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 Anteprojecto da Lei florestal  
DRAFT 1 – 01. Setembro. 2021 

 

CAPÍTULO I 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1 

(Definições) 

As definições dos termos usados na presente Lei constam do Glossário, em anexo, que dela é 

parte integrante. 

 

Artigo 2 

(Objecto) 

A presente Lei estabelece os princípios e as normas básicas sobre protecção, conservação, acesso, 

utilização e valorização do património florestal para o benefício económico, social, cultural e 

ecológico das actuais e futuras gerações.  

 

Artigo 3 

(Âmbito de aplicação) 

A presente Lei aplica-se a todos os cidadãos, pessoas singulares e colectivas, do domínio público, 

privado ou comunitário e a todo o património florestal existente no território nacional. 

 

Artigo 4 

(Objectivos) 

Constituem objectivos a prosseguir, nos termos da presente Lei: 

a) contribuir para o uso sustentável do Património florestal; 

b) promover a participação dos cidadãos e das comunidades locais, no maneio florestal 

sustentável; 

c) promover a partilha de benefícios associados à conservação e utilização do património 

florestal;  

d) promover a competitividade e agregação de valor para aumentar a contribuição do 

património florestal na economia local e nacional; 

e) fortalecer o papel das florestas na resiliência às mudanças climáticas; 

f) promover a transparência na gestão do património florestal. 
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Artigo 5 

(Princípios) 

A presente Lei rege-se pelos seguintes princípios: 

a) da propriedade do Estado -  as florestas nativas existentes em todo o território nacional 

são propriedade do Estado; 

b) da propriedade privada - as florestas plantadas por pessoas singulares ou colectivas, 

devidamente autorizadas, são propriedade privada; 

c) da conservação - o acesso e utilização do património florestal considera as diferentes 

funções dos ecossistemas como repositório da diversidade biológica e genética e 

contribuição para fixação do dióxido de carbono; 

d) da utilização sustentável - contempla a utilização racional e uso múltiplo de produtos 

florestais,  serviços ambientais e sociais, tendo em conta as actuais e futuras necessidades 

de desenvolvimento nacional; 

e) da igualdade - todos os cidadãos gozam dos mesmos direitos e deveres sobre   a 

protecção, conservação, acesso e utilização do património florestal; 

f)  da integração do género – o reconhecimento do papel da mulher na gestão, conservação 

e utilização do  património florestal e a necessidade da sua participação no processo de 

tomada de decisões; 

g) da participação - todos os cidadãos têm o direito de participar nos processos de tomada 

de decisão e na partilha dos benefícios ambientais, económicos, socioculturais 

provenientes da conservação e utilização sustentável do património florestal; 

h) do envolvimento das comunidades locais - o envolvimento efectivo das comunidades 

locais, em particular das mulheres e jovens, no processo de gestão e maneio florestal, 

incluindo os mecanismos de acesso aos benefícios colectivos resultantes dos esforços de 

protecção, conservação e do uso sustentável dos recursos florestais nas suas respectivas 

áreas; 

i) da decisão informada e precaução - as decisões relativas à gestão do património florestal 

fundamentam-se com base no conhecimento científico e, em caso da sua insuficiência ou 

dúvida, opta-se pela prevenção e mitigação de actos lesivos ao ambiente e sociedade;  

j) da responsabilidade ambiental - dever de quem, independentemente de culpa, causar 

danos ao património florestal ter a obrigação de repor ou compensar pelos custos da 

reposição, ou mitigação dos danos causados ou que possam emergir desse facto; 

k) da segurança jurídica –  garantia de condições estáveis e seguras que estimulem 

investimentos de longo prazo na conservação, estabelecimento e utilização do património 

florestal; 

l) da abordagem de paisagem - o reconhecimento da complexidade dos ecossistemas e das 

múltiplas funções das florestas, requer uma gestão integrada e aplicação de boas práticas;  

m) da harmonia dos instrumentos de ordenamento territorial com o ordenamento florestal 

- o ordenamento territorial  considera o ordenamento do património florestal 

permanente, as áreas de conservação florestal e as zonas preferenciais para o 

estabelecimento de plantações e restauração florestal. 
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CAPÍTULO II 

 ORDENAMENTO DO PATRIMÓNIO FLORESTAL 

 

Artigo 6 

(Património florestal) 

1. Considera-se património florestal a cobertura florestal estabelecida pelo homem ou de 

ocorrência natural, os produtos florestais, serviços ambientais e sociais cuja manutenção e 

utilização é relevante para o desenvolvimento sustentável.  

2. O património florestal é categorizado tendo em conta o tipo de floresta, sua importância 

económica, ambiental  e social, localização, finalidade de uso  e regime de propriedade em 

património permanente e não permanente. 

3.  Compete ao Governo criar ou modificar as categorias de ordenamento do património florestal 

previstos na presente Lei.  

 

Artigo 7 

(Propriedade do património florestal)  

1. Constitui património florestal do Estado a floresta nativa existente em todo o território 

nacional e as plantações florestais localizadas nas áreas de domínio público ou estabelecidas 

por pessoas colectivas públicas.  

2. As plantações florestais estabelecidas por  pessoas singulares ou colectivas em áreas de 

domínio público são propriedade do Estado.   

3. As plantações florestais  estabelecidas por pessoas singulares, colectivas ou pelas comunidades 

locais nas suas respectivas áreas são do domínio particular dos respectivos titulares. 

4. Quando o titular do direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT) é diferente da pessoa 

singular ou colectiva que tiver estabelecido a plantação florestal, a titularidade da plantação é 

definida em função dos acordos ou contratos celebrados entre estes. 

 

Artigo 8 

(Património florestal permanente) 

1. O património florestal permanente é constituído pela cobertura florestal de elevado valor de 

conservação ou de produção. 

2.  O património florestal permanente integrado nos instrumentos de ordenamento territorial é 

constituído por: 

a)  florestas de conservação, florestas para fins especiais e pelas florestas localizadas nas 

zonas de protecção; 

b) florestas de produção desde que zoneadas e delimitadas como património florestal 

permanente.  

3. O património florestal permanente é delimitado  mediante consulta às comunidades locais e 

registado no cadastro nacional de florestas. 
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Artigo 9 

(Florestas de conservação) 

1. Consideram-se florestas de conservação as florestas naturais  ou plantadas  destinadas à 

protecção, conservação e regeneração,  localizadas dentro dos limites das reservas florestais, 

nas terras húmidas ou inundáveis e nas zonas de protecção parcial. 

2. Por razões de necessidade, utilidade, interesse público ou científico é, excepcionalmente, 

permitida a exploração florestal nas florestas de conservação, previstas na presente Lei, 

mediante autorização da entidade competente nos termos a regulamentar.  

 

Artigo 10 

(Florestas de produção)  

Consideram-se florestas de produção as florestas naturais ou plantadas de alto potencial 

económico florestal, destinadas à utilização e abastecimento sustentável  dos recursos florestais e 

serviços ambientais, desde que se localizem fora dos limites das áreas de conservação e das zonas 

de protecção total ou parcial.  

 

Artigo 11 

(Florestas para fins especiais) 

1. Consideram-se florestas para fins especiais as florestas naturais ou plantadas destinadas ao 

desenvolvimento de actividades de conservação florestal, as árvores singulares protegidas 

declaradas de interesse público e os povoamentos vegetais de considerável valor económico, 

paisagístico, turístico e serviços  ambientais. 

2. Consideram-se ainda florestas para fins especiais as florestas destinadas a protecção de 

objectos e locais de interesse económico, militar ou de defesa e segurança do Estado, defesa 

sanitária, e outras destinadas a conciliar as boas práticas de maneio e exploração florestal com 

as medidas de conservação e protecção dos ecossistemas e do habitat.  

3. Seguem o regime das florestas para fins especiais as florestas localizadas nas zonas de 

protecção parcial previstas na legislação de terras e as formações florestais localizadas nos 

seguintes locais: 

a) no topo de montanhas e encostas ou partes destas com pendente igual ou superior a 30 % 

ou 24 graus; 

b) nas dunas costeiras;  

c) nas florestas de altitude em áreas acima de 1.300 metros sobre o nível do mar; 

d) nas florestas e vegetação nos maciços de pedra (inselberg) e em seu redor, numa faixa de 

250 metros circundantes; 

e) jardins botânicos, arboretos e estações experimentais; 

f) jardins e áreas verdes urbanas; 

g)  outros previstos por Lei.  
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Artigo 12 

(Património florestal não permanente)  

Considera-se património florestal não permanente as formações florestais naturais ou plantadas 

de baixo potencial económico florestal localizadas fora das áreas de conservação total ou de 

protecção parcial, denominadas de utilização múltipla. 

 

CAPÍTULO III 

GESTÃO DO PATRIMÓNIO FLORESTAL 

 

Secção I 

Sistema público 

 

Artigo 13  

(Instituto nacional de desenvolvimento florestal) 

1. É criado o Instituto Nacional de Desenvolvimento Florestal, abreviadamente designado por 

(INDEF), uma autoridade de gestão, regulação e monitoria do património florestal, tutelada 

pelo Ministério que superintende o património florestal. 

2. Compete ao Governo definir as competências, a organização e funcionamento do INDEF.  

 

Artigo 14 

(Fundo de fomento florestal) 

1. É criado o Fundo de Fomento Florestal, abreviadamente designado por (FFF) visando  fomentar 

o desenvolvimento de actividades de reflorestamento, restauração e promover a inovação 

tecnológica do sector florestal. 

2. As atribuições, organização e funcionamento do FFF previsto na presente Lei, são aprovadas 

pelo Governo.  

 

Artigo 15 

 (Delegação de poderes de gestão) 

1. O Estado pode delegar poderes de gestão do património florestal às comunidades locais, sector 

privado ou outras pessoas colectivas, nos termos a regulamentar. 

2. O Estado  promove parcerias para a conservação, exploração, estabelecimento  e utilização do 

património florestal.  

 

Secção II 

Órgãos de consulta 

 

Artigo 16 

(Fórum nacional de florestas) 

1. É criado o Fórum Nacional de Florestas, abreviadamente designado de FNF, como órgão de 

consulta e coordenação multissectorial do Governo em matéria de florestas e  assuntos afins. 

2. Compete ao Governo aprovar os Estatutos do FNF. 
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Secção III 

Participação comunitária 

 

Artigo 17  

(Representação das comunidades locais) 

1. O Estado promove a participação da comunidade local na gestão do património florestal 

através dos Comités de Gestão dos Recursos Naturais ( CGRN). 

2. Compete ao Governo definir os mecanismos de criação, atribuições, funcionamento e actuação 

dos CGRN previstos na presente Lei.  

