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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

 

 

 

GALA NACIONAL DO AMBIENTE 
 

CATEGORIA 2: GESTÃO DE FLORESTAS 

 

 

Formulário de apresentação de candidaturas 

Secção A: Requisitos de Elegibilidade 

A1: Requisitos de Gerais 

 Estar a desenvolver actividades nos domínios de terras, florestas, fauna, ambiente ou mudanças climáticas a 

pelo menos 3 anos em moçambique; 

 A entidade deve estar devidamente registada em Moçambique, se for aplicável (apresentar comprovativo); 

 Possuir Licença ou Alvará para o exercício da actividade, se for aplicável; 

 Licença ambiental válida (quando aplicável); 

 Ter situação tributaria e de segurança social regularizada, se for aplicável (Apresentar comprovativo); 

 Ser uma entidade (singular ou colectiva), pública ou privada. 

A2: Requisitos Específicos 

 Possuir uma Licença de exploração válida emitida após vistoria à área de corte, se for aplicável 

 Ter um contracto de exploração florestal válido 

 Explorar os recursos observando a da legislação específica, 

Termo de Confidencialidade 

Todas as informações compartilhadas serão utilizadas exclusivamente para a gala e salvaguardada a 

confidencialidade dos concorrentes. 
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 Possui plano de maneio aprovado e actualizado 

 Possui carta topográfica da área licenciada para a exploração florestal 

 O operador possui memória descritiva da área? 

 A área licenciada possui indicação de extensão e limites 
 

Secção B: Informações da Organização 

Nome da Entidade:  

Província:  Distrito:  Localidade:  

Endereço:      

Contacto:   E-mail:   

Website:      

 

Informações do representante da organização  

Nome do representante:   

Função

:  

Endereço:      

Contacto:   E-mail:   

 

Secção C: Descrição da Iniciativa  

(contexto, objectivos, principais acções, resultados esperados) 
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Secção D: Critérios de avaliação da iniciativa 

Áreas de 

avaliação Critérios/Indicadores Respostas Meios de verificação 

2.1 Requisitos 

básicos para o 

pedido de licença 

de exploração 

2.1.1 No processo consta a acta de 

consulta comunitária com parecer do 

Administrador do Distrito? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Documento físico (1) 

2.1.2 O operador está em plena operação 

(não interrompeu a exploração por mais 

de dois anos de forma consecutiva nos 

últimos três exercícios)? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Licenças emitidas dos últimos três 

exercícios (2) 

 Livros de registo do abate e guias de 

trânsito emitidas dos últimos três exercícios 

(2) 

2.1.3 A situação de eventuais multas esta 

regularizada? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Informe dos SPA do exercício de 2020 (2) 

2.1.4 Tem capacidade técnica para a 

implementação do plano de maneio? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Cópia de contractos do operador com um 

técnico florestal no mínimo (1) 

 Outros documentos 

2.1.5 Tem capacidade de abate, arraste e 

transporte? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Cópia de títulos de propriedade de no 

mínimo uma motosserra, um tractor e um 

atrelado (1) 

2.1.6 Possui relatórios de actividades 

mensais e anuais dos últimos três 

exercícios? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Relatórios mensais e anuais enviados aos 

SPA pelo menos nos últimos dois anos (1) 

ou (2) 

2.2 Forca de 

trabalho  

2.2.1 Quadro de pessoal  

2.2.1.1 Qual e o efectivo da massa 

laboral? 
No. total de trabalhadores  Folha de salario de 2021(1) 

2.2.1.2 Quantos técnicos florestais 

possuem nível superior? 

No. homens_______  

No. mulheres______ 

Total____________ 
 Folha de salario de 2021(1) 

2.2.1.3 Quantos técnicos florestais 

possuem nível médio? 

No. Homens______  

No. mulheres______  

Total____________ 
 Folha de salario de 2021(1) 

2.2.1.4 Quantos trabalhadores efectivos 

operam na área de corte? 

No. homens ________  

No. mulheres________  
 Folha de salario de 2021(1) 
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Total____________ 

2.2.1.5 Quantos trabalhadores sazonais 

operam na área de corte? 

No. homens ________ 

No. mulheres________ 

Total______________ 
 Folha de salario de 2021(1) 

2.2.1.6 Quantos trabalhadores são 

provenientes da comunidade local? 

No. homens _________ 

No. mulheres_________ 

Total_______________ 
 Folha de salario de 2021(1) 

2.2.1.7 Os trabalhadores possuem 

contracto de trabalho? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Documento físico(1) 

 Amostra dos contractos(1) 

2.2.2 Higiene e segurança no trabalho 

2.2.2.1 Os trabalhadores estão 

devidamente fardados e adequadamente 

equipados para exercerem as diferentes 

operações florestais 

0 – Não 

1 – Sim 
 Verificação física nas frentes de trabalho(1) 

2.2.2.2 Os trabalhadores usam meios de 

protecção adequados para os riscos 

associados as diferentes operações 

florestais 

0 – Não 

1 – Sim 
 Verificação física nas frentes de trabalho(1) 

2.3 Exploração (1) 

2.3.1 Licenciamento 

2.3.1.1 Possui licença de exploração 

emitida a partir de um pedido de licença 

submetido aos SPA   

0 – Não 

1 – Sim 
 Licenças de exploração emitida em 2021, 

Número da licença. Validade (1) 

2.3.2 Nível de exploração 

2.3.2.1 Está a explorar com a capacidade 

mínima de abate, arraste e transporte? 

