal Lars Wollesen, Assessor técnico da DANIDA em Chimoio, começou o trabalho de 
digitalização das áreas com a participação dos técnicos dos SPFFB. Os files resultados de esse trabalho estão a disposição do 
PADR; os realizadores do Sistema de Informação da Exploração Florestal devem de consequência avaliar a oportunidades de 
utilizá-los.  
 
O módulo de gestão dos dados geográficos deve ser inserido num Sistema de Informação Geográfica por permitir de analisar as 
informações contidas por meio da sobreposição e da comparação com cartografia temática e outros estudos realizados como 
inventários, PDUTs, dados sobre as queimadas etc. (vide o capitulo antecedente).  
Lembre-se, outrossim, que a exploração madeireira não è a única responsável da diminuição do Património Florestal do Pais. 
Como causas principais do desflorestamento foram apontadas as seguintes8:  
 

 A agricultura itinerante (pousio de longa duração) (67%); 

 Agricultura itinerante/florestas (pousio de curta duração) (19%); 

 As culturas agrícolas, principalmente o tabaco (7.5%). 

Resulta portanto evidente que na atribuição do CAA deve ser consideradas todas as informações úteis a determinação da taxa 
anual de deflorestamento.  
 
 

Realização do Sistema de Informação da Exploração Florestal 
 
O sistema será realizado por um (dois) Service Providers escolhido(s) por meio de um concurso publico.  
O realizador será de preferência uma equipa composta no mínimo por um informático e um engenheiro florestal que trabalharão 
juntamente com os funcionários dos SPFFB, SPGC, SDAE.  
Os funcionários SPFFB serão envolvidos no inteiro processo enquanto a presencia dos funcionários SPGC e SDAE será requerida 
apenas no desenvolvimento do módulo de gestão dos dados geográficos (nos sectores pertinentes). O envolvimento dos SPFFB, 
SPGC, SDAE será realizado em modalidade ‘on the job training’ e as várias contribuições/variações aposta ao Sistema serão 
discutidas e testadas com a participação de todos os intervenientes; o Service Provider usará, portanto, o presente documento 
como base para o desenvolvimento das actividades enriquecendo o Sistema por meio de proposta técnicas melhorativa (a 
submeter ao parecer da equipa técnica do PADR) beneficiando das contribuições dos funcionários dos Serviços Províncias e 
Distritais.  
O Service Provider será outrossim responsável da formação dos fiscais dos postos fixos de fiscalização. A formação terá foco no 
funcionamento do Sistema Informático (no âmbito dos módulos de interesse da fiscalização) e também nas motivações que 
levaram a realização do Sistema (Lei da Floresta e Fauna, Politica Florestal do Pais).  
O Sistema será realizado no mes de Outubro/Novembro e na altura das apresentações aos SPFFB dos pedidos de licença - que 
ocorrem entre 2 de Janeiro e 15 de Fevereiro 2012 conforme ao Regulamento Florestal 12/2002 - o Service Provider participará 
ao processo de registo dos pedidos com vista a testar o Sistema e apoiar os Serviços.  
Antes da realização do Sistema, o Service Provider verificara o estado de desenvolvimento do Sistema Informativo Florestal do 
Moçambique (SISFLO) e o seu conteúdo para evitar duplicação de informações e incompatibilidade entre as estruturas dos dois 
Sistemas.  
 

 
Fortalecimento do sistema de Fiscalização Florestal 

 
Considerando as análises feitas no campo, as entrevistas aos Serviços Florestais e as considerações apresentadas no presente 
documento para o fortalecimento do sistema de fiscalização o sector será apoiado segundo as actividades seguintes: 
 

 Instalação do Sistema de Informação da Exploração Florestal (apenas os módulos relevantes para o processo de fiscalização) 
nos Postos Fixos; 

 Formação no uso do Sistema e sobre a legislação relativa a fiscalização madeireira; 

 Financiamento para o recrutamento de 3 Fiscais de Floresta e Fauna Bravia nos Distritos resultados carentes de Manica, 
Chibabava, Gorongosa (vide capitulo ‘Necessidades de recrutamento de novo pessoal’); 

 Construção dos Postos fixos de Fiscalização de Inchope, Vanduzi, Machipanda; fornecimento de meios informático e de 
mobiliário para os Postos Fixos e fornecimento de 2 viaturas para as brigadas móveis de fiscalização (vide capitulo 
‘Necessidades de edifícios, meios técnicos e de transporte’). 

 
 

Fortalecimento do SPGC e SDAE 
 
Como apresentado, o Serviço de Geografia e Cadastro e o Serviço Distrital de Actividade Económica participam no processo de 
atribuição das licenças florestais, através do levantamento das informações geográficas (os técnicos SDAE no campo por meio de 
um aparelho GPS) e a verificação do estado jurídico (essencialmente presencia de DUAT, Reserva e Parque Natural, exploração 
mineira) da área requerida para a exploração. Objectivo do presente projecto será portanto o fortalecimento da execução 
dessas actividades. Mais em detalhe: 
 

                                                
8
 AIFM.  
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1. O processo de levantamentos dos limites geográficos das áreas pedidas em licença florestal resulta efectuado por meio de 
aparelhos GPS. Os dados levantados são transferidos num Atlas em formato de papel no SPGC. Esse Processo é susceptível 
de:  

 Erros de levantamento dos dados do aparelho GPS (que não são controlados a nível distrital); 

 Erros na transferência dos dados do aparelho GPS ao papel; 

 Erros de transmissão dos dados na Província (erros ortográficos na transcrição das coordenadas). 
 

Esse processo foi objecto de análise no documento de projecto do PADR ‘Capacitação dos SDPI na Programação Territorial e 
elaboração dos PDUTs‘9. Apresenta-se aqui um pequeno resumo das propostas feitas para simplificar o sistema:  

 Utilizar ferramentas e processos informáticos simples, como: 

 Um software SIG de tipo Open Source (Quantum GIS10 o equivalente);  

 Um aparelho GPS de mão de nível médio.  
 

 Treinar os técnicos no uso dessas ferramentas.   

Acredita-se que, através do uso ideal das ferramentas técnicas proposta, os técnicos SDAE poderão levantar as coordenadas do 

Sistema GPS no terreno, carrega-los e visualiza-los como dados georreferenciados no computador, verificar eventuais erros, 

corrigi-los e transmiti-los logo a SPGC em formato digital (via internet o caneta flash). 

2. Uma vez que os dados geográficos relativos às áreas objecto do pedido de licença estão em posse do SPGC, o Serviço 

verifica a presença de possíveis conflitos no Uso da Terra. Assumindo a realização do ponto 1, os técnicos SPGC poderia 

inserir directamente num GIS as informações obtidas para podê-la confrontar com outros tipo de dados cadastral, dados de 

Uso da Terra, cartografia temática, zoneamentos, PDUTs etc.  

Para que os SPGC possam usufruir de todas as potencialidades oferecidas por um Sistema de Informação Geográfica; os Serviços 

da Província de Manica e Sofala serão equipados com um software GIS Profissional (ArcInfo) capaz, designadamente, de: 

 Executar análises e modelação de dados; 
 Fornecer ferramentas de sobreposição e proximidade espacial, bem como ferramentas de processamento raster e 

conversão para vectorial; 
 Publicar e converter dados em vários formatos; 
 Criar e gerir geodatabases pessoais, multi-utilizadores e feature datasets;  
 Fornecer ferramentas cartográficas, que permitam realizar mapas com qualidade profissional e prontos a publicar;  
 Utilizar ferramentas sofisticadas de desenho de símbolos, anotações e rótulos. 

 
Para garantir a protecção dos dados produzidos, e a criação, gestão e distribuição do serviços na rede (intranet e/ou internet) o 

SPCG serão outrossim equipado com o software ArcGIS Server.  

Um sistema GIS Server simplifica o acesso dos técnicos SIG e trabalhadores de campo aos serviços SIG permitindo a gestão 

centralizada de dados espaciais (na óptica, outrossim, da prevista integração dos SIG de Floresta e Cadastro). O Sistema terá de 

assegurar a coerência e a actualização dos dados, funcionando como um armazém de todos os dados geográficos produzidos na 

Província ou descritivo da mesma.  

Para a formação dos técnicos SPGC no uso dos Softwares fornecidos serão organizados dois cursos de formações e 2 cursos de 

aperfeiçoamentos.  

O curso por o utilizo do ArcInfo deve incluir no mínimo temáticas relativas a:  

 Elemento base de Cartografia; 
 Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica e as bases de dados SIG; 
 Os dados geográficos (raster, geometria/topologia vectorial, modelo híbrido); 
 Atributos e acções; 
 Digitalizar/editar vectores; 
 Ferramentas de interface com aparelhos GPS;  
 Manuseamento de dados raster: recortes, transformação de sistema de coordenadas, mosaicos de imagens, extrair curvas de 

nível, etc. 
 Transformar dados tabelares em dados espaciais;  
 Criação de modelos digitais do terreno (TIN e GRID); 
 Álgebra de mapas; 
 Geoestatistica; 
 Criação e edição dos metadata; 
 Exercícios de geoprocessamento: simulação de uma das actividades incluídas no processo de licenciamento de pedido de 

exploração florestal (por exemplo sobreposições da área requerida com diferente camadas come inventários florestais, 
queimadas, limites naturais e relativa analise espacial das camadas. Criação do modelo TIN ou GRID).  

                                                
9
 Para maiores detalhes sobre as propostas por o fortalecimento dos SDAE vide, portantom, o testo do projecto ‘Capacitação dos SDPI na 

Programação Territorial e elaboração dos PDUTs‘. 
10 O acrónimo SIG (Sistema Informativo Geográfico) e GIS (Geographic Information System) são equivalentes. 
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 Como criar a própria carta temática;  
 Impressão de dados geográficos. 
 
As temáticas dos curso relativo ao uso do software ArcGIS Server deverão verter em: 
 

 Aplicar as melhores práticas para instalar e configurar um sistema ArcGIS Server escalonado; 

 Gerir acessos e permissões para serviços GIS e recursos;  

 Criar um serviço de procura ArcGIS Server para localizar eficientemente e aceder a recursos SIG;  

 Configurar e construir um map cache para optimizar a performance;  

 Sintonizar serviços e o servidor GIS para óptima performance;  

 Configurar o ArcSDE para suportar edições na Web de serviços tipo feature e dados versionados replicados em serviços 
geodatabase; 

 Implementar segurança para aplicações Web e serviços.   
 