 

Secção IV 

Instrumentos de gestão  do património florestal  

 

Artigo 18 

(Principais instrumentos de gestão florestal) 

1. São instrumentos fundamentais de gestão do património florestal:  

a) ordenamento florestal; 

b) cadastro nacional de florestas; 

c) listas de classificação de espécies florestais; 

d) quotas de exploração florestal;  

e) avaliação dos operadores florestais; 

f) auditoria florestal. 

2. O Estado promove o ordenamento florestal e zoneamento das florestas com vista a reduzir os 

conflitos entre diferentes usos.  

3. O cadastro nacional de florestas previsto na presente Lei compreende a informação sobre a 

localização, o regime de exploração, indústria, plantações florestais, as autorizações existentes, 

CGRF e outros dados necessários para operacionalização do cadastro. 

4. A quota anual de exploração florestal é constituída pela quantidade e espécie de produtos 

florestais objecto de exploração sustentável determinada em função da avaliação do potencial 

existente e dos riscos ambientais.  

5. Por diploma próprio são fixados os critérios e indicadores do maneio florestal sustentável e de 

avaliação dos operadores florestais previsto na presente Lei.  

6. Compete ao Governo aprovar os demais instrumentos necessários para a gestão florestal. 

 

Artigo 19 

(Classificação de espécies florestais) 

1. Considera-se espécies florestais aquelas utilizadas para a produção de madeira, 

combustíveis lenhosos, materiais de construção e produtos florestais não madeireiros. 

2. Em função da ameaça de extinção e necessidade da protecção, raridade, valor científico, 

cultural, qualidade e valor comercial, as espécies florestais classificam-se em: 

a) preciosas; 

b) de primeira, de segunda, de terceira e de quarta classes; 
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3. As espécies  florestais preciosas, de primeira, de segunda, de terceira e de quarta classes 

constam do anexo 2 que é parte integrante da presente Lei. 

4. Compete ao Governo actualizar a lista  das espécies previstas no número anterior.  

 

 

Artigo 20 

(Sistema nacional de monitoria florestal) 

1. O Sistema Nacional de Monitoria Florestal (SNMF) é um mecanismo informatizado de recolha, 

análise e disseminação regular de informação do domínio florestal com vista a monitoria, 

relatório e verificação do  estado da floresta e desempenho do sector florestal.  

2. O SNMF  integra os seguintes subsistemas:  

a) de monitoria, relatório e verificação da redução das emissões derivadas do 

desmatamento e degradação florestal (REDD+) e partilha de benefícios;  

b) da rede de parcelas permanentes de investigação florestal; 

c) dos módulos de monitoria do licenciamento, fiscalização, pagamento de benefícios 

comunitários, indústria florestal, plantações florestais, financiamentos e canalização de 

benefícios e demais módulos. 

3. Os produtos florestais madeireiros estão sujeitos a verificação da conformidade, visando a 

prevenção  de   exploração e comércio ilegal, sem prejuízo da fiscalização florestal nos termos 

da presente Lei. 

4.  Compete ao INDEF coordenar o SNMF e criar outros subsistemas que forem necessários.  

 

Secção V 

 Maneio dos recursos florestais 

 

Artigo 21  

(Normas gerais)  

1. Considera-se maneio florestal a utilização integrada e sustentável dos recursos florestais e 

serviços ambientais com base na gestão espacial e florestal  e utilização de boas práticas.  

2. As florestas para fins de produção devem salvaguardar a permanência de pelo menos 10% de 

área  de floresta de produção líquida para conservação  no local de ocorrência natural de 

recursos genéticos. 

 

Artigo 22 

(Plano de maneio florestal) 

1. O plano de maneio florestal é um instrumento  técnico aprovado pela entidade competente 

contendo as actividades e prescrições técnicas para a gestão da floresta visando alcançar os 

benefícios económicos, sociais e ambientais definidos no plano. 

2. O plano de maneio previsto no número anterior é elaborado por  pessoas colectivas 

devidamente credenciadas pelo Ministério que superintende o sector florestal, nos termos a 

regulamentar. 
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Artigo 23 

(Unidades de maneio florestal)  

1.     Unidade de maneio florestal é uma área delimitada com base em critérios técnicos, sociais, 

económicos e ambientais objecto de um plano de maneio sustentável, podendo conter áreas 

degradadas para fins de recuperação por meio de regeneração natural, enriquecimento, e de 

plantações florestais. 

2.      O Estado promove o estabelecimento das unidades de maneio florestal para a implementação 

de boas práticas de maneio florestal sustentavel.  

3.      A criação, extinção, redimensionamento, operacionalização e gestão das unidades de maneio 

florestal, é objecto de regulamentação específica. 

 

 

Artigo 24 

(Uso do fogo) 

1. O uso do fogo  como medida de maneio deve  ser acompanhado de medidas de precaução 

contra o seu alastramento e de prevenção de ocorrência de queimadas descontroladas.  

2. O uso de fogo nos termos do número anterior está sujeito ao conhecimento prévio das 

autoridades comunitárias, administrativas ou florestais locais incluindo a indicação da área a 

ser ateada, horário e medidas de contenção do material combustível, nos seguintes casos: 

a) preparação de terrenos para a agricultura; 

b) maneio de pastagens; 

c) maneio florestal  e implementação de intervenções silviculturais  para condução de 

povoamentos florestais; 

d) maneio de plantações florestais quando previsto o uso do fogo para a eliminação de 

vegetação herbácea e arbustiva e redução de material combustível; 

e) limpeza de aceiros; 

f) maneio de áreas de conservação quando prescrito o uso de fogo nos planos de 

intervenção sobre os habitats protegidos; 

g) queimadas frias quando prescritas; 

h) queimadas para fins de investigação florestal. 

3. Compete ao INDEF garantir a elaboração, monitoria dos planos nacionais integrados de 

prevenção das queimadas florestais e contabilizar as emissões de gases de efeito estufa 

resultantes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO FLORESTAL 

 

Secção I 

Conservação do património florestal  
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Artigo 25 

(Áreas de conservação florestal) 

1. Consideram-se áreas de conservação florestal as zonas destinadas à protecção da diversidade 

biológica de espécies florestais de alto valor de conservação. 

2. As áreas de conservação florestais classificam-se em:  

a) reservas florestais; 

b) monumento cultural e natural;  

c) unidades de maneio para fins de conservação. 

3. As áreas de conservação previstas na presente Lei seguem o regime previsto na Rede Nacional 

das Áreas de Conservação, nos termos da legislação aplicável.  

 

Artigo 26 

(Criação, modificação ou extinção das áreas de conservação florestal) 

A criação, modificação ou extinção das áreas de conservação florestal é feita de acordo com a Lei 

n.º 16/2014, de 20 de Junho, alterada e republicada pela Lei 5/2017 de 11 de Maio, Lei da 

Protecção, Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica e demais legislação 

aplicável. 

Artigo 27 

(Administração das áreas de conservação florestal) 

Compete ao Ministério que superintende o Património florestal assegurar a gestão e 

administração das áreas de conservação florestal no contexto da Rede Nacional das Áreas de 

Conservação. 

 Artigo 28 

(Espécies florestais protegidas) 

1. Consideram-se espécies florestais protegidas aquelas cuja comprovada raridade, perigo critico, 

elevado risco de extinção ou vulnerabilidade requerem protecção especial e determinação de 

restrições do seu acesso e utilização visando assegurar a sua recuperação. 

2.  Constituem espécies florestais protegidas as espécies constantes nos apêndices I e II da 

Convenção sobre o comércio internacional de espécies de fauna e flora silvestres 

abreviadamente designada por CITES, ratificada através da Resolução n.º 20/81, de 30 de 

Dezembro. 

3.  Por regulamento próprio são definidos os critérios de ameaça  e a lista de outras espécies 

protegidas. 

Artigo 29 

(Árvores protegidas) 

São consideradas protegidas as seguintes árvores:  

a) as que se encontram dentro de parcelas assinaladas de investigação  florestal ; 

b) as existentes em pomares de sementes,  de produção de material genético, e jardins 

botânicos; 

c) árvores individuais de valor  histórico- cultural  das comunidades locais. 
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Artigo 30 

(Defeso geral e especial) 

1. Para efeitos de redução do impacto da exploração florestal sobre os solos, regeneração natural 

das espécies, conservação da biodiversidade e protecção do meio ambiente considera-se 

defeso geral o período compreendido entre 1 de Janeiro a 31 de Março. 

2. É proibido o exercício de qualquer actividade de exploração florestal durante o período de 

defeso geral referido no número anterior, salvo excepções previstas na presente Lei. 

3. Compete ao Governo fixar os períodos de defeso especial destinados à protecção de 

determinadas espécies florestais em determinadas zonas geográficas. 

 

Artigo 31 

(Gestão ambiental) 

A gestão do património  florestal observa as boas práticas relativas à protecção ambiental, 

conservação da diversidade biológica, maneio  sustentável. 

 

CAPÍTULO V 

 EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÓNIO FLORESTAL   

 

Secção I 

Normas gerais   

 

Artigo 32 

 (Exploração florestal) 

1. Entende-se por exploração florestal o conjunto de medidas e operações necessárias para 

utilização do património florestal de acordo com as normas técnicas e boas práticas de maneio 

florestal sustentável, incluindo a derruba florestal.  

2. O licenciamento da exploração florestal está sujeito à auscultação das comunidades locais 

residentes na respectiva  área.  

3. Os titulares de direitos de exploração e gestão florestal devem contribuir para protecção e uso 

sustentável dos recursos florestais e faunísticos, em especial nos corredores ecológicos, zonas 

de descanso, nidificação, reprodução, e bebedouros, nos termos da legislação específica.  

4. A exploração florestal ao abrigo da presente Lei  deve observar o plano de maneio aprovado.  

5. Compete ao Governo regulamentar os procedimentos de elaboração e aprovação dos planos de 

maneio referidos no número anterior. 

 

Artigo 33  

(Sujeitos da exploração florestal) 

1. O acesso e exploração florestal é concedido às comunidades locais e pessoas colectivas 

constituídas e registadas no país e que tenham comprovada capacidade para explorar, 

transformar e agregar valor aos produtos florestais resultantes. 
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2. A atribuição de concessões florestais é feita mediante concurso público nos termos da 

legislação sobre empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços 

ao Estado. 

3. As pessoas colectivas previstas no número anterior devem ser constituídas por sociedades 

comerciais com um mínimo de 25% do capital social detido por cidadãos moçambicanos. 

 

Artigo 34 

(Aproveitamento de desperdícios da exploração florestal)  

1. Os titulares de contratos de exploração florestal devem garantir o aproveitamento dos 

desperdícios resultantes do abate e transformação  para a produção de lenha, carvão vegetal e 

outros produtos florestais, nos termos a regulamentar. 