0 – Não 

1 – Sim 
 No mínimo uma motosserra, um tractor e 

um atrelado operacionais (1) 

2.3.2.2 Está a explorar as espécies 

previstas no plano de maneio? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Toiças de árvores abatidas no actual 

exercício (1) 

2.3.2.3 Está a explorar espécies previstas 

no plano de exploração? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Plano de maneio(1) 

 Plano de exploração(1) 

 Licença de exploração (1) 

 Livros de abate e carregamento (1) 

 Guias de trânsito e toiças remanescentes(1) 
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2.3.2.4 Está a explorar as espécies 

licenciadas e indicadas nas respectivas 

parcelas ou blocos? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Toiças de árvores abatidas nos últimos três 

exercícios (1) 

2.3.3Abate 

2.3.3.1 O abate observa a altura de 

corte? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Altura das toiças não superior a 30 cm. (1) 

2.3.3.2 O operador codifica as toiças e os 

toros na área de abate? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Toiças de árvores abatidas nos últimos três 

exercícios (1) 

2.3.3.3 O abate observa o diâmetro 

mínimo de corte(qual/espécie)? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Código do operador nas toiças e nos toros 

na área de abate (1) 

2.4 Registo das 

operações (1) 

2.4.1 Tem registos de abate 

actualizados? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Livros de registo do abate (1) 

 Livro de guias de trânsito(1) 

2.4.2 Tem registos actualizados de 

transporte de madeira? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Toros abatidos na área de corte e na junta 

principal ou apeadeiro(1) 

2.5 Boas práticas 

silviculturais (1) 

2.5.1 o operador tem um plano de 

reflorestamento da área de exploração? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Plano/projecto de reflorestamento(1) 

2.5.2 Tem uma fonte de 

obtenção/produção de mudas? 

0 – Não 

1 – Sim 

 Viveiro florestal da área de exploração(1) 

 Viveiros Comunitários   (1) 

 Viveiros do SPA(3) 

2.5.3 Árvores plantadas na área de 

exploração florestal? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Arvores plantadas na área de exploração 

florestal(1) 

2.5.4 Maneio da rebrotação de toiça de 

árvores abatidas? 

0 – Não 

1 – Sim 
 Maneio de toiças(1) 

 

2.6 

Responsabilidade 

Social (1) 

2.6.1 Relacionamento com a comunidade local (emprego e desenvolvimento local sustentável) 

2.6.1.1 A comunidade local extrai 

produtos florestais, madeireiros e não 

madeireiros, para auto consumo? 

0 – Não 

1 – Sim 

 

 Material de construção (estacas, capim, 

madeira) lenha, mel, etc.(1) 

2.6.1.2 Implementa iniciativas ou 

projectos de desenvolvimento 

comunitário? 

0 – Não 

1 – Sim 

 

  Acções ou projectos de desenvolvimento 

comunitário nas aldeias(1) 

 Lideres (3) 

2.6.1.3 Cumpre as obrigações sociais 

com as comunidades locais? 

0 – Não 

1 – Sim 

 

  Informe de comprimento de obrigações 

sociais nas comunidades com visto da 

Administração Local(1) ou (3) 
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Reflorestamento    

2.7 Plantações 

florestais (2) 

2.7.1 Propriedade 

2.7.1.1 Titular da propriedade 

 Propriedade privada 

 Propriedade do 

Estado 

 

2.7.1.2 Situação legal 

0 - Sem autorização   

1 - Área devidamente 

autorizada  

 

2.7.2 Plantação 

2.7.2.1 Qual é a finalidade da plantação? 

 Fins conservação 

 Fins energéticos 

 Produção de biomassa 

lenhosa 

 Áreas desmatadas por 

factores naturais e 

antropogénicos 

 Exploração florestal 

 Projecto(2) 

2.7.2.1 Possui DUAT 

 

0 – Não 

1- Em tramitação 

2 - Sim 

 Comprovativos da tramitação do DUAT(2) 

 Titulo do DUAT(2) 

2.7.2.2 Possui AIA aprovado 

 

0 – Não 

1- Sim, não aprovado 

2 - Sim 

 AIA(2) 

2.7.2.3 Possui Plano de Investimento 

Aprovado (se for para fins comerciais) 

0 – Não 

1 - sim 
 Plano de investimento(2) 

2.8 Mudas (1) 2.8.1 Qual e a proveniência das mudas 
1. Local 

2. Importação 
  

2.9 Relação com 

as comunidades 

(1) 

2.9.1 Envolvimento das comunidades locais 

2.9.1.1 As comunidades locais são 

envolvidas na tomada de decisão de 

estabelecimento de áreas plantadas? 

0 – Não 

1 - Sim 
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2.9.1.2 As comunidades locais são 

envolvidas no estabelecimento de 

sistemas agro-florestais 

0 – Não 

1 - Sim 
  

2.9.1.3 Promove a agricultura de 

conservação e usos de adubos orgânicos 

nas comunidades?  

0 – Não 

1 - Sim 
  

2.9.1.4 Promove a criação de 

oportunidades de geração de rendimento 

local 

0 – Não 

1 - Sim 
  

2.9.1.5 Fomenta o maneio de fogo? 
0 – Não 

1 - Sim 
  

 

(1) - Fonte da informação: PROPONENTE; verificação: COMISSÃO DISTRITAL 

(2) - Fonte da informação e verificação: COMISSÃO PROVINCIAL 

(3) - Fonte da informação: SDAE/SDPI; verificação: COMISSÃO DISTRITAL 

 