Num segundo tempos (vide cronograma) serão organizados cursos de aperfeiçoamento conforme as reais necessidades 
individuadas pelos formadores e pelos formados.   
Os cursos de aperfeiçoamento deverão aproveitar os dados produzidos através da realização dos PDUTs prevista para o mês de 
Janeiro 201211 (vide o documento Capacitação dos SDPI na Programação Territorial e Elaboração dos PDUTs da componente B do 
PADR).  
 
 

Necessidades de recrutamento de novo pessoal 
 
Os detalhes levantados ao nível distritais durante a visita dos Consultores sugerem as seguintes necessidades: 

 Aumentar, especialmente onde existem postos fixos de fiscalização, o número de fiscais; 

 Fortalecer, aonde necessário, os Serviços Distritais (SDAE) com o recrutamento de técnicos de Geografia e Cadastro.  
 
Em concreto propõe-se de recrutar o pessoal seguinte no âmbito dos SDAE: 
 
Fiscais de florestas e fauna bravia para recrutar 
 

Província Distrito Número de fiscais  

Manica Manica 1 

Sofala Chibabava 1 

Gorongoza 1 

Total 3 

 
 
Técnicos de geografia e cadastro para recrutar 
 

Província Distrito Número de técnicos de geografia  

Manica Manica 1 

Sofala Chibabava 1 

Gorongosa 1 

Total 3 

 
 

 
Necessidades de edifícios, meios técnicos e de transporte 

 
Detalhes respeito as necessidades de edifícios, meios técnicos e de transporte dos SDAEs são contidos no documento de projecto 
‘Capacitação dos SDPI na Programação Territorial e elaboração dos PDUTs‘ preparado por o PADR.  
Os SPFFBs das duas Províncias serão equipados com os softwares GIS ArcInfo (1 para Província) e o SPGCs com os software 
ArcInfo (1 para Provincia) e ARCGIS Server (1 para Provincia).  
Respeito ao sector de fiscalização, a missão de Consultoria constatou que os Postos fixos de fiscalização se encontram em mão 
estado de conservação e aconselha a construção ex-novo dos postos. Tomando em conta os custos de construção propõe-se de 
construir 3 postos fixos. Os postos fixos que têm maior prioridade são os de Inchope (Sofala), Vanduzi (Manica) e Machipanga 
(Manica, fronteira com Zimbabwe). Para o benefício do sector de fiscalização será outrossim fornecido: 

 Material técnico (computadores, equipamento de escritórios), fardas e outro material necessário. 

 Duas viaturas tipo pick-up 4x4 (uma em cada Província) para as brigadas móveis e 5 motorizadas para os postos fixos.  
 
 
 
 

                                                
11 A entrega dos PDTUs é esperada para Fevereiro 2012 mais acredita-se que já no mês de Janeiro serão concluídos alguns dos Planos previstos.  
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Realização de um inventário florestal na Província de Sofala 

 

Antecedentes 
 
Em 2007 o Projecto AIFM (Avaliação Integrada das Florestas de Moçambique) levou a cabo um Inventario Florestal Nacional. O 
trabalho de inventário tinha duas componentes básicas: 
 

 Uma cartografia de Uso e Cobertura da Terra na escala de 1:1,000,000; 

 Um inventário do terreno com 650 amostras estatísticas distribuídas em todas as Províncias. 
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Ademais o AIFM elaborou uma cartografia mais detalhada na escala de 1:250,000 para as Províncias de Manica e Maputo.   
 
Realça-se também que a Direcção Nacional de Terra e Floresta através do Departamento de Inventário de Recursos Naturais nas 
suas actividades pretende actualizar o mapa de uso e cobertura vegetal a nível provincial na escala 1: 250 000 para as províncias 
de Nampula, Cabo Delegado, Gaza e Inhambane. Para essas 4 Províncias se levarão a cabo também inventários florestais 
províncias. 
 
No âmbito das sinergias com essas actividades o Programa PADR decidiu realizar um inventário florestal e uma cartografia de 
Uso e Cobertura da Terra na escala de 1:250,000 para a Província de Sofala.  
 

Objectivos do inventário 
 

Por meio do inventário previsto, o Programa PADR pretende actualizar o mapa florestal e as informações sobre a tipologia dos 
recursos florestais, incluindo volumes, composição específica, distribuição diametrica, etc. Assim como servir de instrumento 
básico para os trabalhos de monitoria dos recursos florestais em termos de distribuição de áreas para concessões florestais, 
licenças simples, conservação e maneio dos recursos florestais em geral. 
  
No âmbito do PADR essa informação integra-se na componente de ordenamento territorial (Componente B do Programa) e no 
melhoramento da gestão sustentável dos recursos naturais: terra e florestas (Componente C do Programa). Concretamente o 
processo de inventário florestal vai ser articulado em duas fases: 
 

 Produção do mapa de uso e cobertura vegetal da Província de Sofala na escala de 1:250,000; 

 Levantamentos de terreno através amostras de acordo com um padrão estatístico definido. 
 

Resultados esperados 
 
Cartografia 

 Mapa de uso e cobertura vegetal da Província de Sofala escala 1:250,000; 

 Mapa de mudanças ocorridas na Província nos últimos 15 anos (deflorestamento, degradação, reflorestamento);  

 Mapa das tipologias florestais da província. 
 
Inventário de terreno 

 Volume total e volume comercial por tipologia de floresta; 

 Base de conhecimento para o cálculo de corte anual admissível; 

 Individuação de novas áreas de protecção e de conservação; 

 Relatórios conforme os padrões científicos; 

 Um sistema de informação integrado sobre os recursos florestais que compreende: 

 Informação espacial (mapas temáticos); 

 Informação estatística (tabelas e gráficos); 

 Um sistema de interrogação personalizado. 
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Produção do mapa de uso e cobertura vegetal da Província de Sofala na escala de 1:250,000 
Pretende-se que o mapa de uso e cobertura vegetal seja actualizado e produzido a nível provincial incluindo as mudanças 
ocorridas dentro dos últimos 15 anos, usando o tipo de classificação em vigor no país (LCCS - FAO). A produção do mapa de uso e 
cobertura da terra na escala de 1:250,000 para a Província de Sofala será levada a cabo através das etapas descritas nos 
parágrafos seguinte.  
 
Especificação e justificação na selecção da imagem satélite 
Apresenta-se aqui uma breve descrição dos diferentes satélites utilizável. 
O Landsat 5 é um satélite lançado em 1984, desenhado para uma vida útil de 3 a 5 anos, tendo continuado a operar por cerca 
de 23 anos embora com alguma limitada capacidade. 
O Landsat 7 foi lançado em 1999; as suas capacidades são similares aquelas do 5.  
Existe a possibilidade que os dois satélites estarão fora de uso em 2010 ou 2011 por causa do depauperamento da fonte de 
alimentação de energia. A oportunidade de aproveitamento dos Landsat està portanto incerta.  
Outras imagens de satélite como, por exemplo, SPOT 5 poderiam ser usadas como imagem de base embora ter algumas 
limitações importantes come a pequena extensão da cobertura e o custo elevado. 
A utilização de imagens SPOT 4 (resolução multi-espectral 20 m) parece ser uma alternativa viável; a disponibilidade da 
cobertura de imagens SPOT 4 deve ser verificada com a Agência Nacional CENACARTA. 
Uma outra possibilidade para o mapeamento da cobertura vegetal provincial na escala de 1:250,000 é representada por imagem 
satélite IRS AwiFs (“Advanced Wide Field Sensor). Estas imagens tem uma resolução espacial de 56 metros uma resolução 
temporal de 5 dias com uma sobreposição de 80% da área. 
 
Tendo em conta as dificuldades técnicas, orçamentais e práticas na selecção das imagens satélite, o consultor propõe de 
conferir às empresas consultoras especializadas a formulação das especificações técnicas da plataforma satélite a serem 
utilizadas, proporcionando uma análise de custos / benefícios na altura da formulação dos concursos públicos para a adjudicação 
dos trabalhos de mapeamento. 
Realça-se que os critérios de selecção do contrato estarão baseados no limite de validação 85% do mapa através de dados de 
verifica no terreno. 
 
Aquisição de imagens satélites 
Serão, para a produção do mapa de uso e cobertura vegetal da área estudo, consideradas as imagens satélites mais apropriadas 
e mais recentes. Um conjunto de dados de satélite será adquirido para a delimitação e mapeamento do uso e cobertura vegetal; 
estes dados serão recolhidos preferencialmente tendo como referência o final da época chuvosa / inicio da época seca (Abril – 
Julho). 

Tomada de decisão  

Mapas Relatórios Dados 

Sistema de Informação 
Integrado 

Inventário Florestal  

 Áreas 

conservação 

 Concessões 

florestais 

 Fazendas do 

bravio 

 Áreas de 

maneio  

 Comunitário 

 Outros usos 
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As imagens do satélite para este estudo deverão ser adquiridas de agências credenciadas e antes das aquisições serão verificadas 
a qualidade, a idade e a cobertura da área de estudo.  
 
Melhoramento da qualidade das Imagens de Satélite (Contrast streching) 
Os dados da imagem do satélite contém alguns erros. Os factores, independentemente da cobertura vegetal, que podem 
influenciar significativamente no espectro de reactância assim como é captada/registada pelo sensor são vários. A normalização 
das imagens, que consiste em uma redução 
das variações radiométricas entre imagens 
temporalmente separadas, é uma 
actividade indispensável na fase do pré-
processamento. 
Uma visualização digital da imagem permite 
a separação de cada cor ‘primitiva’ em 256 
unidades de intensidade. Uma imagem com 
uma escala completa de intensidade tem um 
excelente contraste. Em 
contrapartida, uma imagem com um 
intervalo pequeno de valores 
numéricos terá pouco contraste 
(apresenta-se “acinzentada”). 
Portanto, uma extensão do contraste linear 
pode ser feita de forma a expandir o 
intervalo dos valores mais claros e reduzir o efeito da atmosfera na imagem usando um modelo para a extracção do máximo de 
informação para o mapeamento. 

 
Geo-referenciamento das Imagens de Satélite 
O geo-referenciamento de uma imagem satélite é o processo que permite a atribuição de coordenadas (por exemplo, latitude e 
longitude) a imagem. A equipa técnica devera levar a cabo o geo-referenciamento das imagens brutas do satélite fazendo uso de 
pontos de controlo suficientemente distribuídos no terreno e obtidos a partir de mapas topográficos. Os pontos de controlo do 
terreno serão definidos de preferência nos locais facilmente rastreáveis nos mapas como por exemplo intersecção de estradas, 
cantos das pontes, etc. 
 