2. A obrigação prevista no número anterior pode ser realizada através de contratos celebrados 

entre o titular da concessão florestal e terceiros interessados na produção, comercialização da 

lenha e carvão vegetal ou de outros produtos florestais acabados, mediante autorização prévia 

da entidade competente.  

Artigo 35 

(Transmissão de direitos de exploração florestal)  

Os direitos de exploração e gestão florestal são transmissíveis, nos termos da Lei. 

Artigo 36 

(Tipos de regimes de exploração florestal) 

1. A exploração florestal é feita nos seguintes regimes: 

a) contrato de concessão florestal; 

b) contrato de gestão e exploração de lenha e carvão vegetal; 

c) uso para consumo próprio; 

d) autorização para investigação e formação. 

 

Secção II 

  Regime de contrato de concessão florestal  

 

Artigo 37 

(Concessão florestal) 

Concessão florestal é uma área de domínio público do Estado, delimitada e destinada à 

exploração florestal mediante um plano de maneio previamente aprovado para abastecimento da 

indústria florestal, fornecimento de bens, serviços ambientais e sociais, contribuindo para o 

desenvolvimento local.  

 

Artigo 38 

(Criação da concessão florestal) 

1. A concessão florestal é criada nas áreas de elevado potencial económico florestal  para 

produção sustentável de produtos florestais madeireiros. 

2. A concessão florestal é registada no Cadastro Nacional de Terras e enquadrada nos 

instrumentos de ordenamento florestal e do território.  
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3. Compete ao Governo criar, modificar ou extinguir a concessão florestal, prevista na presente 

Lei.  

 

Artigo 39 

(Proposta de criação da concessão florestal)  

1. A proposta de criação da concessão florestal é instruída pelo INDEF e submetida ao Governo 

para aprovação contendo, entre outros, os seguintes elementos: 

a) fundamentação técnica da proposta de criação da concessão florestal incluindo a sua 

viabilidade ou sustentabilidade económica e ambiental; 

b) relatório de inventário florestal detalhado à escala adequada incluindo a informação sobre 

existência de outros recursos naturais na área;  

c) fundamentação sobre o potencial florestal da respectiva floresta produtiva; 

d) delimitação da área e respectiva memória descritiva;  

e) delimitação das áreas ocupadas pelas comunidades locais e outros direitos existentes na 

área, nos termos da legislação aplicável; 

f) parecer dos serviços públicos de cadastro de terra centrais e locais sobre a disponibilidade 

da área para sua declaração como área de domínio público do Estado, nos termos da 

presente Lei; 

g) acta de consulta comunitária assinada pelos representantes das comunidades abrangidas;  

h) informação sobre os principais recursos naturais utilizados pelas comunidades locais de 

acordo com as respectivas práticas costumeiras. 

2. A criação da concessão florestal não implica, necessariamente, a extinção de DUAT ou outros 

direitos pré-existentes na área. 

3. No caso de modificação, restrição ou extinção de direitos pré-existentes, os respectivos 

titulares têm direito a uma compensação ou indemnização, nos termos da legislação aplicável. 

4. Na concessão florestal criada ao abrigo da presente Lei, não podem ser, posteriormente, 

atribuídos DUAT ou outros direitos incompatíveis com a exploração sustentável de recursos 

florestais. 

5. Compete ao Governo regulamentar as medidas necessárias para a operacionalização das 

concessões florestais, nos termos da presente Lei.  

 

Artigo 40 

(Designação da concessão florestal) 

A concessão florestal tem a designação codificada em número ordinário seguida de duas letras 

correspondentes a abreviatura da Província onde se localiza, como a seguir se exemplifica: 

 

Concessão florestal nr 0001/CD – (área em hectares) 

Onde CD = Cabo Delgado 
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SECÇÃO III 

 Contrato de concessão florestal 

 

Artigo 41 

(Contrato de concessão florestal) 

1. O contrato de concessão florestal deve, entre outras cláusulas a definir por regulamento, 

conter: 

a) a entidade pública que representa o Estado; 

b)  identificação do concessionário e, em caso de parceria ou consórcio, junção do 

respectivo documento de formalização; 

c) a designação da concessão florestal, limites e instrumento legal da sua criação e registo 

cadastral; 

d) o relatório do inventário florestal;  

e) a principal finalidade da concessão florestal incluindo a exploração e aproveitamento 

dos produtos florestais não madeireiros;  

f) o plano de maneio aprovado, incluindo o despacho da sua aprovação pela entidade 

competente;  

g) a duração e os termos da sua renovação; 

h) o valor das taxas de concessão e condições da sua actualização; 

i) a participação das comunidades locais ou pessoas singulares nacionais, nos termos da 

presente Lei;  

j) os incentivos concedidos pela agregação de valor aos produtos florestais resultantes; 

k) as acções detalhadas a serem realizadas durante os primeiros 5 anos pelo titular no 

âmbito da responsabilidade social; 

l) o memorando de entendimento entre o Estado, o titular e as comunidades locais 

abrangidas; 

2. O contrato de concessão florestal deve ser publicado no Boletim da República, antecedido do 

visto do Tribunal Administrativo. 

 

Artigo 42 

(Duração do contrato de concessão florestal) 

O contrato de concessão florestal tem a duração máxima de 50 anos renováveis por igual período. 

 

Artigo 43 

(Direitos do titular da concessão florestal) 

1. Constituem direitos do titular da concessão florestal: 

a) aceder a área da concessão florestal e realizar, em regime comercial exclusivo às 

operações florestais, de acordo com o plano de maneio aprovado e em observância das 

boas práticas florestais;usufruir da propriedade dos produtos florestais extraídos ao abrigo 

do contrato celebrado; 

b) obter a licença especial necessária para o estabelecimento das instalações sociais, 

comerciais e industriais dentro dos limites da área da concessão florestal; 
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c) aceder e usar outros recursos naturais mediante autorização de acordo com a legislação 

aplicável;  

d) armazenar, transportar, processar, comercializar, exportar, os produtos florestais de 

acordo com a presente Lei e demais legislações aplicáveis; 

e) requerer junto às entidades competentes as licenças e autorizações para o exercício de 

actividades socioeconómicas permitidas, nos termos da presente Lei e legislação aplicável; 

f) participar na protecção integrada dos recursos naturais, incluindo os faunísticos e 

pesqueiros existentes na área.  

2. A licença especial, referida neste artigo, tem a validade coincidente com a validade do contrato 

de concessão florestal e caduca com a revogação daquele, nos termos da presente Lei. 

 

Artigo 44 

 (Deveres do titular da concessão florestal) 

 Constituem deveres do titular da concessão florestal: 

a) conservar e utilizar, de forma sustentável, o património florestal de acordo com o plano de 

maneio aprovado; 

b) observar a legislação e as boas práticas sobre a exploração, armazenamento, transporte, 

processamento, comercialização dos produtos florestais objecto da concessão; 

c) elaborar e actualizar periodicamente o plano de maneio florestal; 

d) apresentar o plano de exploração florestal anual com base no inventário de pré-exploração, 

enquadrado no plano de maneio aprovado; 

e) obter a licença ambiental, nos termos da legislação sobre a matéria;  

f) iniciar as actividades de conservação, exploração e transformação industrial dos produtos 

florestais, no prazo máximo de 36 meses a partir da data da celebração do contrato; 

g) garantir a utilização integral dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros existentes 

na área da concessão florestal de acordo com o plano de maneio aprovado; 

h) efectuar o pagamento das taxas de exploração florestal e outras obrigações fiscais aplicáveis; 

i)  manter informação actualizada das actividades florestais e submeter às entidades 

competentes a informação e relatórios anuais nos termos regulamentares e contratuais; 

j)  permitir e colaborar nas actividades de monitoria, avaliação e fiscalização florestal;  

k) permitir a realização de estudos e pesquisas científicas, devidamente autorizados, dentro dos 

limites da área da concessão florestal;  

l) assegurar a fiscalização do património florestal, dentro dos limites da concessão florestal; 

m) permitir e colaborar na realização de infraestruturas públicas e privadas de interesse social, 

dentro dos limites da concessão florestal, tais como vias de acesso, valas de drenagem, 

canais, condutas, gasodutos, esgotos, linhas de transporte de energia, estradas e outras 

infraestruturas públicas;  

n) indemnizar as comunidades locais, seus membros ou terceiros por quaisquer danos 

patrimoniais e não patrimoniais por si causados; 

o) cumprir as demais obrigações previstas no contrato celebrado e na legislação aplicável. 
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Artigo 45 

(Direito de exploração florestal e outros direitos existentes na área )  

1. O titular do contrato da concessão florestal não tem o DUAT da área da concessão florestal, 

podendo beneficiar de licença especial para o desenvolvimento de infraestruturas sociais e 

industriais, nos termos da legislação aplicável. 

2. Em caso de sobreposição de direitos entre o direito do titular do contrato de concessão 

florestal e o direito do titular de DUAT prevalece: 

a) o direito do titular de contrato de concessão florestal se este for anterior ao DUAT 

adquirido por autorização de pedido;  

b) o DUAT adquirido por autorização de pedido, por ocupação de boa-fé ou pelas normas 

e práticas costumeiras anteriores ao contrato de concessão florestal.  

3. Em caso de incompatibilidade temporal ou espacial do exercício dos direitos sobre a terra ou 

outros recursos naturais entre os diferentes titulares, compete às entidades públicas de gestão 

desses recursos, decidirem a prevalência, sem prejuízo das indeminizações e ou compensações 

a que houver lugar. 

 

Artigo 46 

(Revogação  do contrato de concessão florestal) 

1. Contrato de concessão florestal revoga-se: 

a) pela implementação não satisfatória do plano de maneio, nos termos a regulamentar; 

b) pela não realização do investimento industrial proposto, dentro do calendário 

estabelecido; 

c) pela modificação ou extinção da concessão florestal por motivos de interesse ou utilidade 

pública, nos termos da legislação aplicável; 

d) pelo termo do prazo da sua validade se as partes não manifestarem interesse na sua 

renovação, nos termos a regulamentar; 

e) pela renúncia do seu titular; 

f) pela falência ou insolvência do titular; 

g) por mútuo acordo das partes. 

2. Com a revogação do contrato de concessão florestal as benfeitorias não removíveis revertem-

se a favor do Estado, sem prejuízo da justa indeminização a que houver lugar. 

3. A revogação do contrato de concessão florestal nos casos previstos nas alíneas a), b), d) e), f)  

e g) do número 1 não dá direito a indemnização ou compensação.  

