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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

___________ 

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

 

 

GALA NACIONAL DO AMBIENTE 
 

QUESTÕES TRANSVERSAIS 

 

O presente formulário contem indicadores ambientais transversais e deve ser usado como anexo dos formulários das categorias 1, 2 ou 3, caso a 

iniciativa tenha acções que se enquadrem nas questões aqui arroladas.  

Área de avaliação Critério/Indicador Respostas Meios de verificação 

4.1 Biodiversidade  

4.1.1 Assegurar e protecção da biodiversidade 

4.1.1.1 Desenvolvimento de acções e programas para uma 

conservação adaptativa às mudanças climáticas 
0-não 

1-sim 

 Áreas conservadas  

 No., tipo e impacto das acções 

4.1.1.2 Implementação de acções de adaptação que garantam a 

protecção de espécies de flora e fauna bravia em risco de extinção   
0-não 

1-sim 

 Espécies preservadas   

 No., tipo de espécies e impacto das 

acções 

4.1.1.3 Reabilitação de áreas degradadas que concorram para a 

capacidade adaptativa dos ecossistemas, maximizando o 

aproveitamento dos habitats e a conservação da biodiversidade   

0-não 

1-sim 

 Áreas reabilitadas 

 No., Extensão da área e impacto das 

acções 

4.2 Florestas  

4.2.1 Promoção de mecanismos de plantação de árvores e estabelecimento de florestas para uso local 

4.2.1.1 Desenvolvimento de programas de plantio de árvores de 

uso múltiplo e valor económico com vista a responder às 

necessidades de produtos para as comunidades locais, procurando 

valorizar as iniciativas locais, combatendo o desmatamento e 

0-não 

1-sim 

 Áreas plantadas 

 No., extensão da área e impacto das 

acções 
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prevenindo as queimadas e a sua propagação  

4.2.1.2 Implementação de sistemas agro-silvo-pastorais, 

permitindo diversificação dos meios de subsistência e das rendas  
0-não 

1-sim 

 Área plantada e de pastagem, animais 

 No., tipo e impacto das acções 

4.2.1.3 Promoção de programas de maneio comunitário de 

recursos florestais. 

0-não 

1-sim 

 

 Programas implementados 

 No., tipo de programas e impacto das 

acções 

4.2.1.4 Regeneração de floresta de mangal e implementar medidas 

de protecção de algas e ervas marinhas, dos corais e outras zonas 

de reprodução e alimentação do pescado 

0-não 

1-sim 

 Área regenerada  

 No., área e impacto das acções 

4.2.2 Redução da taxa de desmatamento e de degradação florestal 

4.2.2.1 Implementação de actividades de 

Reflorestamento/florestamento para a captura e sequestro de 

carbono  

0-não 

1-sim 
 Áreas reflorestadas 

 No., extensão e impacto das acções 

4.2.2.2 Promoção de mecanismos que conduzam à regeneração 

natural de florestas 

0-não 

1-sim 

 

 Área Regenerada 

 Área total por regenerar 

 No., extensão e impacto das acções 

4.2.2.1 Criação de mecanismos para prevenir a propagação das 

queimadas 

0-não 

1-sim 

 

 Áreas protegidas 

 No., tipo e impacto das acções 

4.3 Infra-

estruturas  

4.3.1 Desenvolvimento de mecanismos de resiliência das áreas urbanas e outros assentamentos 

4.3.1.1 Promover a elaboração e actualização dos instrumentos de 

planeamento e ordenamento territorial climaticamente robustos e 

reforçar a sua implementação 

0-não 

1-sim 

 

 Instrumentos elaborados 

 No., tipo e impacto das acções 

4.3.1.2 Mapeamento das infraestruturas vulneráveis ou em risco, 

em função do tipo de fenómeno 

climático (cheias, ciclones, aumento do nível do mar) 

0-não 

1-sim 

 

 Relatórios  

 No., tipo e impacto das acções 

4.3.1.3 Reformulação dos códigos de construção das infra-

estruturas de transportes, telecomunicações, distribuição de 

energia, edifícios, infraestruturas hidráulicas e de tratamento de 

águas residuais de modo a torná-las resilientes ao clima 

0-não 

1-sim 

 

 Códigos reformulados 

 No., tipo e impacto das acções 

4.3.1.4 Assegurar que os investimentos, particularmente na área de 

Estradas, em áreas de risco sejam à prova do clima 

0-não 

1-sim 

 

 Documento de Seguros 

 No., tipo e impacto das acções 

4.3.2 Adequação do desenvolvimento das zonas turísticas e zonas costeiras para reduzir os impactos das mudanças climáticas 