Preparação do Mosaicos das Imagens 
Para cobrir a superfície das província por meio das imagens do satélite e’ necessário criar um mosaico das mesmas. A linha de 
ligação (mosaico) entre as imagens deve ser projectada sobre elementos facilmente identificáveis. Enquanto se projecta a linha 
de corte, também se criam os “clips” que permitem uma dupla verificação e controlo da qualidade da imagem resultante. 
 
Resultados/Produtos entregues nesta fase 
Os principais resultados desta componente são: 

 Imagens satélite adquiridas actuais (cerca de 2011) e históricas (cerca de 1995); 
 Imagens satélites pré-processadas e georreferenciadas para as duas épocas (cerca de 2011 e cerca de 1995); 
 Imagens satélite, georreferenciadas para as duas estações do ano (seca e chuvosa). 

 
Interpretação visual das imagens  
O termo “Cobertura da Terra” (CT) é diferente do “Uso da Terra (UT) apesar de serem frequentemente usados em simultâneo 
ou ainda alternadamente. È importante perceber que Uso da Terra é a descrição de como o homem utiliza a terra, isto é, uma 
actividade sócio-económica desenvolvida num espaço geográfico determinado. A Cobertura da Terra por outro lado, refere-se 
aos objectos ou seres vivos ou inanimados come, por exemplo, floresta, pastos, águas, asfalto, etc.  
Por meio de técnicas de interpretação de imagens satélite (técnicas própria do Remote Sensing), hoje em dia, é possível a 
determinação do que existe na superfície terrestre. Através da classificação multi-espectral (o processo de selecção e 
agrupamento de pixéis de dados similares em classes ou categorias baseado nos valores de reflexão) é possível a qualificação dos 
vários elementos do terreno (a precisão e o detalhe varia em base as qualidade e resolução das imagens).  
O Service Provider deverá levar a cabo, através de análises espectrais das imagens de satélite a nível de província, o 
mapeamento do Uso e Cobertura da Terra na escala 1:250.000 cobrindo os principais ecossistemas e habitats, florestas, 
superfícies de água etc. A equipa levará a cabo uma interpretação visual da imagem baseando-se em vários elementos. Um 
banco de dados para a descrição dos tipos de uso de terra será importado numa plataforma de GIS e o respectivo relatório 
estatístico será preparado. 
As categorias da cobertura e sua subdivisão usada em Moçambique para a Província de Manica em 2006 são apresentadas no 
gráfico seguinte.  
Realça-se que o sistema de classificação a ser adoptado na Província de Sofala devera ser concordado com os técnicos da DNTF e 
SPFFB especialmente na classificação de tipo floristico.  
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.

Classificação da vegetação provincial (Exemplo para a Provincia de Manica)

I - Uso e cobertura

II - Fenologia

III - Densidade

IV - Aspectos florísticos

Florestas

de

montanha

Latifolia-

das

densas

Florestas

de

galeria

Florestas

costeiras

densas

Mecrusse

denso

Mangal

denso

Densas

c. copas

> 65%

De montanha

abertas

Latifoliia-

das

abertas

Florestas

costeiras

abertas

Mecrusse

aberto

Mangal

aberto

Abertas

c. copas

15-65%

Sempre-

verdes

Miombo

denso

Mopane

denso

Latifoliadas

densas

Densas

c. copas

> 65%

Miombo

aberto

Mopane

aberto

Latifoliadas

abertas

Abertas

c. copas

15-65%

(Semi-)

Decíduas

Naturais

ou semi -

naturais

Plantações

florestais

Florestas
(Cobertura de árvores>15%

altura > 5 metros)

Matagal

sempreverde

Matagal

decíduo

Matagais

Formações

arbustivas

sempre-

verdes

Formações

arbustivas

decíduas

Arbustos

Pradarias

arborizada

Pradarias

arbustivas

Pradarias

herbáceas

Pradarias

Mosaico de

machambas

e florestas

secundárias

Agricult.

Itinerante

Outras formações lenhosas
(cobertura de árvores <15%

ou altura  < 5 metros)

Cultivos

arbóreos

Cultivos

arbustivos

Cultivos

herbáceos

Classes

mistas

de agric.

itinerante

Agricultura

Pradarias

aquáticas

Tandos

de

Marromeu

Áreas

humidas

Áreas

urbanas

Águas

Outro

Outras terras
(uso principal não florestal)
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Precisão estatística do mapa de uso e cobertura da terra 
Pretende-se que o mapa de uso e cobertura vegetal seja validado a nível provincial numa margem estatística de precisão de 
86%. A validação será levada a cabo através de amostras aleatoriamente distribuídas no terreno para as categorias definidas na 
classificação. Os 3 primeiros níveis da classificação (uso e cobertura, fenologia e densidade) serão verificados no terreno para 
validar a correspondência entre o mapa e o terreno. De acordo com as experiências passadas serão necessários cerca de 200 
pontos de validação. Esta actividade vai produzir uma matriz de confusão (confusion matrix) para apresentar os resultados 
estatísticos da validação. Ao final desse processo vai ser produzido o mapa de uso e cobertura final. 
 
Análise comparativa das mudanças de cobertura ocorridas nos últimos 15 anos. 
A interpretação de imagens satélite recentes (2011) será comparada com a interpretação de imagens históricas (1995), 
utilizando a mesma classificação dos tipos de uso e cobertura. A comparação entre as duas imagens devera ser feita comparando 
duas imagens da mesma área. A metodologia de interpretação inter-dependente està descrita no relatório AIFM – Satellite 
image interpretation of land cover types, Jansen 2006, page 81-83.  
A análise comparativa vai produzir uma matriz de transição entre as classes de vegetação da imagem histórica e da imagem 
recente, permitindo avaliar as mudanças ocorridas e a destinação final das classes que mudar de cobertura. Os tipos principais 
de mudanças que podem ser identificadas durante esse tipo de análise são: 
 

Classe inicial Classe final Tipo de processo 

Floresta Agricultura Deflorestamento 

Floresta densa Floresta aberta Degradação florestal 

Arbustos Plantação florestal Reflorestamento 

Matagal Floresta Melhoramento 

 

A análise comparativa das mudanças de cobertura vai ser feita em forma de mapa para permitir a compreensão das dinâmicas 
quantitativas e qualitativas. 
Os dados da matriz de transição podem ser analisados outrossim em conjunto com os dados de biomassa derivados do inventário 
florestal para calcular as diferencia nos stocks de carbono nas duas épocas e permitir a estimação de emissões de CO2 derivadas 
dos processos de transformação das florestas. Esse tipo de informação é muito valioso para os estudos das mudanças climáticas e 
também permitem uma base fiável para eventuais Projectos baseados em créditos de carbono. 
 
Inventário de terreno 
O inventário de terreno é necessário para fornecer observações directas sobre o estado da vegetação e para completar a 
informação das áreas produzidas por meio do Remote Sensing. 
As medições no terreno incluem identificação das espécies, medição de diâmetro e altura das árvores, avaliação da qualidade e 
saúde dos recursos florestais, informações ecológicas, etc. 
O trabalho de terreno será levado a cabo de acordo com as etapas seguintes: 

 Estabelecimento de amostras e levantamento de dados quantitativos e qualitativos dos recursos florestais segundo a 
metodologia estabelecida; 

 Identificação das espécies florestais encontradas dentro das amostras; 
 Levantamento de dados dendrométricos segundo o manual de inventário existente no departamento de inventários de 

recursos; 
 Recolha de informação auxiliar como: dados de ocorrência de fauna e recursos florestais não madeireiros. 

Resultados esperados para o inventário de terreno 
Entrega do material em formatos analógicos e digitais dos seguintes resultados: 

 Definição das zonas com potencial para estabelecimento de concessões florestais, licenças simples; 

 Distribuição espacial dos volumes segundo a localização das amostras; 

  Relatório conforme aos padrões científicos. 
 
O relatório deve incluir:  

 Descrição dos estratos florestais;  

 Volumes totais e comerciais por hectare e por espécie;  

 Volumes totais e comerciais por hectare e por estrato florestal;   

 Volumes por classe de qualidade do fuste; área basal;  

 Dados de volumes acima referidos por distrito;  

 Regeneração natural;  

 Espécies encontradas e análises estatísticas; 

 Base de conhecimento para o cálculo de corte anual admissível; 

 Recomendação de novas áreas de protecção e de conservação; 

 Informação sobre fauna e produtos não madeireiros. 
 
 

Abordagem e metodologia 
Com respeito ao Inventário Florestal este documento resumidamente irá realçar a proposta dos seguintes aspectos 
metodológicos:  

 Definição da intensidade de amostragem; 

 Desenho de amostragem; 

 Estratificação; 



Pagina 22 

 Desenho das amostras; 

 Recolha de dados; 

 Organização do trabalho de campo; 

 Processamento de dados; 

 Integração dos resultados com o banco de dados da DNTF. 
 
 
Definição da intensidade de amostragem 
Para o inventário florestal o primeiro critério que deverá ser definido é a intensidade de amostragem (número de amostras) pois 
terá implicações na precisão que se pretende alcançar assim como no trabalho de campo e na logística necessária.  
A intensidade de amostragem proposta estará baseada em dois parâmetros básicos 

 A área ocupada por floresta;  
 A variabilidade estimada dos recursos florestais em termos de volume por hectare.  

 
Para a Província de Sofala a cobertura de vegetação abaixo indicada, foi calculada no âmbito do AIFM (2007). 
 
 

Tipo de vegetação 
Área (1,000 ha) 

Florestas densas 853.8 

Florestas abertas 1995.8 

Mangais 93.2 

Tipo de vegetação Área (1,000 ha) 

Florestas abertas em áreas 
húmidas 

362.0 

Subtotal florestas 3304.9 

Matagais 58.7 

Arbustos 720.5 

Florestas com agricultura 
itinerante 

482.1 

Subtotal outras formações 
lenhosas 

1261.2 

Pradarias 1675.9 

Agricultura 445.3 

Sem vegetação 43.6 

Águas 39.4 

Total 6770.4 

 
 
A variabilidade por Província foi estimada com base em estudos prévios (AIFM) e o Coeficiente de Variação (CV%) do volume 
total encontrado nas amostras de floresta foi de 72% para a Província se Sofala. 
Com o CV% conhecido, é possível estimar o número de amostras necessárias para se ter o nível desejado de precisão ao nível de 
probabilidade, usando a seguinte fórmula: 
 

 

2

2
2

%

%

E

CV
tn  

 
Onde: 
n = número necessário de amostras  
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t =  Student Fisher 
CV% = Coeficiente de Variação % 
E % = Percentagem de erro esperado 
 
Neste caso decidiu-se usar o valor aceitável de precisão de ± 10% a 90% de probabilidade para a variável do Volume Total. 
Usando a fórmula acima o número estimado de amostras por província necessário para conseguir a precisão de 10% para o 
volume total na probabilidade de 90% é de 160 amostras. 
 