 

Secção IV 

Regime de contrato de gestão e exploração de lenha e carvão vegetal 

 

Artigo 47 

(Sugeitos de exploração)  

1. A exploração florestal em regime de contrato de gestão e exploração é exercida por pessoas 

colectivas constituídas exclusivamente por cidadãos nacionais ou pelas comunidades locais e 
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destina-se à exploração, produção de combustíveis lenhosos, materiais de construção e de 

produtos florestais não madeireiros. 

2. A exploração referida no número anterior é autorizada em florestas de utilização múltipla, em 

áreas não superior a 5.000 hectares e de acordo com o plano de maneio aprovado. 

 

Artigo 48 

(Contrato de gestão e exploração) 

1. O contrato de gestão e exploração de lenha e carvão vegetal previsto na presente Lei deve, 

entre outras cláusulas a definir por regulamento, conter:   

a) a identificação do representante do Estado; 

b) identificação e registo comercial da pessoa colectiva constituída, exclusivamente, por 

cidadãos nacionais; 

c) a indicação da localização da área objecto do contrato de exploração e seus limites 

georreferenciados; 

d) a finalidade principal incluindo a exploração e processamento dos produtos florestais não 

madeireiros;  

e) os planos de maneio e de exploração aprovados;  

f) a duração do contrato; 

g) o valor das taxas de exploração aplicáveis;  

h) as acções a serem realizadas durante 5 anos pelo titular no âmbito da responsabilidade 

social através de um memorando de entendimento celebrado entre as partes; 

i) os mecanismos de mitigação e resolução de conflitos entre este e as comunidades locais.  

 

Artigo 49  

(Duração do contrato de gestão e exploração )  

O Contrato de gestão e exploração tem a duração de 5 anos renováveis por igual período. 

 

Artigo 50 

(Direitos do titular do contrato de gestão e exploração) 

Constituem direitos do titular do contrato de gestão e exploração: 

a) aceder à área e realizar em regime comercial exclusivo às actividades de exploração de 

combustíveis lenhosos, materiais de construção e produtos florestais não madeireiros, de 

acordo com o plano de maneio aprovado e respectivos planos de exploração; 

b) requerer o DUAT necessário para o estabelecimento das instalações sociais e industriais 

dentro da área ou para o estabelecimento de plantação florestal, nos termos da legislação 

aplicável; 

c) propriedade dos produtos florestais legalmente extraídos ao abrigo da presente Lei; 

d) aceder e usar outros recursos naturais mediante autorização de acordo com a legislação 

aplicável;  

e) armazenar, transportar, processar, comercializar, exportar, os produtos florestais resultantes, 

de acordo com a legislação aplicável; 
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f) requerer junto das entidades competentes as licenças e autorizações para o exercício de 

outras actividades socioeconómicas permitidas, nos termos da presente Lei e legislação 

aplicável. 

 

Artigo 51 

(Deveres do titular do contrato de gestão e exploração) 

Constituem, entre outros, deveres do titular do contrato de gestão e exploração:  

a) conservar e desenvolver o património florestal, de acordo com o plano de maneio aprovado; 

b) observar a legislação e as boas práticas;  

c) respeitar os direitos das comunidades locais e de terceiros existentes dentro dos limites da 

área do contrato de  gestão e exploração de lenha e carvão vegetal; 

d) pagar as taxas de exploração anual e outras obrigações fiscais aplicáveis; 

e) submeter, às entidades competentes, informação nos termos regulamentares e contratuais;  

f) permitir a realização de estudos e pesquisas científicas por outras pessoas singulares ou 

colectivas devidamente autorizadas;  

g) permitir e colaborar na implantação de infraestruturas públicas e privadas de interesse 

social autorizadas dentro dos limites da área do contrato de gestão e exploração de lenha e 

carvão vegetal tais como vias de acesso, valas de drenagem, canais, condutas, gasodutos, 

esgotos, linhas de transporte de energia, estradas e outras infraestruturas públicas;  

h) indemnizar as comunidades locais, seus membros ou terceiros existentes na área por 

quaisquer danos tangíveis e intangíveis causados às suas áreas, propriedades, bens ou 

direitos legalmente protegidos; 

i) cumprir as demais obrigações previstas no contrato celebrado e na legislação aplicável. 

 

Artigo 52 

(Direito de uso e aproveitamento da terra)  

O contrato de gestão e exploração de lenha e carvão vegetal não dá o DUAT, podendo o titular 

requerer o DUAT para o estabelecimento de plantação florestal ou outras infraestruturas na área 

objecto de exploração.  

 

Artigo 53  

 ( Produção  de lenha e carvão vegetal) 

1. A produção de lenha e carvão vegetal é feita, prioritariamente, a partir de espécies de rápido 

crescimento provenientes de plantações florestais e sistemas agroflorestais. 

2. É proibida a produção e comercialização de lenha e carvão vegetal feitos com base em espécies 

florestais classificadas como de madeira preciosa, de primeira, segunda e terceira classes, 

previsto no artigo 19  da presente Lei.  

3. Por diploma do Ministro que superintende o Património florestal pode ser, localmente, 

interdita a produção de lenha e carvão vegetal a partir de determinadas espécies.  
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Artigo 54 

(Revogação do contrato de gestão e exploração)  

1. O contrato de gestão e exploração revoga-se: 

a) pela implementação não satisfatória do plano de maneio ou dos planos anuais de 

exploração; 

b) pela expropriação parcial ou total da área objecto de exploração por motivos de interesse 

ou utilidade públicas, nos termos da legislação aplicável; 

c) pelo termo do prazo da sua validade ou renovação;  

d) pela renúncia do seu titular; 

e) pela falência ou insolvência do titular; 

f) por mútuo acordo das partes. 

2. Com a revogação do contrato de gestão e exploração, por razões imputáveis ao titular, as 

benfeitorias não removíveis revertem a favor do Estado.  

 

Secção V 

 Regime de Exploração florestal para consumo próprio 

 

Artigo 55  

(Exploração florestal para consumo próprio)  

1. A exploração florestal para consumo próprio destina-se a satisfazer as necessidades dos 

membros das comunidades locais e é feita segundo as respectivas normas costumeiras, no 

que não contrarie a lei.  

2. As comunidades locais e seus membros podem fazer o processamento artesanal dos 

produtos florestais obtidos, nos termos a regulamentar. 

3. A exploração no regime de consumo próprio está isenta do pagamento de taxa e da sobretaxa 

de exploração florestal. 

 

Artigo 56 

 (Consumo de espécies protegidas)  

É proibida a extração ou exploração florestal de espécies legalmente protegidas exceptuando, 

quando se destine a fins alimentares, medicinais e outros que não impliquem a destruição das 

respectivas espécies. 

Secção VI 

 Regime de exploração florestal para fins de investigação e formação  

 

Artigo 57 

(Autorização para fins de investigação e formação) 

1. A autorização para exploração do património florestal para fins de investigação e formação é 

atribuída às pessoas singulares ou colectivas nacionais ou estrangeiras, legalmente registadas.  
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2. A autorização para investigação e formação não confere ao seu titular o direito de exploração, 

utilização, comercialização, transporte dos recursos naturais existentes, salvo para fins de 

investigação científica; 

3. A autorização para exploração florestal para fins de investigação e formação está isenta de 

pagamento de taxas e sobretaxas de exploração florestal. 

4. Compete ao INDEF autorizar a exploração do património florestal para fins de investigação e 

formação. 

 

Artigo 58 

(Direitos e deveres do titular) 

1. Constituem direitos do titular da autorização de investigação e formação, os seguintes: 

a) colher, remover, transportar e exportar exemplares e amostras de acordo com o projecto 

de investigação e formação apresentado; 

b) abrir vias de acesso e erguer instalações, acampamentos, construções ou edifícios 

necessários à execução dos trabalhos de investigação e formação, nos termos da legislação 

aplicável; 

c) usar os recursos naturais, tais como água, produtos madeireiros e não madeireiros, e 

outros materiais necessários para as actividades, com observância da legislação aplicável e 

das boas práticas sócio-ambientais. 

2. Constituem deveres do titular da autorização de investigação e formação, os seguintes: 

a) partilhar os resultados de investigação nos termos acordados; 

b) delimitar e sinalizar a área de estudo aprovada; 

c) respeitar as comunidades locais, seus membros e respectivas normas e práticas 

costumeiras, e os direitos de terceiros existentes na área;  

d)  partilhar a informação sobre as restrições de acesso e uso, operações silviculturais e uso 

de fogo na área objecto de investigação e formação com as comunidades locais e seus 

representantes; 

e) indemnizar as comunidades locais, seus membros e terceiros existentes por danos 

causados aos seus bens, como resultado directo das actividades desenvolvidas pelo titular; 

f) comunicar às entidades competentes sobre o potencial florestal e de outros recursos ou 

circunstâncias encontradas na área ou a ela relacionadas. 

 

 

Artigo 59 

(Duração da autorização) 

1. A autorização para exploração florestal para fins de investigação e formação tem a duração 

coincidente com o prazo do projecto de investigação e formação apresentado. 

2. O titular da autorização para exploração florestal para fins de investigação e formação deve 

iniciar a implementação do projecto objecto da autorização dentro do período de 18 meses após 

a emissão da autorização, sob pena de caducidade, nos termos da Lei. 
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CAPÍTULO VI  

PLANTAÇÕES FLORESTAIS 

 

Secção I  

(Classificação das plantações florestais) 

 

Artigo 60 

(Tipos de plantações florestais) 

1. Considera-se plantação florestal a floresta estabelecida por plantio ou sementeira de espécies 

exótica ou nativa. 

2. Em função da extensão da área plantada as plantações florestais classificam-se em:  

a) woodlots -  quando estabelecida em áreas até o limite máximo de 20 hectares, podendo 

ser  parcelas de povoamentos puros ou de sistemas agroflorestais; 

b) microplantação - quando estabelecida em áreas superiores a 20 hectares e   inferiores a 

250 hectares;  

c) plantação de pequena escala - quando estabelecida em áreas superiores a 250 e inferiores 

a 1.000 hectares; 

d) plantação de média escala - quando estabelecida em áreas compreendidas entre mais de 

1.000 a 10.000 hectares; 

e) plantação de grande escala - quando estabelecida em áreas superiores a 10.000 hectares. 

 

Artigo 61  

(Finalidades das plantações florestais) 

As plantações florestais têm as seguintes finalidades: 

a) produção de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, para fins comerciais, 

industriais, energéticos, consumo próprio, mercado interno e externo; 

b) conservação e protecção da biodiversidade, visando a protecção do ambiente e de 

ecossistemas frágeis, bacias hidrográficas, solos, água, restauração florestal, sequestro de 

carbono e mitigação de mudanças climáticas; 

c) interesse público, nomeadamente, investigação, formação, educação ambiental, arboretos, 

arborização urbana, e cinturas florestais em áreas urbanas e peri-urbanas.  