4.3.2.1 Avaliação dos principais riscos climáticos sobre os 

recursos e zonas de interesse turísticos 

0-não 

1-sim 
 Relatórios, estado dos recursos  

 No., tipo e impacto das acções 
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4.3.2.2 Promoção de boas práticas junto dos operadores e turistas, 

através de parcerias público-privadas, que visem a resiliência do 

sector e a conservação dos ecossistemas 

0-não 

1-sim 

 Ecossistemas resilientes e 

conservados  

 No., extensão e impacto das acções 

4.3.2.3 Desenvolvimento de práticas de conservação e protecção 

costeira 
0-não 

1-sim 

 Áreas de Ecossistemas costeiros 

protegidos e conservados 

 No., tipo e impacto das acções 

4.4 

Sustentabilidade 
4.4.1 Nível de sustentabilidade da iniciativa 

0 – Insustentáveis 

1 – Ligeiramente 

sustentáveis 

2 – Moderadamente 

sustentáveis 

3 - Sustentáveis 

 

 Evidencias físicas  

 

Áreas de 

Avaliação Critérios/Indicadores Resposta Meios de verificação 

5.1 Legislação 

ambiental 

 

5.1.1 Paga dentro de prazos as taxas devidas?  

0 – 0% 

1 - ≤25% 

2 – 25% < e ≤ 50% 

3 - 50% < e ≤ 75% 

4 - 75% < e ≤ 100% 

 Recibos e talões de pagamento 

5.1.2 Período de regularização das taxas do ano anterior 
0- Fora do prazo 

1- Dentro do prazo 
 Recibos e talões de pagamento (1) 

5.1.3 Possui plano de reassentamento (quando aplicado)? 
0-Não 

1-Sim 

 Acta da reunião de auscultação (1) 

e (2) 

 Grau de cumprimento (2) 

5.2 Gestão 

ambiental 

 

5.2.1 Possui Plano de Gestão Ambiental 
0-Não 

1-Sim 
 Plano de Acção (1) e (2) ou (4) 

5.2.1.1 Se sim, qual é o grau de cumprimento do plano?  
0 – 0% 

1 - ≤25% 

2 – 25% < e ≤ 50% 

 Relatório de implementação do 

plano (2) ou (4) 
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3 - 50% < e ≤ 75% 

4 - 75% < e ≤ 100% 

5.2.2 Implementa iniciativas para recuperação de áreas 

degradadas? 

0-Não 

1-Sim 

 Área restaurada (3) 

 Outros comprovativos (1) e (3) 

5.2.3 Implementa boas-praticas de exploração e conservação 

dos recursos naturais?  

0-Não 

1-Sim 
 Resultados da implementação das 

boas práticas (1) e (3) 

5.2.4 Qual é o nível de mitigação dos impactos ambientais? 

0 – Muito alto 

1 - Alto 

2 – Médio 

3 - Baixo 

4 – Muito baixo 

 Apresentar dados dos impactos 

ambientais mitigados (1), (2) ou 

(4) 

5.2.5 Implementa acções de conservação da biodiversidade?  
0-Não 

1-Sim 

 Número de espécies em 

conservação (1), (2) ou (3) 

 Outras evidências (1) e (2) ou (3) 

 

5.2.6 Contribui para a redução de geração de resíduos 
0-Não 

1-Sim 
 Tipo e Quantidade de resíduos 

reaproveitados (1) e (2) 

5.3 Educação 

Ambiental 

 

5.3.1 Promove soluções baseadas na natureza? 
0-Não 

1-Sim 
 Número e tipo de soluções de 

conservação ambiental (1) e (2) 

5.3.2 Implementa um Plano de Educação Ambiental 

específico 

0-Não 

1-Sim 

 Acções levadas a cabo (1) e (2) 

 Problema ambiental identificado e 

intervencionado (1) e (2) 

 Número de pessoas abrangidas (1) 

5.3.3 Introduz inovações que reduzem o consumo dos 

recursos nas actividades? 

0-Não 

1-Sim 

 Práticas alternativas ao consumo 

de recursos (1), (2) ou (3) 

 Evolução do rácio produto recurso 

(3) 

5.3.4 Implementar projectos ou actividades que minimizam 

os danos ao ambiente? 

0-Não 

1-Sim 
 Projectos replicados (1), (2) ou (4) 

5.3.5 Nos locais de actividade, promove debates sobre temas 

ambientais específicos e relacionados com os recursos 

0-Não 

1-Sim 

 Comunidades envolvidas (1) e (3) 

 Apresentar alguns temas 
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existentes?  abordados (1) e (3) 

5.3.6 Qual é o impacto sócio-ambiental na melhoria da vida 

das comunidades onde está inserido?  

a) Apoio em sementes 

melhoradas 

b) Apoio em insumos 

agrícolas de culturas 

resistentes a seca 

c) Combate a erosão 

d) Técnicas alternativas 

a queimadas 

 Tipos de Melhorias na qualidade 

de vida das comunidades 

introduzidas ou promovidas (1) e 

(3) 

5.3.7 Valoriza conhecimentos tradicionais na protecção do 

ambiente e dos ecossistemas ao seu redor, durante o 

processo de exploração e gestão dos recursos. 

0 - Não 

1 - Sim 
 Experiências aproveitadas e 

replicadas (3) 

 