Desenho de amostragem  
Para o presente inventário propõe-se o utilizo da amostragem sistemática. A amostragem sistemática é conhecida seja para a 
sua alta eficiência (quando aplicada em Inventários Florestais), como também sob o ponto de vista prático.  
O aspecto estatístico que limita a amostragem sistemática é a impossibilidade de ter um cálculo imparcial da variância. 
Geralmente, neste caso, é usado um quadro estimador de amostragem aleatória que leva a uma estimativa conservadora da 
variância. Isto significa que o verdadeiro erro de variância esperado pode ser inferior que o valor nominal calculado pelo quadro 
estimador de amostragem aleatória. Deste modo os limites de confiança obtidos são conservadores, sendo por isso até uma 
vantagem.   
Além disso a amostragem sistemática garante uma cobertura uniforme das florestas.  
 
No desenho sistemático a grelha de pontos é sobreposta ao mapa de vegetação e a área de amostra será estabelecida, em cada 
ponto assinalado na grelha.  
 

 
 
Tendo em conta o número de amostras acima definidas e utilizando a cobertura florestal preliminar o espaçamento da grelha 
será de cerca 14. Nesta fase o tamanho da grelha é apenas uma indicação que poderá ser ajustado quando o mapa provincial da 
vegetação estiver concluído.  
Além disso, as áreas florestais serão estratificadas antes da amostragem e o projecto final será uma amostragem estratificada 
sistemática. Os critérios propostos para a estratificação são apresentados abaixo.  
 
 
Estratificação 
Tendo em vista os objectivos indicados, nomeadamente actualizar a informação sobre o recurso florestal na Província de Sofala, 
assim como servir de instrumento básico para a tomada de decisão e monitoria dos recursos florestais, é aconselhável a 
realização da amostragem apenas nas áreas com floresta, identificadas preliminarmente no mapa de vegetação, de modo a 
maximizar a resposta estatística das amostras.  
A estratificação será realizada com base em mapas de vegetação 1:250 000 derivados da interpretação e verificação de campo. 
Os estratos principais a serem definidos serão: 

 Florestas Densas; 

 Florestas Abertas. 
Estratos adicionais poderão ser contemplados se for necessário para as formações florestais específicas. Contudo deve ser 
lembrado que deveria haver um equilíbrio entre o número de estratos e o número de amostras em cada estrato, a fim de 
maximizar a eficiência da amostragem. A decisão final sobre o número de estratos terá por base as áreas florestais derivadas do 
novo mapa de vegetação.   
 
Cada estrato será amostrado independentemente usando a grelha sistemática e os seus resultados serão combinados. Em 
princípio será recomendado usar a mesma intensidade de amostragem para todos os estratos, de modo que o número de 
amostras por estrato seja proporcional a cada área.  
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Desenho das amostras 
Como foi mencionado anteriormente este inventário é concebido com base na experiência acumulada no país (AIFM e Inventários 
Provinciais). Em particular o desenho da parcela adoptado durante o AIFM, tendo-se verificado a sua eficiência sobre o ponto de 
vista estatístico assim como funcional no terreno. Por esta razão propõe-se o mesmo desenho da parcela que figura no Manual 
de Inventário Florestal elaborado pelo Departamento de Inventário de Recursos Naturais. 
A amostragem feita em conglomerados (“clusters”) é um desenho padrão aceitado extensamente nos inventários florestais a 
nível internacional. Mesmo o Projeto ‘Support to National Forest Assessments’ de FAO utiliza um desenho similar 
(www.fao.org/forestry/site/ nfaknowledgeref/en). 
Cada cluster constitui um elemento estatístico básico da amostragem (unidade de amostragem) e é composto por 4 parcelas que 
são unidades de registo dos dados. As parcelas são rectangulares (20 x 100 m) com extensão de 0,2 ha e localizadas a 300 m 
umas das outras a partir do início de cada lado de um quadrado de 400 m de lado, como se mostra na figura seguinte: 

 
 

 

 

 

Esquema de um cluster (amostra) 

No esquema de um cluster, as linhas centrais das parcelas são orientadas de Norte-Sul e Este-Oeste, alternadamente. A parcela 
1 tem sempre a direcção Norte-Sul, sentido para o Norte, enquanto a 3 tem o sentido oposto. A parcela 2 tem a direcção Este-
Oeste, sentido para Este enquanto a 4 tem o sentido oposto. Cada parcela é composta de 4 sub-parcelas de 500 m2 (sub-
unidades de registo).  
Dentro de cada parcela, a primeira sub-parcela é usada para medições de regeneração natural.  
 
 

 

 

 

 

 

Parcela de inventário com 4 sub-parcelas. A regeneração é registada na primeira sub-parcela.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema da primeira sub-parcela (25 m x 20 m). A regeneração não estabelecida (DAP <5 cm) é registada dentro de um 
quadrado de superfície 5 m x 5 m, situada na margem esquerda inferior da sub-parcela, enquanto a regeneração estabelecida 
(DAP ≥5 cm), é medida em toda a extensão da sub-parcela.  
 
Recolha de dados 
Dentro de cada amostra deve ser efectuado o levantamento de dados quantitativos e qualitativos dos recursos florestais, como: 
1. Identificação da amostra; 
2. Informação geral da localização da amostra; 
3. Informação ecológica da amostra; 
4. Dados de medições das árvores adultas (DAP >10 cm);  
5. Dados das medições da regeneração (DAP < 10 cm);  
6. Dados das observações de fauna bravia.  
 
A informação colectada pode ser resumida como segue:  
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http://www.fao.org/forestry/site/%20nfaknowledgeref/en
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1 - Identificação da amostra 

 Número da amostra de campo; 

 Data da identificação da amostra; 

 Número da equipa;  

 Nome do chefe da equipa de reconhecimento; 

 Dados da grelha de amostragem (Zona UTM, Tipo de grelha e as coordenadas geográficas X longitude e Y latitude); 

 Distrito, Posto administrativo e Localidade onde se encontra a amostra; 

 Formação vegetal conforme a classificação usada com base em imagens satélite; 

 Acessibilidade a amostra; 

 Tamanho do Povoado mais próximo e sua distância à amostra; 

 Forma de acesso e distância a percorrer para a amostra. 
 
2 - Informação geral da localização da amostra 

 Distância desde o acampamento ate a parcela: regista-se a distância, normalmente com unidade em Km (ou metros); 

 Hora de saída do acampamento: regista-se o tempo como hora e minuto (hh:mm); 

 Início da caminhada (hh:mm); 

 Início das medições (hh:mm); 

 Primeira parcela medida (Número); 

 Fim das medições (hh:mm); 

 Comentários sobre a localização da amostra. 
 
3 - Informação ecológica da amostra 

 Atributos ecológicos; 

 Características dos tipos da vegetação. 
 
4 - Medições das árvores maiores de 10 cm 
Dentro de cada parcela, para além da informação por parcela acima indicado, serão feitas as medições das árvores adultas 
(DAP> 10 cm): 

 Identificação das espécies; 

 Medição do diâmetro (DAP); 

 Altura total; 

 Altura comercial. A altura comercial da árvore mede-se até à 1ª bifurcação. Pode ser utilizada uma estaca comprida 
graduada em metros, de preferência uma estaca de 5 metros. Reduzem-se as porções não utilizáveis da altura comercial; 

 Classes de qualidade das árvores. A qualidade das árvores é classificada com base na percentagem de aproveitamento que 
se dá a parte comercial da árvore (Hc); 

 Classe de estado sanitário das árvores; 

 Ramadas. Medem-se todas as ramadas com diâmetro médio superior a 10 cm e com comprimento mínimo de 1 m. 
 
O inventário florestal irá considerar apenas as espécies arbóreas/arbustivas. As espécies a serem medidas deverão ser 
identificadas pelo seu nome local, nome científico e código. Cada chefe de equipa receberá previamente, junto com as fichas 
de campo, uma lista com os nomes locais, nomes científicos e códigos. Um botânico acompanhara uma equipa ou grupo delas 
para a identificação dos nomes científicos das espécies. 
No caso de se observar uma espécie desconhecida, na ficha de campo deverá ser indicado o nome local da espécie e na coluna 
do nome científico será preenchido como desconhecida e numerado. Assim, se num cluster foram observadas 3 espécies 
desconhecidas, serão registadas como Desconhecida 1, Desconhecida 2 e Desconhecida 3, respectivamente para a primeira, a 
segunda e a terceira, espécies. Adicionalmente, material para identificação deverá ser colhido da árvore não identificada, 
nomeadamente folhas, ramos, flores, frutos etc. O material deverá ser colocado em pastas distribuídas para o efeito, e alistadas 
com a mesma designação usada nas fichas de campo. 
No fim de cada dia, para a identificação do nome científico e do código atribuído as espécies, as amostras deverão ser entregues 
ao botânico encarregue pelas equipas de campo. Após identificação das espécies, os chefes das equipas substituirão as 
designações usadas nas fichas pelos nomes científicos identificados. Caso não for possível a identificação das espécies, no 
campo, o material será levado a Maputo para sua identificação nos herbários. 
 
5 - Medição de regeneração (DAP <10 cm) 
Para o levantamento da regeneração natural serão registados, na ficha 3, as alturas e os nomes de todas as árvores com o DAP 
compreendido entre 5 cm a 10 cm; e registados as alturas e os nomes de todas as árvore com o DAP menores de 5 cm 
encontradas dentro da sub-parcela de 5 m x 5 m (25 m2) 
 
6 - Observação da fauna bravia 
Informação sobre a fauna bravia será recolhida por meio de observação directa (visual) ou indirecta (fezes, pegadas, ruídos e 
rastos). 
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Resumo da sequência de trabalho  
Como base de partida para a recolha de dados se utilizaram as fichas utilizadas durante o AIFM. Estas fichas poderão ser 
modificadas em acordo com a DNTF na fase inicial do Projecto. 
 
Organização do trabalho de campo  
O trabalho de campo será organizado de acordo com as seguintes etapas:  
 
1. Uma vez que o mapa da vegetação é terminado e validado no campo os estratos da floresta serão definidos; 
2. Uma grelha sistemática é sobreposta ao mapa dos estratos da floresta e os pontos de amostragem são seleccionados de 

acordo com a intensidade de amostragem predefinida; 
3. Usando o SIG as coordenadas de pontos de cada amostragem são extraídas. Tais coordenadas corresponderão ao centro do 

cluster, que será localizado no campo usando o GPS; 
4. As coordenadas são impressas na ficha de identificação de cada parcela de inventário; 
5. As fichas de identificação são fornecidas ao coordenador provincial junto com um mapa da posição das parcelas. O 

coordenador vai distribuir a amostras entre os chefes de equipa de campo. 
 