 

 

Artigo 62 

(Áreas prioritárias para plantações florestais) 

1. O Estado promove a determinação de áreas prioritárias para o desenvolvimento de plantações 

florestais de média e grande escala, prioritariamente em áreas degradadas e  em função do 

zoneamento agro-ecológico, económico e social. 

2. As áreas prioritárias para o desenvolvimento de plantações florestais previstas no número 

anterior são enquadradas nos instrumentos de ordenamento territorial, e lançadas no Cadastro 

Nacional de Terras. 

Artigo 63 
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(Incentivos para plantações florestais) 

As pessoas singulares e colectivas titulares de plantações florestais previstas na presente Lei 

beneficiam de redução da taxa anual de DUAT e outros incentivos, nos termos a regulamentar.  

 

Artigo 64  

(Registo de propriedade) 

Os proprietários das plantações florestais devem fazer o devido registo predial, nos termos da 

legislação aplicável. 

 

Artigo 65 

(Introdução de espécies) 

A importação de sementes, clones e demais materiais de propagação está sujeito a autorização da 

entidade competente de acordo com a legislação aplicável.  

 

 

Artigo 66  

(Espécies invasoras) 

É proibida a utilização de espécies invasoras nas plantações e ecossistemas florestais. 

 

Artigo 67 

(Cadastro de plantações florestais) 

É criado o Cadastro das Plantações Florestais constituído por toda a informação relativa a 

localização das plantações florestais, seus titulares, finalidade, espécies, integrado no Cadastro 

Nacional de Florestas e outras informações, nos termos a regulamentar. 

 

Secção II 

Estabelecimento de plantações florestais 

 

Artigo 68  

(Requisitos) 

1. As pessoas singulares ou colectivas e as comunidades locais interessadas em estabelecer 

plantações florestais nos termos da presente Lei, devem reunir os seguintes requisitos: 

a) Obter o  DUAT  para fins de plantação florestal da área objecto da plantação, nos termos 

da legislação aplicável;  

b) Obter a licença ambiental, nos termos da legislação sobre a matéria;  

2. Compete ao Governo regulamentar os procedimentos para estabelecimento de plantações 

florestais, previstos na presente Lei. 

 

Artigo 69  

(Direitos e deveres do titular da plantação florestal) 

1. Constituem direitos do titular da plantação florestal: 
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a) estabelecer e desenvolver a plantação florestal de acordo com o projecto de investimento e 

a licença ambiental aprovados; 

b) ter o registo da propriedade da plantação dos produtos florestais e serviços ambientais e 

sociais;  

c) beneficiar de incentivos e pagamento pelos serviços ambientais proporcionados pela 

plantação, nos termos da legislação aplicável. 

2. Constituem deveres do titular da plantação florestal: 

a) obter o DUAT da área necessária para o estabelecimento da plantação florestal, de acordo 

com a legislação aplicável; 

b) implementar o projecto de investimento aprovado;  

c) observar as boas práticas no estabelecimento, maneio, protecção, exploração, transporte, 

processamento, armazenagem e comercialização de produtos florestais; 

d) cumprir com as obrigações fiscais aplicáveis; 

e) submeter às entidades competentes os planos, informação e relatórios exigidos;  

f) conservar e proteger a fauna, flora e biodiversidade, através de corredores e áreas de 

conservação localizadas nas zonas com maior valor de conservação; 

g) prover emprego local e contribuir para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento 

da comunidade local; 

h) respeitar os direitos das comunidades locais e de terceiros existentes dentro e em redor 

dos limites da plantação florestal; 

i) desenvolver e implementar o programa de prevenção e combate a queimadas, detecção e 

combate de doenças e pragas e seus vectores; 

j) comunicar às autoridades competentes a ocorrência de doenças e pragas na plantação ou 

em seu redor; 

k) iniciar as actividades no prazo máximo de 24 meses, após a obtenção da autorização 

competente;  

l) permitir a realização de estudos e pesquisas científicas, devidamente autorizados, dentro 

dos limites da área da plantação florestal; 

m) permitir a fiscalização sobre o uso e exploração dos recursos naturais dentro e em áreas 

adjacentes da plantação florestal; 

n) permitir e colaborar na execução de infraestruturas de interesse público, dentro dos 

limites da plantação florestal;  

o) indemnizar as comunidades locais, seus membros ou terceiros por quaisquer danos 

patrimoniais e não patrimoniais por si causados; 

p) cumprir as obrigações previstas no contrato celebrado e na legislação aplicável; 

q) observar princípios e normas de gestão ambiental.  

 

 

Secção III 

Regimes de exploração de plantações florestais  
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Artigo 70 

(Exploração de plantações florestais ) 

1. A exploração das plantações florestais realiza-se através dos seguintes regimes: 

a) exploração da plantação florestal em regime de propriedade plena do titular; 

b) exploração da plantação florestal em regime de cessão de gestão e exploração  florestal; 

c) exploração florestal em regime de licença de corte.   

2. A exploração florestal em regime de propriedade plena do titular é feita pelo proprietário da 

respectiva plantação florestal com propriedade plena dos produtos florestais resultantes, nos 

termos da presente Lei. 

3. A exploração florestal prevista no número  anterior observa o plano de maneio da repectiva 

plantação e não carece de licença ou autorização de entidade pública. 

 

Artigo 71 

(Exploração florestal em regime de cessão de gestão) 

A exploração florestal em regime de cessão  de gestão e exploração florestal é feita pelas pessoas 

singulares ou colectivas nas plantações florestais de domínio público do Estado, autárquico ou 

comunitário, ou de outrém, distinto do proprietário, mediante contrato de cessão de gestão e 

exploração florestal celebrado entre as partes. 

 

 

Artigo 72 

(Exploração florestal em regime de licença de corte) 

1. A exploração florestal em regime de licença de corte é feita pelas pessoas singulares ou 

colectivas nacionais nas plantações florestais de domínio público do Estado, autárquico,  

comunitário ou particular por um prazo não superior a 12 meses ou para determinada 

quantidade de produtos florestais.  

2. A licença de corte para exploração dos produtos florestais no regime previsto no número 

anterior é emitida pelo titular da plantação nos termos a acordar entre as partes. 

3. Quando o titular da plantação referida no número anterior for entidade  comunitária ou 

particular, a licença de corte corresponde ao documento comprovativo da cedência dos 

produtos do cedente ao cessionário.  

 

Artigo 73  

(Período de exploração das plantações florestais) 

A exploração dos produtos das plantações florestais não está sujeita ao período de defeso geral 

ou especial previsto na presente Lei. 

 

Artigo 74 

(Produção de lenha e carvão vegetal) 

1. A produção de lenha e carvão vegetal  a partir das plantações florestais deve observar o plano 

de exploração da respectiva plantação.  
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2. O transporte da lenha e carvão vegetal  referido no número anterior carece de autorização, nos 

termos a regulamentar. 

3. A lenha e carvão vegetal de espécies exóticas provenientes de plantações florestais beneficia 

de isenção de taxa de exploração.  

Artigo 75 

(Derruba florestal) 

1. Constitui derruba florestal o abate ou eliminação total da floresta numa área superior a 1 

hectare para a utilização da terra para outros fins sociais ou económicos. 

2. A derruba  florestal carece de autorização e licença ambiental e está sujeita ao pagamento de 

taxa correspondente as espécies florestais objecto de derruba, salvo quando esta se destine ao 

estabelecimento de infraestruturas socioeconómicas de interesse público.  

3. Os produtos florestais comerciais resultantes da derruba florestal nos termos da presente Lei 

revertem a favor do Estado.  

 

CAPÍTULO VII 

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

 

Secção I 

Processamento de produtos florestais madeireiros 

 

Artigo 76 

(Estabelecimento da indústria florestal) 
1. O Estado promove o estabelecimento da indústria de processamento florestal  através dos 

incentivos gerais previsto na legislação sobre a matéria. 

2. Constituem incentivos especiais para o estabelecimento da indústria de processamento 

florestal os seguintes: 

a) prioridade nas Zonas de Rápido Desenvolvimento, Zonas Francas Industriais  e Zonas 

Económicas Especiais; 

b) estabelecimento de indústria de aproveitamento de desperdícios derivads de 

processamento da madeira. 
3. Os titulares de concessões florestais e de plantações florestais devem garantir o 

processamento nacional dos produtos florestais, nos termos da legislação sobre a matéria. 

 

Artigo 77 

(Classificação da indústria florestal) 

1. Em função do nível de agregação de valor, a indústria de processamento florestal classifica-se 

em: 

a) indústria primária – aquela que se destina a transformação da madeira em toro em 

madeira serrada e outros produtos madeireiros e carvão vegetal. 

b) indústria secundária – aquela que tem como fonte de matéria prima os produtos 

resultantes da indústria do processamento primário. 

2. Compete ao Governo regulamentar a indústria de processamento florestal. 
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CAPÍTULO VIII 

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS 

 

Secção I 

Comercialização 

 

Artigo 78 

(Comércio interno de produtos florestais) 

1. O Estado promove a comercialização local dos produtos florestais processados nos termos da 

presente Lei e demais legislação aplicável. 

2. A comercialização dos produtos florestais, não manufacturados devem ser acompanhados do 

respectivo comprovativo da sua proveniência.  

3. A comercialização de produtos florestais é feita em estabelecimentos devidamente 

autorizadas, nos termos da legislação aplicável. 

4. O Estado promove a padronização de produtos florestais para o mercado interno, incluindo as 

medidas, dimensões, embalagem, entre outros padrões e normas, a serem fixados por 

regulamento próprio. 

5. Os critérios, indicadores e procedimentos da certificação nacional são estabelecidos por 

regulamento próprio.  

 

Artigo 79 

(Comércio externo de produtos florestais) 

1. A exportação e importação de produtos florestais carece de autorização da entidade de tutela 

do sector florestal, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos na legislação aplicável.  

2. Só é permitida a exportação de produtos florestais madeireiros considerados processados, 

designadamente: 

a) tábuas – madeira serrada e esquadriada com a espessura até 7,5 centímetros, largura até 

7,5 centímetros e comprimento igual ou superior a 80 centímetros; 

b) pranchas – madeira serrada e esquadriada com espessura de 7,5 a 12,5 centímetros, 

largura superior a 15 centímetros e comprimento igual ou superior a 80 centímetros; 

c) barrotes – madeira serrada e esquadriada com espessura de 7,5 a 10 centímetros, e 

largura até  15 centímetros; 

d) réguas de parquet – madeira serrada e esquadriada com espessura até  3 centímetros e 

largura até 80 centímetros; 

e) peças de mobiliário; 

f) peças de instrumentos musicais; 

g) follheados; 

h) contraplacados; 

i) painéis de partículas 

j) postes e estacas  provenientes de plantações florestais; 

k) artesanato. 
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3. Compete ao Governo proceder a revisão dos produtos florestais processados referidos no 

número anterior. 

