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Senhora Ministra da Terra e Ambiente; 
  

Senhores Ministros de Ambiente, Recursos Naturais e Florestas dos 

países com Floresta de Miombo e do Grande Zambeze; 
 

Senhores Membros do Conselho de Ministros; 
 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

Muito bom dia! 

 

1. Saudamos a todos aqui presentes e àqueles que acompanham virtualmente, 

através das diversas plataformas de comunicação digital, a realização desta 

primeira Conferência Regional sobre o Maneio Sustentável e 

Integrado da Floresta do Miombo.   
 

2. Transmitimos os cumprimentos de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique, a todos participantes nesta 

sessão solene de abertura deste evento.  
 

3. A vossa participação neste Conferência testemunha o compromisso dos 

nossos países em assegurar a conservação da Floresta do Miombo e da bacia 

do Grande Zambeze, tendo em conta o seu contributo na protecção e 

preservação do meio ambiente, quer para a região da SADC, para o 

continente africano e para o planeta terra. 

 

Minhas Senhoras; e  

Meus Senhores, 
 

4. A Floresta do Miombo é de extrema importância para a protecção do meio 

ambiente tendo em conta que é um dos maiores ecossistemas de florestas 

tropicais a nível de África e do mundo, constituindo deste modo uma fonte 

de biodiversidade e de regulação do clima. 
 

5. Um outro aspecto relevante da contribuição da Floresta do Miombo é o facto 

desta ser responsável pela manutenção da bacia hidrográfica do Zambeze, 

ao longo da qual vivem mais de 40 milhões pessoas dos 8 países 

atravessados por este grande Rio.  

 
6. O ecossistema do Miombo, que cobre uma área de cerca de 1.9 milhões de 

km2 em 7 países da SADC, beneficia em termos socioeconómicos, de forma 

directa ou indirecta, a cerca de 300 milhões de pessoas através da exploração 

de recursos minerais, florestais, agrícolas, pesqueiros, energéticos, turísticos, 

de entre outros. 
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7. No caso de Moçambique, a Floresta do Miombo representa cerca de 2/3 da 

cobertura florestal total e se estende desde o norte da província de Gaza até 

ao Rio Rovuma. 

 
Minhas Senhoras; e  

Meus Senhores, 

 
8. As acções humanas ligadas a exploração insustentável dos recursos, 

incluindo o uso inapropriado dos solos e a prática da agricultura degradativa 

e poluidora constituem uma ameaça real ao ecossistema da Floresta do 

Miombo.  

9. É assim que, consideramos que a realização desta Conferência constitui 

uma plataforma que nos permitirá identificar acções conjuntas, 

coordenadas e integradas de gestão e conservação da floresta de Miombo 

e de protecção da bacia do Rio Zambeze. 

 
10. A implementação das acções a serem acordadas neste evento irão nos 

permitir prevenir e mitigar os impactos negativos sobre os ecossistemas do 

Miombo que advêm da pressão humana e dos efeitos das mudanças 

climáticas.  

 

11. Estamos certos que só desta forma é que iremos assegurar a exploração 

sustentável dos ecossistemas do Miombo para o benefício da nossa geração 

e das gerações vindouras. 

 

Caros participantes, 

 

12. É nossa expectativa que durante esta Conferência, os participantes troquem 

experiências e debatam, de forma aberta, franca e profunda matérias 

relacionadas com o maneio sustentável da Floresta do Miombo de modo a 

garantir a conservação dos seus ecossistemas e, desta forma, promover o 

desenvolvimento local integrado. 
 

13. Esperamos que os resultados dos debates a terem lugar nos três painéis 

tragam propostas de acções concretas relativas à matérias de governação 

e sustentabilidade do Miombo, adaptação e resiliência as mudanças 

climáticas, assim como a exploração sustentável dos recursos do 

ecossistema do Miombo, incluindo da bacia do Rio Zambeze.  
 

 
 

 
 
 



3 
 

14. A terminar, endereçamos, em nome do Governo de Moçambique, votos de 

bom trabalho a todos participantes. Que esta Conferência seja coroada de 

muitos sucessos e contribua para melhorar continuamente a gestão 

sustentável e integrada da Floresta do Miombo. 

 
15. Com estas palavras, declaro aberta a primeira Conferência Regional 

sobre o Maneio Sustentável da Floresta do Miombo. 

 

 

Pela atenção dispensada, muito obrigado! 

 