A organização do trabalho de campo pode ser representada pelo seguinte esquema: 

Como atingir as parcelas de amostragem (clusters) 

Medições das árvores em cada parcela (1 a 4) 

Árvores adultas 

Medição do diâmetro 

Medição das alturas,  

Classes de qualidade das árvores 

Classes de estado das árvores 

Ramadas   

 

Regeneração 

Espécies 

Altura,  

Classe de diâmetro, 

Classes de estado das árvores 

Informação ecológica de cada parcela   

Estabelecimento das parcelas  

Informação geral do cluster  

Ficha 1 

Ficha 3 

Ficha 4 

 

Ficha 2 

Ficha 1 
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Para facilitar a localização das parcelas, cada ponto de amostragem será transferido aos mapas topográficos do 1:250,000 de 
Moçambique como no exemplo dado abaixo. 
 

 
 
 
Propõe-se de executar o trabalho de campo com pelo menos 5 equipas de campo. Além haverá 1 responsável técnico do trabalho 
de campo e 1 coordenador geral (Team Leader). 
O Team Leader supervisionará todo o processo do trabalho de campo a fim de garantir uma qualidade técnica adequada, o 
responsável técnico será seleccionado entre Engenheiros florestais com experiência plurianual em inventários florestais.  
 
Cada equipa de campo será composta de 5 membros: 
  

 1 Chefe de equipa Eng. Florestal Júnior para a localização de parcelas, preenchimento das fichas de campo, orientação das 
medições e classificação do fuste; 

 1 Técnico (Técnico Médio Florestal Júnior) para medições das árvores (DAP, Ht, Hc), marcação da linha central e controlo 
dos limites laterais; 

 3 Trabalhadores eventuais para abrir trilhos, medir distâncias, transportar alimentos, identificar árvores e dar informação 
sobre a área; 

 2 Botânicos associados as equipas de campo para a identificação das espécies; 

 Gestores logísticos e motoristas. 
 
Cada equipa de campo será instalada num acampamento onde a comida, água, alojamento e energia serão providenciados pela 
unidade de gestão. Estes acampamentos serão móveis em função do progresso para novas áreas mais próximas da área de 
trabalho. 
 
Cada equipa deve estar munida do seguinte equipamento: 
 

 Manual de Inventário Florestal; 

 Mapas de vegetação com a localização e respectivos números de amostras; 

 Mapas topográficos; 

 Fichas de campo; 

 Lista de espécies de árvores com os nomes locais, nomes científicos e códigos;  

 Tabela de correspondência entre o ângulo de inclinação e distância horizontal;  

 Pranchetas; 

 Corda de 50 m para distância e linha central da parcela; 

 Corda de 20 m para delimitação da parcela; 

 Corda de 20 m para medir alturas; 

 Fita diamétrica; 

 Hypsómetro; 

 Clinómetro; 

 Bússola; 

 GPS; 

 Régua; 

 Transferidor; 

 Mochila; 

 Fita de sinalização; 

 Marcador para árvores; 

 Esferográfica e lápis; 
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 Catanas. 
 
Uma verificação periódica da qualidade do trabalho de campo será realizada pelo Team Leader. É igualmente altamente 
recomendado que pessoal de SPFFB participe à verificação e o controlo de qualidade. 
 
Processamento de dados 
Um sistema para o processo de dados será desenvolvido. Os principais componentes do sistema de processamento serão: 
 
Modelo de entrada de dados:  
Este modelo será user friendly; permitindo aos usuários a entrada, vista e edição de dados. Neste modelo, a informação exposta 
na tela é praticamente idêntica aquela contida nas folhas de campo para facilitar as operações. O modelo de entrada de dados 
permite também efectuar algum controlo dos dados, tais como recusa de entrada de códigos não válidos, recusa na entrada de 
dados fora to amplitude aceitável (por exemplo DAP e alturas).  
 
Modelo de cálculos 
Consiste em cálculos básicos tais como número de árvores, áreas basal, volumes total, comercial e disponíveis.  
Os volumes totais e comerciais serão calculados automaticamente a partir dos dados das medições individuais de cada árvore. O 
volume total e comercial para todas as espécies será estimado com base nas seguintes equações: 
 

Volume total:  fh
D

Vt t **
4

* 2

  +  Volume das ramadas se presentes (1) 

 

Volume comercial: cc fh
D

Vc **
4

* 2

      (2) 

 
Onde: V - volume 

D - diâmetro 

ht  - altura total 

hc - altura comercial 

f - factor de forma para o volume total (0,65) 

fc - factor de forma para altura comercial (0.8) 

 
Os dados da árvore individual serão agregados ao nível do cluster, de modo a obter valores por hectare pelas amostras 
individuais e em seguida agregá-las por estrato.  
Finalmente a análise estatística será realizada obtendo-se a média, variância e precisão ao nível de estrato.  
 
Modelo de apresentação dos resultados 
Os resultados do componente do inventário da floresta podem ser sumariados pelas seguintes tabelas que serão produzidas no 
fim desta actividade. 
 
 

Sumário dos resultados do inventário para a província e estrato de vegetação 
 

Estrato 
Número de 
amostras 

Média do 
número de 

árvores 

Área basal 
média (m2/ha) 

Volume total 
médio (m3/ha) 

Estrato 1     

Estrato 2     

Estrato n     

Total Província     

 
 
 
 
 

Distribuição diamétrica das árvores pelos estratos 
 

Estrato Classe diamétrica (cm) 
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Estrato Classe diamétrica (cm) 

 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60+ 

Estrato 1       

Estrato 2       

Estrato n       

 
 

Valores médios (por ha) e totais de volume e número de árvores por tipo de vegetação 
 

Tipo de vegetação 

Número 
médio de 
árvores 
por ha 

Volume 
médio 

(m3/ha) 

Área 
(000 ha) 

Número 
total de 
árvores 

(milhões) 

Volume 
total  

(000 m3) 

Tipo 1 
     

Tipo 2 
     

Tipo n 
     

Total florestas 
     

 
 
 

Volume por espécie 
 

Nome local Nome científico Volume total 
Volume total por 

ha 
Volume comercial 

total 
Volume comercial 

por ha 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Volume comercial por hectare e volume comercial disponível por hectare para os diferentes estratos 
 

Estrato 
Volume comercial 

DAP > 10 cm 
(m3/ha) 

Volume comercial disponível DAP > diâmetro 
mínimo de corte 

(m3/ha) 

Estrato 1   

Estrato 2   

Estrato n   

 
 
 
 
 
 
 

Volume comercial disponível  por classe de qualidade de madeira das espécies comerciais 
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Classe comercial 
Volume comercial disponível  (milhões de m3) 

Madeiras Preciosas 
 

Madeiras de 1a classe 
 

Madeiras de 2a classe 
 

Madeiras de 3a classe 
 

Madeiras de 4a classe 
 

Total 
 

 
 
 

Análise estatística dos resultados do inventário florestal para a Provincia 
 

Estrato Tipo de vegetação 
Erro padrão 
% nº árvores 

Erro padrão 
% 

área basal 

Erro padrão 
% volume 

total 

Intervalo de 
confiança % 
nº árvores 

Intervalo de 
confiança % 
área basal 

Intervalo de 
confiança % 
Volume total 

1        

2        

n        

Total Total florestas        

 
Os resultados do mapeamento da vegetação e do inventário florestal fornecerão uma informação espacial e estatística confiável 
sobre os recursos florestais que existem na província de Sofala. 
A informação sobre os volumes de espécies comerciais será usada para avaliar o potencial para a exploração comercial. 
Estas informações serão comparadas com informações sobre as concessões florestais existentes e outras áreas com limitações 
para a produção madeireira (Parques nacionais, Áreas Protegidas, Reservas Florestais, Coutadas de Caça). Informações sobre tais 
áreas serão fornecidas pelo Departamento de Inventario de Recursos Naturais, por o SPFFB (licenças de exploração florestal para 
fazer um exemplo) e Posto Administrativos. 
 
No fim deste processo serão formuladas recomendações para o desenvolvimento o redução de concessões florestais e de licenças 
simples.  
 
 

Área de florestas produtivas vs. licenças simples e concessões florestais 
 

DISTRITO  

Floresta 
Produtiva no 

Distrito 
(000ha) 

Numero de  
concessões 
florestais 

Área de 
concessões 
florestais 

Numero de 
licenças 
simples 

Área de 
licenças 
simples 

Volume 
autorizado 
anualmente 

BEIRA       

BUZI       

CAIA       

CHEMBA       

CHERINGOMA       

CHIBABAVA       

DONDO       

GORONGOSA       

MACHANGA       

MARINGUE       

MARROMEU       

MUANZA       
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DISTRITO  

Floresta 
Produtiva no 

Distrito 
(000ha) 

Numero de  
concessões 
florestais 

Área de 
concessões 
florestais 

Numero de 
licenças 
simples 

Área de 
licenças 
simples 

Volume 
autorizado 
anualmente 

NHAMATANDA       

TOTAL SOFALA       

 
 

Transferência de conhecimento 
E necessário que o pessoal técnico dos órgãos do Estado moçambicano seja envolvido em todas as fases de trabalho, incluindo 
pessoal da DNTF, Departamento de Inventario de Recursos Naturais e do SPFFB. 
 
As actividades em que o pessoal estará envolvido são: 

 Interpretação das imagens de satélite; 

 Mapeamento; 

 Verifica do mapeamento no terreno; 

 Preparação do Inventario de terreno; 

 Execução do inventário; 

 Elaboração dos dados; 

 Preparação dos relatórios. 
 
Os resultados do inventário florestal da Província de Sofala serão integrados no geo-database do Departamento de Inventario de 
Recursos Naturais e nas bases de dados a nível Provincial. As modalidades de tal integração serão discutidas ponto por ponto a 
fim assegurar a compatibilidade e a usabilidade apropriadas da informação gerada por este projecto. 
 
A discussão sobre integração de dados e melhorias possíveis das bases de dados existentes igualmente será parte deste 
assignement. 
 
A área onde transferência do conhecimento poderia ser mais benéfica é a análise e processamento de dados e especificamente 
análise estatística.  
 