4. Os produtos florestais provenientes das plantações florestais são livremente exportáveis, sem 

prejuízo dos procedimentos previstos na legislação sobre a matéria. 

5. Os produtos florestais destinados à exportação devem ser identificados por guia de trânsito, 

factura ou recibo.  

 

Artigo 80 

(Proibição de Exportação ) 

1. É expressamente proibida a exportação de madeira em toros e peças de madeira com 

espessura superior a 12,5 centímetros de qualquer espécie proveniente da florestal natural. 

2. Para efeitos do número 1, considera-se madeira em toro qualquer  tronco de árvore  de espécie 

madeireira abatida sem ramos. 

3. É proibida a exportação de carvão vegetal proveniente de floresta natural. 

 

Secção II 

Transporte de produtos florestais 

 

Artigo 81 

(Obrigatoriedade de autorização) 

1. É obrigatória a autorização para o transporte de produtos florestais por qualquer  via, terrestre, 

fluvial, marítima  ou aérea, nos termos da presente Lei e demais legislação aplicável. 

2. Exceptua-se do previsto no número 1 o transporte de produtos florestais provenientes das 

plantações florestais e os resultantes do regime de consumo próprio e da autorização para fins 

de investigação e formação. 

3. Compete ao Governo regular os procedimentos da emissão da autorização prevista na 

presente Lei. 

 

CAPÍTULO IX 

TAXAS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

 

Secção I  

Normas gerais 

 

Artigo 82 

(Princípios gerais) 

1. Pelo acesso, gestão, exploração e utilização do património florestal, as pessoas singulares e 

colectivas bem como as comunidades locais e seus membros estão sujeitas ao pagamento de 

taxas, nos termos da presente Lei. 

2. Sobre qualquer taxa prevista na presente Lei recai uma percentagem de 15% que constitui a 

sobretaxa de exploração florestal destinada ao reflorestamento e restauração florestal. 
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3. A exploração florestal das plantações de domínio particular, estabelecidas por pessoas 

singulares, colectivas ou comunidades locais ou por quem estes autorizarem, não estão sujeitas 

ao pagamento da taxa  e sobretaxa de exploração. 

4. Compete ao Governo fixar e actualizar o valor das taxas de exploração florestal, tendo em 

conta, o valor sócio económico, ecológico e a necessidade de regulação, promoção ou restrição 

de uso de determinados produtos ou espécies florestais.  

 

 

Artigo 83 

(Taxa de concessão florestal) 

1. Os titulares das concessões florestais estão sujeitos ao pagamento da taxa anual de concessão 

florestal nos seguintes  termos:  

a) taxa mínima anual obrigatória correspondente a 30% do valor  total  de acordo com o 

volume a ser explorado;  

b) 70% do valor da taxa de concessão anual de acordo com o volume explorado;  

2. O valor da taxa anual de concessão florestal é calculado em função do potencial comercial da 

concessão florestal  baseado no inventário florestal aprovado.  

 

Secção II 

Consignação e canalização dos valores das taxas 

 

Artigo 84 

(Consignação do valor das taxas) 

1. Os valores provenientes do pagamento das taxas de exploração florestal previsto na presente 

Lei tem a seguinte consignação:  

a) 80% para o sector florestal; 

b) 20% para o benefício das comunidades locais.  

2. O valor consignado para o sector florestal nos termos da alíea a) do número anterior tem a 

seguinte distribuição: 

a) 70% para o sector florestal a nível central; 

b) 30% para o sector florestal a nível provincial. 

3. Compete ao Governo definir os mecanismos de canalização, utilização e prestação de contas 

dos valores destinados ao benefício das comunidades locais, referidos na alínea b) do número 

1. 

 

CAPÍTULO X 

FISCALIZAÇÃO 

 

Secção I 

 Fiscalização florestal 
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Artigo 85 

(Exercício de fiscalização ) 

1. A implementação da legislação florestal é objecto de fiscalização em todo o território nacional 

exercida pelos fiscais de florestas. 

2. Intervêm, ainda, no processo de fiscalização os fiscais ajuramentados e os agentes 

comunitários, nos termos a regulamentar.  

3. A fiscalização florestal abrange a verificação da legalidade das actividades florestais ligadas a 

gestão, uso, exploração, protecção, conservação, processamento, transporte e comercialização 

de produtos florestais, feita por qualquer pessoa singular ou colectiva ou pelas entidades 

públicas. 

4. Todo o cidadão e os portadores de licença de exploração florestal devem colaborar na 

fiscalização florestal participando ou denunciando os actos ilegais de que tiverem 

conhecimento. 

5. Compete ao Governo regulamentar o exercício da fiscalização florestal prevista na presente Lei.  

 

Artigo 86 

(Estratégia nacional de fiscalização) 

1. Compete ao Governo aprovar e assegurar a implementação da estratégia nacional de 

fiscalização florestal, contendo acções de prevenção, detecção e repressão das actividades 

ilegais no sector florestal. 

2. A estratégia referida no número anterior deve prever a criação dos serviços de fiscalização e a 

coordenação entre as diferentes entidades ligadas a protecção e fiscalização dos recursos 

naturais.  

 

Artigo 87 

(Fiscais de florestas) 

1. Os fiscais de florestas tem natureza paramilitar e no exercício das suas funções, tem direito de 

porte e uso de arma de fogo de defesa pessoal e outros equipamentos necessários para o 

exercício das suas funções. 

2.  Os fiscais de florestas beneficiam de subsídio de risco, nos termos a regulamentar. 

 

Artigo 88 

 (Postos de fiscalização) 

1. São criados postos fixos e brigadas móveis de fiscalização florestal, devidamente sinalizados. 

2. É obrigatória a paragem de pessoas e veículos nos postos de fiscalização florestal previstos na 

presente Lei. 

3. O fiscal de florestas, no exercício das suas funções, tem livre acesso a todos os locais 

susceptíveis de conter produtos florestais ou de realizarem actividades florestais de  

armazenamento, comercialização, transporte, processamento, utilização ou outras 

correlacionadas.  
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Secção II 

Fiscais ajuramentados  

 

 

Artigo 89 

(Fiscal ajuramentado) 

1. Considera-se fiscal ajuramentado a pessoa singular nacional certificada para o exercício da 

actividade de fiscalização florestal. 

2. A certificação e ajuramentação do candidato a fiscal ajuramentado é precedida de formação 

técnico-profissional específica. 

3. O fiscal ajuramentado no exercício das suas actividades tem direito de porte e uso de arma de 

fogo de defesa pessoal e outro equipamento de protecção, sem prejuízo dos procedimentos e 

requisitos estabelecidos na legislação aplicável. 

4. Compete ao Governo regulamentar o exercício da actividade do fiscal ajuramentado. 

 

Secção III 

Participação das comunidades locais na fiscalização  

 

Artigo 90 

(Agentes de fiscalização comunitária) 

1. Os membros das comunidades locais residentes nas áreas de conservação ou de exploração 

dos recursos florestais podem constituir-se em agentes de fiscalização comunitária dos 

recursos naturais, dentro dos limites da respectiva comunidade. 

2. Os agentes de fiscalização comunitária beneficiam de  uniforme próprio e outros elementos 

de identificação.  

3. Compete ao Governo regulamentar a actividade de fiscalização comunitária.  

 

Secção IV 

Responsabilidade civil 

 

Artigo 91  

(Responsabilidade objectiva) 

1. Aquele que causar danos à floresta, independentemente de culpa deve suspender a actividade, 

assim como reparar ou compensar os prejuízos ou mitigar os efeitos causados, sem prejuízo 

das demais medidas aplicáveis. 

2. Quando a degradação de ecossistemas for provocada por desmatamento, incêndios ou 

quaisquer outros actos voluntários, o infractor é obrigado a recuperar a área degradada, 

independentemente de outros procedimentos civis e criminais que couberem. 
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CAPÍTULO XI 

INFRACÇÕES E PENALIDADES 

 

 

Secção I 

Crimes florestais 

 

Artigo 92 

(Crime de queimada florestal) 

1. É condenado com pena de prisão de 1 a 5 anos e multa, quem voluntariamente provocar 

incêndio, pondo fogo e por este meio destruir em todo ou em parte plantação florestal alheia, 

seara, floresta nativa, mata ou arvoredo. 

2. Está isento de pena nos termos do número anterior, se o fogo for numa machamba, mata, 

arvoredo, floresta, seara e se consubstanciar em pequenas queimadas para fins de cultivo da 

terra, não ocorrendo quaisquer resultados danosos para além da área pretendida para o 

cultivo.   

Artigo 93 

(Exploração ilegal de recursos florestais) 

Aquele que cortar, extrair, transportar, adquirir, vender e expor madeira, carvão vegetal e outros 

recursos florestais para fins comerciais, sem a licença ou sua inobservância será punido com pena 

de prisão de 1 a 5 anos e multa correspondente.  

 

Artigo 94 

(Exportação ilegal de produtos florestais) 

É condenado a pena de prisão de 1 a 5 anos e multa correspondente, quem tentar ou exportar 

produtos florestais em desacordo com as condições legalmente estabelecidas.  

 

Artigo 95 

(Crime de desobediência) 

1. Pratica o crime de desobediência quem faltar à obediência devida às ordens ou mandados 

legítimos dos fiscais de florestas, fiscais ajuramentados, agentes de fiscalização comunitária ou 

outra autoridade pública. 

2. A desobediência é punível nos termos do Código Penal.  

 

Secção II 

Infrações e penalizações 

 

Artigo 96 

(Normas gerais) 

1. Constituem infracções os actos e omissões praticados em violação das disposições da presente 

Lei e seus regulamentos, sem prejuízo do procedimento criminal, administrativo, disciplinar ou 

civil a que derem lugar. 
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2. As infrações previstas na presente secção são punidas com multa e acompanhadas de medidas 

de recuperação ou de compensação obrigatória dos danos causados, sem prejuízo das penas 

acessórias a que houver lugar.  

3. Compete ao Governo proceder a actualização dos valores das multas e outras medidas 

previstas na presente Lei. 

 

Artigo 97 

(Tipos de infracções florestais e valores de multa) 

1. Constitui infracção grave os factos ou omissões puníveis com pena de multa no valor 

correspondente entre 51 a 100 salários mínimos, os seguintes factos: 

a) Introdução de espécies invasoras sem licença ou autorização competente; 

b) Abate de indivíduos de espécies florestais com diâmetros abaixo dos legalmente 

estabelecidos; 

c) Exploração florestal no período de defeso geral ou especial; 

d) Derruba florestal sem licença; 

e) Abandono dos produtos florestais objecto da exploração. 