Sessões de formação específicas serão desenvolvidas em como executar a análise estatística e outros tópicos específicos pedidos 
pelo Serviços. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quadro lógico  

 

LOGICA DE INTERVENÇÃO IOV 
FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
CONDIÇÕES 
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OBJECTIVO GERAL 
 
Melhorar a gestão periférica do MINAG e a 
gestão sustentável dos recursos naturais: 
terra e florestas 
 

 
 
Aumento do número de serviços 
públicos disponibilizados e 
aumento do número de 
beneficiários alcançados (i.e. 
cadastro agrícola, serviços 
florestais, etc.) nos distritos 
seleccionados 

 
 
Estatísticas INE e 
Ministérios 
  
Estatísticas das 
Direcções Provinciais 
Agricultura de Manica e 
Sofala 
 
Relatórios das 
Organizações 
Internacionais 
 
Relatórios do Programa 
 

 
 
Mantimento da actual 
situação de estabilidade 
política  
 
Estabilidade macroeconómica 
pela duração do programa  
 
Colaboração das autoridades 
moçambicanas aos vários 
níveis de intervenção 
 
Ausência de calamidades 
naturais durante o curso do 
programa 

OBJECTIVO ESPECIFICO 
 
Melhorar a capacidade de controlo dos 
Serviços Provinciais de Terra e Florestas  

 
 
Províncias de Manica e Sofala 
capaz de utilizar o sistema de 
controlo melhorado 
 
Número de técnicos formados no 
uso do Sistema  
 
 

 
 
Estatísticas INE e 
Ministérios 
  
Estatísticas das 
Direcções Provinciais 
Agricultura de Manica e 
Sofala 
 
Relatórios das 
Organizações 
Internacionais 
 
Relatórios do Programa 
 

 
 
Mantimento da actual 
situação de estabilidade 
política  
 
Estabilidade macroeconómica 
pela duração do programa  
 
Colaboração das autoridades 
moçambicanas aos vários 
níveis de intervenção 
 
Ausência de calamidades 
naturais durante o curso do 
programa 

RESULTADOS  
 
R1 – Estrutura dos SPGCs (técnicos baseados 
nos Distritos) e da rede de fiscalização 
reforçadas  

 
 
Número de organigramas 
completados  

 
 
Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos 
 
Relatórios do SPCGs 
 
Quadro orgânico do 
pessoal dos SPGCs e do 
sector de fiscalização  

 
 
A DPA assume o custo por 
parte da administração 
pública no fim do projecto 
 

R2 – Racionalização do sistema de gestão 
das informações no âmbito dos recursos 
naturais  

Qualidade/funcionalidade do 
Sistema de Informação da 
Exploração Florestal 
 
Qualidade e integridade das 
Informaçoes geridas pelo Sistema 
 
Número e qualidade das 
formações no uso do Sistema de 
Informação da Exploração 
Florestal realizadas 
 
Incremento da qualidade e  
quantidade dos dados  produzidos  
 
Incremento da disponibilidade da 
informação produzidas para os 
Serviços publico e os beneficiarios 
privados 
 
Icremento da capacidade do 
controlo da rede di fiscalizaçao  

Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos SPFFBs e 
SPGCs,  
 
Relatórios do Service 
Provider realizadora do 
Sistema  
 
Relatórios do Programa 
 

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores envolvidos 
 
Pessoal técnico integrados no 
orgânico e com tarefas 
coerentes com a formação 
recebida   
 
Interesse dos privados em 
utilizar os serviços oferecidos 

R3 – SPFFBs e SPGCs integrado 
funcionalmente e capacitados na gestão, 
elaboração e tramitação dos dados com 
referência geográfica  

Qualidade/funcionalidade do 
Sistema de Informação geografico 
realizado 
 
Qualidade e integridade das 
Informaçoes geridas pelo Sistema 
 
Número e qualidade das 
formações no uso do Sistema de 
Informação da Exploração 

Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos 
 
Relatórios do Programa 
 

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores envolvidos 
 
Pessoal técnico integrados no 
orgânico e com tarefas 
coerentes com a formação 



Pagina 33 

Florestal realizadas 
 
Incremento da qualidade e  
quantidade dos dados  produzidos  
 
Incremento da disponibilidade da 
informação produzidas para os 
Serviços publico e os beneficiarios 
privados 

recebida   
 
Interesse dos privados em 
utilizar os serviços oferecidos 

R4 – Capacidade de controlo da rede de 
fiscalização melhorada   

Número de Sistema de Informação 
da Exploração Florestal activados  
 
Numero e qualidades de meios 
tecnicos e informaticos 
disponibilizados  
 
Numero do meios de transporte 
disponibilizados  
 
Numero de interventos de 
construção de obras (postos fixos 
de fiscalizçao)  

Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos 
 
Relatórios do Programa 
 

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores envolvidos 
 
Pessoal técnico integrados no 
orgânico e com tarefas 
coerentes com a formação 
recebida   
 

R5 – Conhecimento da quantidade e da 
qualidade dos recursos florestais da 
Província de Sofala melhorado 

Número e qualidade das 
informações utilizadas para a 
realização do inventário florestal  
 
Precisão estatística do inventário 
florestal realizados  
 
Incremento da disponibilidade da 
informação produzidas para os 
Serviços publico e os beneficiarios 
privados 

Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos Services 
Providers 
 
Relatórios do Programa 

Suporte por parte das 
Instituições estadual, 
provincial e distrital  
 
Colaboração entre os 
diferentes actores envolvidos 
 

ACTIVIDADES RECURSUS 
CUSTOS (EURO) 

Ano 1 Ano 2 Total  

C.2.1 Preparação e assinatura de um acordo 
com as duas DPAs, para a integração dos 
técnicos após o 1º e 2 anos 

Gestores do PADR 0 0 0 

C.2.2 Financiamento para recrutamento de 
técnicos de terras e fiscais florestais para 
reforçar os distritos mais carenciados. 

Custo de 5 funcionários de nível 
base/médio (de acordo com as 
tabelas salariais da Função 
Publica)    

12.900 12.900 25.800 

Total parcial 1 Euro 25.800 

C.2.3 Realização de um sistema informativo 
para gestão das informações florestais das 2 
províncias. 

Realização de 2 sistema 
informativo para gestão das 
informações florestais por a 
escolha de 1(2) Service 
Provider(s) 

20.000 0,0 20.000 

C.2.4a Formação e capacitação dos técnicos 
e fiscais dos SPFFB e SPGC, na utilização do 
sistema informativo florestal. 

Formação on the Job training 
efectuada por o Service Provider 
realizadora do sistema 
informativo (a cerca de 18 
técnicos) 

16.000 0,0 16.000 

C.2.4b Actualização e aperfeiço-amento dos 
técnicos e fiscais dos SPFFB e SPGC das 2 
províncias, no uso do sistema informativo 
florestal. 

Actualização on the Job training 
realizadas na altura da 
presentações dos pedidos de 
licença florestal  (a cerca de 18 
técnicos) 

0,0 14.000 14.000 

Total parcial 2 Euro 50.000 

C.2.5 Aquisição de equipamento informático 
para os SPFFB e SPGC (sofware ArcInfo, 
ArcGIS Server) 

Assistência técnica inicial, compra 
de 4 software ArcInfo e 2 
software ArcGIS Server  

60.000 0,0 60.000 

C.2.6a Formação dos técnicos SPFFB e SPGC, 
em Sistema de Informação Geográfica 
utilizando o software ArcInfo 

Curso de formação em Gis com o 
software ArcInfo (4-6 tecnicos) 

3.000 0,0 3.000 
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C.2.6b Actualização dos técnicos SPFFB e 
SPGC, em Sistema de Informação Geográfica 
utilizando o software ArcInfo 

Curso de actualização em Gis com 
o software ArcInfo (4-6 tecnicos) 

0,0 3.000 3.000 

C.2.7a Formação dos técnicos SPGC em 
Sistema de Informação Geográfica e gestão 
de dados espaciais utilizando o software 
ArcGIS Server 

Curso de formação em server Gis 
com o software ArcServer (2-4 
tecnicos)/ 

1.000 0,0 1.000 

C.2.7b Actualização dos técnicos SPGC em 
Sistema de Informação Geográfica e gestão 
de dados espaciais utilizando o software 
ArcGIS Server 

Curso de actualização em server 
Gis com o software ArcServer (2 -
4 tecnicos) 

0,0 1.000 1.000 

C.2.8 Aquisição de aparelhos GPS para o 
sector de terras 

Compra de 10 aparelho GPS de 
mão  

6.000 0,0 6.000 

Total parcial 3 Euro 14.000 

C.2.9 Aquisição e alocação de meios 
informáticos completos (computadores e 
impressoras incluindo discos duros externos) 
e algum mobiliário de escritório, para os 5 
postos fixos de fiscalização. 

Assistência técnica inicial, compra 
de 5 computadores, 5 
impressoras, 5 disco duro externo 
e algum mobiliário de escritório  

15.000 0,0 15.000 

C.2.10 Aquisição e alocação de viaturas para 
as brigadas móveis de fiscalização 

Compra de 2 viaturas 4*4 64.000 0,0 64.000 

C.2.11 Construção de Postos Fixos de 
fiscalização. 

Construção de 3 postos fixos de 
fiscalização  

75.000 0,0 75.000 

Total parcial 4 Euro 154.000 

 C.2.12 Realização de um inventário 
florestal da Província 

Realização de 1 inventário após 
concurso público por a escolha de 
1 service provider  

0,0 270.000 270.000 

Total parcial 5 Euro 270.000  

TOTAL Euro 573.800 
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Cronograma 
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Anexo 1: Termos de referência 

 
TdR 1: Desenvolvimento de um Sistema de Informação da Exploração Florestal 

 
Beneficiários: SPFFBs, SPGCs, SDAEs 
Executora: Service Provider 
Figuras Profissionais requeridas: esperto em desenvolvimento de base de dados e engenheiro florestal com experiencia em GIS  
Duração: 45 dias (30 + 15) 
 
Modalidade de realização das actividades:  
O sistema será realizado juntamente com os funcionários dos SPFFB, SPGC, SDAE.  
Os funcionários SPFFB serão envolvidos no inteiro processo enquanto a presencia dos funcionários SPGC e SDAE será requerida 
apenas no desenvolvimento do módulo de gestão dos dados geográficos (nos sectores pertinentes). O envolvimento dos SPFFB, 
SPGC, SDAE será realizado em modalidade ‘on the job training’ e as várias contribuições/variações aposta ao Sistema serão 
discutidas e testadas com a participação de todos os intervenientes; o Service Provider usará, portanto, o presente documento 
como base para o desenvolvimento das actividades enriquecendo o Sistema por meio de proposta técnicas melhorativa (a 
submeter ao parecer da equipa técnica do PADR) beneficiando das contribuições dos funcionários dos Serviços Províncias e 
Distritais.  
O Service Provider será outrossim responsável da formação dos fiscais dos postos fixos de fiscalização. A formação terá foco no 
funcionamento do Sistema Informático (no âmbito dos módulos de interesse da fiscalização) e também nas motivações que 
portaram a realização do Sistema (Lei da Floresta e Fauna, Politica Florestal do Pais).  
 
O sistema de Informação Florestal deve poder atingir os seguintes resultados: 
 

 Racionalizar a manutenção e gestão dos dados das licenças simples e concessões florestais; 

 Melhorar a coordenação entre os SPFFB, SPGC e SDAE; 

 Permitir a geração semi-automática de relatórios estatísticos e agregações dos dados das licenças e concessões (agregados 
por tipologia, por espécies, por distritos, por períodos de tempo, etc.); 

 Permitir o aproveitamento das informações contidas em cartografia temática, inventários, zoneamentos e outros estudos 
realizados;  

 Fortalecer o sistema de controlo e fiscalização.   
 
A aplicação será desenhada utilizando o pacote Microsoft Access (o equivalente) composta por um módulo de gestão dos dados 
alfanuméricos que compreende: 
 
Um modulo de entradas de dados, favorável ao usuário no qual os usuário vão encontrar no ecran a mesma estrutura dos 
formulários em papel (ver Anexo do Documento de trabalho N.3), nomeadamente: 

 Acta da Consulta Comunitária; 

 Pedido de licença; 

 Levantamento florestal da área (espécies e quantidades de madeira existentes); 

 Volumes requeridos e volumes autorizados; 

 Ficha de registo de licenças simples; 

 Ficha de autorização a exploração florestal em regime de licença simples ou concessão; 

 Guia de trânsito de produtos florestais; 

 Certificado de produto em estância. 
 
E apenas para as concessões florestais: 

 Estimativas do Corte Anual Admissível por espécies; 

 Resumo dos resultados do inventário florestal. 
 
O modelo de entrada de dados devera permitir algum controle, tais como: 

  Recusa de entrada de códigos não validos; 

  Recusa na entrada de dados fora da amplitude aceitável. 
 

Os dados introduzidos serão armazenados num data-base relacional, que devera compreender as tabelas seguintes: 

 Tabela dos operadores; 

 Tabelas das licenças; 

 Tabela das espécies (corte anual autorizado para cada espécie); 

 Tabela dos transportes; 

 Tabela de fiscalização. 
 
2 - Um módulo de inquéritos (query system) 
Esse módulo vai permitir ao usuário de filtrar e agregar os dados na base das variáveis chaves como: 
 

 Operador (obter por exemplo o histórico de um operador); 

 Espécies (agregação por espécies exploradas e a sua evolução temporal); 

 Localização geográfica (estatísticas por Distritos); 
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 Controle. Por exemplo introduzindo os dados de uma guia de transito é possível verificar o total de madeira explorada e 
transportada por um operador e verificar se essa ultrapassa a quantidade autorizada. Este tipo de controlo pode ser 
feito mesmo nos postos de fiscalização fixos que deveriam ser equipados com uma versão simplificada do software; 

 Fazer os cálculos das taxas a pagar por cada operador. 
 
Os dados filtrados e agregados deveram poder-se exportar em diferentes formatos (por exemplo Excel) para permitir a 
elaboração de gráficos e outras representações úteis. 
 
3 - Um módulo de impressão de relatórios 

 Impressão dos formulários das licenças; 

 Impressão dos relatórios estatísticos. 
O modelo de entrada de dados devera permitir algum controle de dados, tais como recusa de entrada de códigos não validos, 
recusa na entrada de dados fora da amplitude aceitável. 
Os dados introduzidos serão armazenados numa base de dados computorizada num data base relacional, que compreende as 
tabelas seguintes 

 Tabela dos operadores 

 Tabelas das licenças 

 Tabela das espécies (corte anual autorizado para cada espécie) 

 Tabela dos transportes 

 Tabela de fiscalização 
 
 
4 - Um módulo de gestão dos dados geográficos 
O módulo deve incluir a digitalização do esboço de todas as áreas submetidas a pedido de licença florestal (licenciada o 
remetida, presente come passada).  
A digitalização dos pedidos licenciados no passado será levada a cabo a partir das coordenadas dos vértices que, de acordo com 
os Serviços Províncias, existem nos esboços em formato de papel. 
Cada polígono digitalizado deve ser enriquecido com os relativos metadata12 e ligado com a correspectiva tabela dos atributos 
que deve conter no mínimo: 
 
Atributos dos polígonos das licenças simples: 

 Ano; 

 Operador; 

 Tipo de licença (madeira, lenha, carvão); 

 Área; 

 Resultados do inventário preliminar; 

 Volume requerido; 

 Volume autorizado; 

 Volume explorado. 
 
Atributos dos polígonos das concessões florestais: 

 Ano; 

 Operador; 

 Área; 

 Estado (contrato assinado, delimitação, inventario e plano de maneio); 

 Corte Anual permissível por espécies; 

 Volume requerido no ano x; 

 Volume autorizado; 

 Volume explorado. 
 
 
O Service Provider està convidado a aportar melhorias técnica as propostas contidas nesse documento.  
As mudanças propostas devem ser submetidas ao parecer da equipa técnica do PADR.  
 
 
 
 
 
 
 

TdR 2: Actividades Formativas 
 
1 Formação em GIS utilizando o software ArcInfo 

                                                
12

 Os metadata contem informações indispensáveis para a correcta utilização dos dados geográfico tais quais: a fonte, o ano da 

produção, o produtor, a extensão, a qualidade, eventuais restrições no uso e na evitação e outros - http://www.inspire-

geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0.  

http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0
http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/405/doctype/0
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Beneficiários: SPFFBs, SPCGs 
Executora: Service Provider  
Duração: 40 horas   
 
O Service Provider realizador será escolhido após um concurso público e devera realizar as actividades conforme com as 
indicações do PADR. Realça-se que será possível realizar alguma mudança as propostas formativa indicadas após a aprovação da 
equipa técnica do PADR.  
 
Modalidade de realização da actividade:  
 
 A formação/formações deverá ser adjudicada através de concurso público, elaborado com base nos dados fornecidos nestes 

TdR; 
 Deverão ser garantidas as candidaturas de empresas de nível nacional, bem como de nível provincial (Manica e Sofala), 

podendo o orçamento resultar significativamente abaixo das expectativas. Com base no orçamento previsto – com amplas 
margens de confiança - no texto da actividade, poderão ser realizadas outras formações, caso existam fundos resíduos; 

 As empresas seleccionadas deverão ter no minimo 5 anos de experiencia comprovada na formação teórico-prática em 
âmbito de gestão sustentável dos recursos naturais.  

 O concurso público deve ser elaborado de forma a garantir que todas as actividades – técnicas e logísticas – sejam cobertas 
pela empresa de consultoria que ganhar o concurso. Na elaboração das propostas, as empresas podem considerar que os 
SDPIs deverão contribuir à sua deslocação pela área da formação com meios logísticos próprios, nomeadamente os meios de 
transporte recebidos no âmbito do projecto; e que o projecto colaborará com 1 carro com motorista e 1 técnico durante a 
formação; 

 
O curso por o utilizo do ArcInfo deve incluir no mínimo temáticas relativas a:  

 Elemento base de Cartografia; 
 Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica e as bases de dados SIG; 
 Os dados geográficos (raster, geometria/topologia vectorial, modelo híbrido); 
 Atributos e acções; 
 Digitalizar/editar vectores; 
 Ferramentas de interface com aparelhos GPS;  
 Manuseamento de dados raster: recortes, transformação de sistema de coordenadas, mosaicos de imagens, extrair curvas de 

nível, etc. 
 Transformar dados tabelares em dados espaciais;  
 Criação de modelos digitais do terreno (TIN e GRID); 
 Álgebra de mapas; 
 Geoestatistica; 
 Criação e edição dos metadata; 
 Exercícios de geoprocessamento: simulação de uma das actividades incluídas no processo de licenciamento de pedido de 

exploração florestal (por exemplo sobreposições da área requerida com diferente camadas come inventários florestais, 
queimadas, limites naturais e relativa analise espacial das camadas. Criação do modelo TIN ou GRID).  

 Como criar a própria carta temática;  
 Impressão de dados geográficos. 
 
 
Num segundo tempos (vide cronograma) serão organizados cursos de aperfeiçoamento (40 horas) conforme as reais necessidades 
individuadas pelos formadores e pelos formados.   
 
 
1 Formação em GIS utilizando o software ARCSERVER 
 
Beneficiários:  Tecnicos SPCGs 
Executora: Service Provider  
Duração: 40 horas   
 
O Service Provider realizador será escolhido após um concurso público e devera realizar as actividades conforme com as 
indicações do PADR. Realça-se que será possível realizar alguma mudança as propostas formativa indicadas após a aprovação da 
equipa técnica do PADR.  
 
Modalidade de realização da actividade:  
 
 A formação/formações deverá ser adjudicada através de concurso público, elaborado com base nos dados fornecidos nestes 

TdR; 
 Deverão ser garantidas as candidaturas de empresas de nível nacional, bem como de nível provincial (Manica e Sofala), 

podendo o orçamento resultar significativamente abaixo das expectativas. Com base no orçamento previsto – com amplas 
margens de confiança - no texto da actividade, poderão ser realizadas outras formações, caso existam fundos resíduos; 

 As empresas seleccionadas deverão ter no mínimo 5 anos de experiência comprovada na formação teórico-prática  em 
âmbito de gestão sustentável dos recursos naturais.  
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 O concurso público deve ser elaborado de forma a garantir que todas as actividades – técnicas e logísticas – sejam cobertas 
pela empresa de consultoria que ganhar o concurso. Na elaboração das propostas, as empresas podem considerar que os 
SDPIs deverão contribuir à sua deslocação pela área da formação com meios logísticos próprios, nomeadamente os meios de 
transporte recebidos no âmbito do projecto; e que o projecto colaborará com 1 carro com motorista e 1 técnico durante a 
formação; 

 
O curso por o utilizo do ArcInfo deve incluir no mínimo temáticas relativas a:  

 Aplicar as melhores práticas para instalar e configurar um sistema ArcGIS Server escalonado; 

 Gerir acessos e permissões para serviços GIS e recursos;  

 Criar um serviço de procura ArcGIS Server para localizar eficientemente e aceder a recursos SIG;  

 Configurar e construir um map cache para optimizar a performance;  

 Sintonizar serviços e o servidor GIS para óptima performance;  

 Configurar o ArcSDE para suportar edições na Web de serviços tipo feature e dados versionados replicados em serviços 
geodatabase; 

 Implementar segurança para aplicações Web e serviços.   
 