2. Constitui infracção leve os factos ou omissões puníveis com pena de multa no valor 

correspondente entre 10 a 50 salários mínimos, os seguintes factos:  

a) Mutilação ou anelamento de árvores em desacordo com as normas técnicas estabelecidas; 

b) Introdução de espécies florestais exóticas sem licença ou autorização competente;  

c) Transporte ou comercialização de produtos florestais madeireiros sem guia de trânsito; 

d) Transporte ou comercialização de lenha ou carvão vegetal sem guia de trânsito; 

e) Transporte ou comercialização de produtos florestais não madeireiros sem licença ou 

autorização competente; 

f) Não apresentação do relatório anual legalmente exigido; 

g) Violação das normas estabelecidas sobre a marcação de  cepos, toros e produtos 

processados;   

h) Quebrar, destruir, deslocar ou fazer desaparecer total ou parcialmente os marcadores, 

marcas, cercas que delimitam as florestas ou cortar, sem autorização prévia, as árvores 

que contribuíram para a sua delimitação;  

i) Exploração e processamento de produtos florestais madeireiros com instrumentos,  meios 

proibidos e técnicas inapropriadas;   

j) Posse, armazenamento em juntas, pátios, armazéns ou estaleiros de produtos florestais 

em desacordo  com as condições legalmente estabelecidas;  

k) Posse, armazenamento em juntas, pátios, armazéns ou estaleiros de produtos florestais 

sem licença ou autorização competente; 

l) Carregamento, embalagem, contentorização ou selagem de produtos florestais sem 

licença ou autorização competente ou sem vistoria das entidades competentes; 

m) Transmissão de direitos de exploração, transporte, comercialização, processamento de 

produtos florestais em desacordo com as condições legalmente estabelecidas; 

n) Exploração florestal de produtos florestais não madeireiros sem licença ou autorização. 
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3. Para efeitos da presente Lei, deve entender-se como salário mínimo o salário em vigor na 

Função Pública. 

 

Artigo 98 

(Graduação das multas) 

A graduação das penas de multa e das penas acessórias previstas na presente Lei, deve ter em 

conta a gravidade da infração considerando o local, a dimensão, quantidade, qualidade e valor dos 

produtos florestais objecto da infracção. 

 

Artigo 99 

(Falta de pagamento das multas) 

O não pagamento do valor da multa ou a falta de cumprimento das penas acessórias previstas na 

presente Lei, dentro dos prazos fixados, sujeita o infractor às consequências previstas na 

legislação aplicável. 

 

Artigo 100 

(Circunstâncias agravantes e atenuantes) 

1. Constituem circunstâncias agravantes na graduação das multas, para além de outras fixadas 

na Lei geral, as seguintes: 

a) cometer a infração nas zonas de protecção; 

b) cometer a infração no período de defeso geral ou especial; 

c) cometer a infração contra espécies de flora raras, ameaçadas ou em vias de extinção, 

assim declaradas por Lei; 

d) incidir sobre árvores de valor ecológico, estético, monumento cultural declarados por Lei; 

e) ser o infractor fiscal de florestas, fiscal ajuramentado, agente comunitário, autoridade 

administrativa, policial, aduaneira, marítima ou agente equiparado; 

f) cometer a infração durante a noite, nos domingos e feriados; 

g) cometer a infracção durante o estado de emergência ou de calamidade pública; 

h) usar de violência, ameaça ou, sob qualquer forma, opor-se ao exercício da fiscalização; 

i) ser o infractor responsável solidário, possuidor de licença florestal; 

j) utilizar práticas e instrumentos proibidos; 

k) cometer a infração em grupos organizados; 

l) ser o infractor funcionário público ou agente de Estado com funções de chefia ou direcção. 

2. Constituem circunstâncias atenuantes na graduação das multas, para além de outras fixadas 

na Lei geral, as seguintes: 

a) ser o infractor primário; 

b) ter o infractor, espontaneamente, procurado os fiscais de florestas para, 

voluntariamente, reportar o acto cometido ou reparar o dano causado; 

c) não ter o infractor conhecimento ou noção das consequências do acto praticado, 

levando-se em consideração os seus antecedentes, grau de instrução, condições sócio 

económicas, hábitos e costumes  locais. 
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Artigo 101 

(Destino do valor das multas) 

1. 50% dos valores provenientes das multas por transgressão a legislação florestal destinam-

se aos intervenientes no respectivo processo de fiscalização e controlo dos recursos 

florestais, nos termos a regulamentar.  

2. Para efeitos do número anterior consideram-se intervenientes no processo de fiscalização 

florestal os fiscais de florestas, os fiscais ajuramentados, os agentes de fiscalização 

comunitários que tiverem participado no respectivo processo de transgressão e, em geral, 

as comunidades locais, pessoas singulares ou colectivas e todo o cidadão que tiver 

denunciado a infração.  

3. Compete ao Governo regulamentar os mecanismos de distribuição dos valores 

provenientes da percentagem das multas ou da venda em hasta pública pelos 

intervenientes no processo de fiscalização e controlo florestal, previstos na presente Lei. 

 

Artigo 102 

(Responsabilidade solidária) 

Respondem solidariamente pela prática da infracção: 

a) o mandante ou beneficiário da infracção; 

b) quem facilitar ou concorrer para a sua prática; 

c) os cúmplices ou encobridores nos termos da Lei penal; 

d) o fiscal de florestas, fiscal ajuramentado, o agente de fiscalização comunitário, autoridade 

administrativa, policial, aduaneira, marítima ou equiparado que não tomar as medidas 

previstas na presente Lei e nos seus regulamentos, bem como todo aquele que tinha a 

obrigação legal de colaborar no exercício da vigilância, e não o tiver feito. 

 

Artigo 103 

(Penas acessórias) 

Da aplicação das penas previstas na presente Lei resultam as seguintes penas acessórias: 

a) perda da propriedade ou posse dos produtos florestais, instrumentos e meios utilizados 

na prática da infração e sua reversão a favor  do Estado; 

b) apreensão e cancelamento das licenças e autorizações emitidas em nome do infractor; 

c) suspensão, parcial ou total, das actividades causadoras da infração; 

d) interdição de novas autorizações por período de 1 ano; 

e) ilegibilidade de participar em concursos públicos relativos a concessão de direitos de 

gestão e exploração dos recursos florestais.  

 

Artigo 104 

(Reincidência) 

1. A reincidência ocorre quando o infractor, tendo sido aplicada uma sanção, comete outra da 

mesma natureza antes de terem passados 6 meses desde a aplicação da sanção, sem prejuízo 

das regras relativas aos recursos e respectivos efeitos.  
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2. A reincidência é punida nos termos da Lei  Penal.  

3. No caso de reincidência, os produtos, instrumentos e meios usados na prática da infracção 

revertem a favor do Estado e é revogada a licença ou autorização emitida. 

4. Não exclui a reincidência a circunstância de ter sido o agente autor de uma das infracções e 

cúmplice ou encobridor da outra. 

 

Artigo 105 

(Acumulação de infracções) 

1. Considera-se acumulação de infracções quando o agente comete mais do que uma infracção 

florestal no mesmo acto ou ocasião, ou quando, tendo perpetrado uma, comete outra antes 

de ter efectuado o pagamento da multa anterior. 

2. A acumulação de infracções é punida com a soma dos valores das multas correspondentes a 

cada infracção, sem prejuízo das penas acessórias correspondentes.  

 

Artigo 106 

(Constituição de fiel depositário) 

Após a apreensão e elaboração do respectivo auto o fiscal de florestas deve assegurar a 

conservação e protecção dos bens apreendidos, podendo constituir fiel depositário nos termos da 

legislação aplicável, às seguintes entidades:  

a) aos serviços de fiscalização florestal; 

b) ao governo distrital; 

c) à entidade policial, aduaneira, fronteiriça, aeroportuária ou outra entidade pública ou 

privada devidamente domiciliada no país, onde os produtos e instrumentos tiverem sido 

apreendidos; 

d) ao FFF; 

e) ao infractor sendo este operador florestal devidamente licenciado e domiciliado no país. 

 

Artigo 107 

(Destino dos produtos florestais,  bens e instrumentos apreendidos) 

1. Os fiscais de florestas devem proceder à apreensão dos produtos florestais, instrumentos e 

bens utilizados na prática da infracção e a detenção imediata dos infractores, quando se trate 

de flagrante delito em infracções punidas com penas de multa graves ou de infracções 

criminais, ao abrigo da legislação florestal. 

2. Os produtos florestais, objectos, bens e instrumentos apreendidos e declarados perdidos a 

favor do Estado, ao abrigo da presente Lei, têm o seguinte destino:  

a) reversão a favor do Estado dos produtos, instrumentos e meios utilizados na prática da 

infracção ou delito criminal, salvo exepções previstas na lei; 

b) alienação em hasta pública;  

c) os produtos florestais madeireiros apreendidos cuja infração foi praticada numa área de 

conservação revertem a benefício da respectiva área de conservação; 

d) doação dos produtos florestais perecíveis às instituições sociais e organizações sem fins 

lucrativos, após a sua descrição detalhada no auto de apreensão; 
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e) reencaminhamento dos exemplares vivos de flora à sua zona de origem ou à zona de 

protecção mais próxima; 

f) devolução dos instrumentos, bens e objectos ao infractor primário, desde que não sejam 

proibidos, após o pagamento integral da respectiva multa e garantia do cumprimento de 

outras sanções ou obrigações legais. 

3. A reversão a favor do Estado dos bens e instrumentos utilizados na prática de qualquer 

infracção prevista na presente Lei é declarada pelo tribunal competente nos termos da 

legislação aplicável. 

4. Consideram-se, entre outros, instrumentos e meios da prática da infracção os veículos e 

instrumentos utilizados no abate, transporte, processamento e comercialização dos produtos 

florestais, independentemente da titularidade ou propriedade dos mesmos. 

 

Artigo 108 

(Alienação em hasta pública) 

1. Por Diploma próprio são definidos os mecanismos de alienação dos produtos florestais 

revertidos a favor do Estado, nos termos da presente Lei; 

2.  30%  do valor resultante da venda em hasta pública dos produtos, instrumentos e meios 

apreendidos e revertidos a favor do Estado nos termos da presente Lei, destina-se ao 

pagamento dos intervenientes previstos no artigo 101  no respectivo processo de fiscalização 

e controlo dos recursos florestais, nos termos a regulamentar. 

 

Artigo 109 

(Abandono de produtos florestais) 

1. Para efeitos da presente Lei, considera-se produtos florestais abandonados, os produtos 

florestais não retirados da floresta para o destino previsto dentro do período anual em que a 

exploração se realizou. 

2. Os produtos florestais abandonados nos termos do número anterior revertem a favor do 

Estado. 