 
Num segundo tempos (vide cronograma) serão organizados cursos de aperfeiçoamento (40 horas) conforme as reais necessidades 
individuadas pelos formadores e pelos formados.   
 

TdR 3: Necessidades de meios técnicos e informáticos 

Software para o Sistema Informatico Geografico dos SPFFB e SPGC 

Porque os SPGC possam usufruir de todas as potencialidades oferecidas por um Sistema de Informação Geográfica; os Serviços da 
Província de Manica e Sofala serão equipados com um software GIS Profissional (ArcInfo). Para garantir a protecção dos dados 
produzidos, e a criação, gestão e distribuição do serviços na rede (intranet e/ou internet) o SPCG serão outrossim equipado com 
o software ArcGIS Server.  

Os softwares deverão ser adquiridos de agências credenciadas e serão entregues aos Serviços Províncias conforme o esquema 
seguinte: 

PROVINCIA SERVIÇO 
ArcGIS Desktop 

ArcInfo 

ArcGIS 
Server Basic 
Enterprise 

SOFALA 

SPFFB 1 - 

SPCG 1 1 

MANICA 

SPFFB 1 - 

SPCG 1 1 

 

Na altura da apresentação de ofertas, é necessário especificar outrossim o custo e o prazo para:  

 A garantia. E’ necessário especificar o custo de manutenção adicional para períodos adicionais; 

 A assistência técnica;  

 A manutenção remota e o suporte telefónico. 

Equipamento tecnico para os SDAES e SPCG  

 
Para desenvolver tarefas ligadas com o levantamentos das áreas requerida para a exploração florestal os serviço de geografia e 
cadastro de cada Província e os técnicos topógrafos alocados nos SDAEs serão equipado com: 
 

 10 (em total) GPS tipo Garmin GPSMAP62 

Na altura da apresentação de ofertas, é necessário especificar o prazo da garantia.  

Equipamento informatico para os Postos Fixos de Fiscalizaçao 

 
Para permitir a Instalação do Sistema de Informação da Exploração Florestal  os 5 Postos Fixos de Fiscalização serão equipado 
com as ferramentas indicadas na tabela seguinte:  
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Hardware 
 

Computer tipo Desk-top: Processor 2-3 GHz; 1Gb Ram, HD 160 Gb, ecran 17”;  

Impressora: desk-jet A4  

Software Sistema operativo: Windows 7 

Programas de base: Microsoft Office  

Antivirus: free edition (AVG e AVAST ou equivalente)  

 
No valor de compra do computador, deve estar incluído o valor e compra (licença) e instalação dos software indicados na 
tabela. No caso forem escolhidos softwares diferentes daqueles indicados, tal escolha deverá ser submetida ao parecer da 
equipa técnica do PADR. 
 
Na altura da apresentação de ofertas, é necessário especificar outrossim o custo e o prazo para:  

 A garantia (adicional ou incluído no preço do equipamento). E’ necessário especificar o custo de manutenção adicional para 
períodos adicionais (por exemplo, a garantia gratuita pode durar 1 ano e ser seguida por 2 anos de manutenção a 
pagamento); 

 A assistência técnica dos meios informáticos dos Postos Fixo (reabilitação, upgrades e manutenção computadores existente, 
instalação intranet e internet);  

 A manutenção remota e o suporte telefónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TdR 4: Contratação de pessoal 
 
 
Contratação de pessoal na área de geografia e cadastro 
Distritos de pertinência: Manica, Chibabava 
Educação: formação de nível médio; técnico profissional geómetra o equivalente. 



 

Pagina 44 

 
Tarefas e responsabilidades principais: 
Levantar, organizar, digitalizar os dados relativo aos pedidos de licenças florestais, DUAT etc.  Utilização de GPS e SIG, 
cartografia temática.  
 
Qualificações/Características técnicas: 
Experiência profissional: Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho; pelo menos 2 anos no sector público. 
Capacidades informáticas: Demonstrada capacidade de utilizar meios informáticos em ambiente Windows XP ou superiores, 
com Office 2003 ou superior. Capacidade de gestão mínima e manutenção do equipamento informático, em particular no que diz 
respeito à eliminação de vírus; 
Línguas: Português primeira língua; nível básico ou superior de inglês será considerado positivamente; 
 
Outras características: 

 Capacidade de trabalhar em equipas multi-sectoriais; 

 Óptima capacidade de produzir relatórios claros e completos; 

 Demonstrada integridade moral, promovendo os valores e a ética dos funcionários públicos do Governo de Moçambique; 

 Boa capacidade diplomática, imparcialidade e discricionariedade; 

 Demonstrada sensibilidade e adaptabilidade cultural, de género, de religião, de raça e idade; capacidade de trabalhar com 
pessoas vindo de backgrounds diferentes;  

 Capacidade de organizar, planear, executar sob pressão, escolhendo prioridades e respeitando o prazo-limite; 

 Demonstrada flexibilidade e capacidade de gerir as mudanças; inovador, arranja soluções práticas em situações desafiantes; 

 Capacidade de reconhecer e responder apropriadamente às ideias, interesses e preocupações dos outros; e dar o justo 
crédito às ideias e às sugestões dos colegas; 

 Trabalhar com energia e com uma abordagem positiva e construtiva. 
 
Prazos e modalidade de contratação 
Conforme o processo do recrutamento do pessoal adoptado no aparelho do Estado Moçambicano. 
 
 
Contratação de fiscais de florestas e fauna bravia  
Distritos de pertinência: Manica, Chibabava, Gorongosa 
Educação: formação de nível médio. 
Tarefas e responsabilidades principais: 
Fiscalizar as actividades de exploração florestal por meio do Sistema de Informação da Exploração Florestal que será activado no 
Postos Fixos de Fiscalização.  
 
Qualificações/Características técnicas: 
Experiencia profissional: Pelo menos 5 anos de experiencia de trabalho; pelo menos 2 anos no sector público. 
Capacidades informáticas: Demonstrada capacidade de utilizar meios informáticos em ambiente Windows XP ou superiores, 
com Office 2003 ou superior. Capacidade de gestão mínima e manutenção do equipamento informático, em particular no que diz 
respeito à eliminação de vírus; 
Línguas: Português primeira língua; nível básico ou superior de inglês será considerado positivamente; 
 
Outras características 

 Demonstrada integridade moral, promovendo os valores e a ética dos funcionários públicos do Governo de Moçambique; 

 Boa capacidade diplomática, imparcialidade e discricionariedade; 

 Demonstrada sensibilidade e adaptabilidade cultural, de género, de religião, de raça e idade; capacidade de trabalhar com 
pessoas vindo de diversos backgrounds;  

 Demonstrada flexibilidade e capacidade de gerir as mudanças; inovador, arranja soluções práticas em situações desafiantes; 

 Trabalha com energia e com uma abordagem positiva e construtiva. 
 

 

 
 
 

 
 

TdR 5: Meios de transporte 
 
As brigadas móveis de fiscalização carecem meios de transporte para desenvolver actividade controle. 
Propõe-se portanto a aquisição de duas viaturas com as seguintes qualificações/características técnicas: 
 

 Motor a gasóleo, igual ou superior a 3.000 cc; 2WD e 4WD; Cabina simples; Caixa aberta 

 Na adjudicação do concurso, a proximidade do local de entrega com a base de projecto será considerada positivamente, 
sobretudo no que diz respeito às manutenções periódicas a ser realizadas; 

 Na altura de entrega das viaturas, deverá ser apresentado um plano de manutenções periódicas; 

 Os participantes ao concurso podem propor um plano de seguro dos carros “todos os riscos”, da duração de 3 anos. Caso não 
fosse proposto, o programa vai tratar directamente. 
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TdR 6: Termos de Referencia para a realização do Inventario Florestal da Província de Sofala 
 
 
Objectivos 
Com o presente trabalho o Programa PADR pretende atualizar o mapa florestal e as informações sobre a tipologia dos recursos 
florestais, incluindo volumes, composição especifica, distribuição diametrica, etc.  Assim como servir de instrumento básico 
para os trabalhos  de monitoria dos recursos florestais em termos de distribuição de áreas para concessões florestais, licenças 
simples, conservação e maneio dos recursos florestais em geral. 
 
Actividades 

 Produzir mapa do uso e cobertura vegetal na escala de 1: 250 000, usando imagens satélites ; 

 Produzir o mapa comparativo das mudanças ocorridas nos últimos 15 anos; 
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 Verificar e validar dados de interpretação de imagens satélites e confrontar com o mapa de uso e cobertura vegetal 
produzido; 

 Elaborar a matriz de validação de dados de campo em relação aos dados de interpretação; 

 Produzir dados estratificados para o inventários florestal; 

 Estabelecer amostras e levantar dados quantitativos e qualitativos dos recursos florestais segundo segundo o manual de 
inventário existente no departamento de inventários de recursos naturais;  

 Identificar as espécies florestais encontradas dentro das amostras. 
 
 
Resultados esperados 
Entrega do material em formatos analógicos e digitais dos seguintes resultados: 
 

 Mapa de uso e cobertura vegetal das províncias acima referidas atualizado; 

 Mapa de mudanças ocorridas nos últimos 15 anos; 

 Mapa de estratos florestais por provinciais; 

 Descrição dos estratos florestais;  
 

 Volumes totais e comerciais por hectare e por espécie;  

 Volumes totais e comerciais por hectare e por estrato florestal;   

 Volumes por classe de qualidade do fuste; 

 Área basal e numero de árvores por hectare; 

 Regeneração natural;  

 Espécies encontradas;  

 Análises estatísticas; 

 Distribuição espacial dos volumes segundo a localização das amostras;  

 Definição das zonas com potencial para estabelecimento de concessões florestais, licenças simples; 

 Relatórios obedecendo os padrões científicos. 
 

Cronograma 
O presente trabalho terá a duração de 6 meses de trabalho, desde a data da assinatura do respetivo contrato. O proponente 
deverá elaborar um cronograma de acordo com o tempo disponível especificando as diferentes etapas do desenvolvimento do 
trabalho 
 
Figura profissional requerida 
A empresa deverà ter pelo menos 5 anos de experiencia no ambito da cartografia e inventario florestal. Capacidade 
documentada no tratamento e interpretaçao de imagens satellitares. Maneio de SIG a nivel avançado. Experiencia de inventarios 
florestais de terreno. 
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Anexo 2 : Formularios 
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