 

Sessão III 

Procedimento 

 

Artigo 110 

(Auto de notícia) 

1. Os fiscais de florestas no  exercício das suas funções, e tendo presenciado qualquer facto que 

constitui infracção prevista na presente Lei e seus regulamentos devem lavrar o auto de 

notícia onde constam os factos, a hora e o dia, local e circunstâncias em que foram 

cometidos, identificação do infractor e demais elementos relevantes para efeitos de 

caracterização da infracção. 

2. O auto de notícia deve ser assinado pelo fiscal  que o tenha lavrado, por testemunhas, 

quando as houver, e pelo infractor, querendo. 
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3. Recusando-se o infractor a assinar o auto de notícias, tal facto deve ser confirmado por duas 

testemunhas, indicando-se as razões da recusa, se o infractor as tiver transmitido. 

4. O auto de notícia deve ser remetido para entidade competente para a determinação da 

sanção, no prazo de 48 horas após o registo. 

5. A entidade competente para a determinação do valor da sanção pode ordenar a instrução 

complementar necessária, se o mesmo, for objecto de impugnação por parte do infractor.  

 

Artigo 111 

(Instrução do processo) 

1. A instrução inicia-se   com o despacho por ordem da entidade competente. 

2. São admitidos todos elementos de prova previstos  por Lei. 

 

Artigo 112 

(Intervenção de advogados) 

Os infractores podem estar acompanhados ou fazerem-se representar por mandatário judicial.  

 

Artigo 113 

(Prazo de instrução) 

O prazo de instrução das transgressões florestais é de 15 dias, contados a partir da data da 

recepção do auto de notícia por parte da entidade instrutora.  

 

Artigo 114 

(Competência   para   a instrução do processo) 

Compete aos Serviços de Fiscalização Florestal proceder à instrução dos processos de 

transgressão a legislação florestal. 

 

Artigo 115 

(Medidas   preventivas) 

1. Em caso de flagrante delito e havendo perigo de continuação da acção infractora, a autoridade 

autuante ou competente para a sanção pode ordenar uma ou mais  das  seguintes   medidas   

de carácter   preventivo:  

a) suspensão imediata do exercício da actividade; 

b) suspensão das autorizações e licenças; 

c) caução equivalente ao valor dos bens apreendidos. 

2. As medidas preventivas previstas no número anterior mantem-se até a conclusão do processo.  

 

Artigo 116 

(Regulamento de fiscalização) 

Compete ao Governo regulamentar os demais procedimentos da fiscalização florestal, nos termos 

da presente Lei. 
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CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 117 

(Direitos adquiridos) 

 

1. Os direitos adquiridos ao abrigo da Lei nº 10/99,  de 07 de Julho, mantêm-se em vigor.  

2. Os operadores florestais titulares de contratos de exploração em regime de licença simples ou 

de concessão florestal válidos devem conformar-se com as novas disposições, regularizando a 

sua situação no prazo de 180, dias após a entrada em vigor da presente Lei .  

 

Artigo 118 

(Revogação) 

São revogadas as Leis n.º 10/99, de 07 de Julho e Lei n.º14/2016, de 30 de Dezembro que altera e 

republica a Lei  n.º 7 /2010 e demais legislação que contrarie a presente Lei. 

 

Artigo 119 

(Regulamentação) 

Com vista a garantir a execução da presente Lei, compete ao Governo aprovar os instrumentos 

regulamentares no prazo de 90 dias, após a sua entrada em vigor. 

 

Artigo 120 

(Entrada em vigor) 

A presente Lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação. 
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ANEXO # 2 – ESPÉCIES FLORESTAIS 

 

ESPÉCIES PRECIOSAS 

Nr nome científico nome comercial nomes comuns 

1 Berchemia zeyheri pau rosa/ Pink ivory mulatchine, sungagoma 

2 Dalbergia melanoxylon pau-preto /african Blackwood  

3 Diospyris kirkii Pink diospyros mucula-cula, muoma 

4 Diospyros mespiliformis ebano /African ebony mfuma, ntoma 

5 Ekebergia capensis Inhamarre / Cape Ash inhamarre 

6 Entandophragma caudatum Mbuti / Brown Mahogany Bubuti, Mubuti 

7 Guibourtia conjugata  Chacate preto /small copalwood Chacate 

8 Milicia excelsa Tule /Iroko Megunda, mecuco, mahundo 

9 Spirostachys africana Sândalo / Tamboti Chilingamache, mucunite 

10 Pterocarpus tinctorius Nkula nkula ( Nyanja) 

11 Khaya Nyasica Umbaua/ african mahogany Mbawa 

12 Ptaeroxylon obliquum  Techetcheretane ; Mwenge 

 Espécies de primeira classe  

13 Afzelia quanzensis Chanfuta / Pod Mahogany 

Mussacossa, mungengema, 

muoco 

14 Androstachys johnsonii Mecrusse / Lebombo ironwood Cimbirre 

15 Albizia glaberrima  Mutivera 

16 Albizia versicolor Tanga-tanga /albizia versicolor Tingare, Mpovera 

17 Balanites maughamii Nulo / Green thorn Muvando, Naluve, Sacanono 

18 Breonardia microcephala Mugonha/ Matumi Muonha, nkonha 

19 

Baikiaea plurijuga ( rhodesian 

teak) Zambezi teak Chiti 

20 Combretum imberbe Mondzo/ Leadwood Munagari, Mungari, Ehupu 

21 Cordyla africana ( wild mango) Mutondo /cordyla Bonjua, Murroto 

22 Dyospyros spp  Mucucul-cula, muoma 

23 Erythrophloeum suaveolens Missanda / Tali muave 

24 Faurea speciosa Broad-leafed beech muxiri, nthethere, mussossola 

25 Inhambanella hemriquesii Mepiao  

26 Millettia stuhlmannii Jambirre/ panga panga panga-panga 

27 Monotes africanus  Muculala 

28 Morus lactea Mecobeze Mecobeze 

29 Pterocarpus angolensis Umbila /African teak Mbila,Mucumbira 

30 Podocarpus falcatus East african yellow wood Gogogo, Izulambite, Chongue 

31 

Pseudobersama 

mossambicensis  Tondue , minhe-minhe 

32 Swartzia madagascariensis Pau-ferro Nhaquata, pau-rosa, Cimbe 

33 Colophospermum mopane  chanato, nissano, Missanye 

34 Pericopsis angolensis muanga Chuanga, Muaca, Muanka 

 Espécies de  segunda classe  

Nr nome cientifico nome comercial nomes comuns 

35 Dolichandrone alba  Tsani 

36 Albizia adianthifolia Mepepe/ flat crown Goana, Megerenge 

37 Ambligonocarpus andongensis Mutiria Banga-wanga, Mutindire 

38 Bombax rhodognaphalon sumaúma Meguza, Mefuma 

39 Brachystegia boehmii Mafuti Mfuti, Mopwo 

40 Brachystegia bussei   Kokoro 

41 Brachystegia longifolia   Tagate, Takata,Itakhata 
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42 Brachystegia manga Messassa Mpapa, rupakhole 

43 Brachystegia spiciformis Messassa/ Mtundu Mpapa, Tsondo 

44 Brachystegia utilis   Nankweso, Mucoio 

45 Burkea Africana Mucarala /Burkea Mucarati, Nkarara, Mecimbe 

46 Julbernardia globiflora Messassa encarnada Muhimbe, Mpacala 

47 Newtonia buchananii Mafumuti/ lokundu Nipovera 

48 Newtonia hildebrandtii Infomoze /Lebombo watle Infomoze 

49 Parkia filicoidea Mucuti Mucuti 

50 Pteleopsis myrtifolia Mungoroze Mduro, Nleva 

51 Ricinodendron rautanenii  Mungomo /Manketti nut Ngomo, Iphaka 

52 Sclerocarya birrea Canho / Marula Mfula,Tsula,Nkokwo 

53 Sterculia quinqueloba Metonha Ntonha, Nthumpu 

54 Sterculia appendiculata Metil Njale 

55 Terminalia sp. Messinge Meculungo 

56 Trichilia emetica Mafurreira /woodland mahogany Muciquiri, Mafurra 

 Espécies de terceira classe 

Nr nome cientifico nome comercial nomes comuns 

57 Acacia nigrescens Namuno/ knob thorn Mecungo, Micaia 

58 Anthocleista grandiflora  Mezambe rotanda 

59 Avicennia marina  Mangal branco / Mangrove Mangal branco 

60 Bridelia micrantha Metacha Melelha, Mussaba 

61 Barringtonia racemosa  Mangal Massinhama 

62 Bruguiera gymnorhiza Mangal encarnado Mangal encarnado 

63 Cassipourea gummiflua Mezambe Mezambe 

64 Celtis africana African celtis Messucandiri 

65 Celtis  gomphophylla   mrtuzite 

66 Cleistanthus holtzii   Nacuva, Nacura 

67 Ceriops tagal Mangal Mangal Branco 

68 Dialium schlechteri Ziba Nziba, ziva 

69 Dialium sp   Mepepete 

70 Erythrophloeum sp  incalazi, Tchaia, Muacari,  

71 Funtumia latifolia  Nhapwepwa 

72 Guibourtia coleosperma 

Chacate/ African rosewood/ False 

mopane Chacate encarnado 

73 Heritiera littoralis Mangal luabo 

74 Kigelia pinnata  Vanguti, Nrikiriki 

75 Parinari curatellifolia  Muhula, mahula, ntupio 

76 Phyllanthus sp.  chire, Mecua 

77 Phyllanthus polyanthus    

78 Piliostigma thonningii    

79 
Pseudolachnostylis 
maprouneifolia  Messolo, Ntholo, Mussonjoa 

80 Rhizophora mucronata  mangal encarnado 

81 Sapium ellipticum Tchaia Tchaia 

82 Sideroxylon inerme white milkwood Mebope 

83 Syzygium cordatum water berry Mecurri, Tucura, Mudlho 

84 Syzygium guineense Jambaloeiro /water pear Mecurre, Nakuthanthe, Mecuti 

85 Terminalia  sericea Silver cluster leaf  
nconola, sai-sai, kassanchem 
messusso 
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86 Terminalya stenostachya rosette-leaved terminalia sai-sai, Kassanche 

87 Uapaca kirkiana Metongoro Metela, nahunkwo 

88 Uapaca nitida Metangoro Metela, Nakachunkwo 

89 Uapaca zanguebarica Metangoro Kochokore 

90 Vitex doniana black plum Nhazuovo 

91 Vitex sp.  Nakuna 

92 Xeroderris stuhlmannii Mulonde Merunde, nlothe 

93 Xylia sp.   

94 Xylopia aethiopica  Mepeza 

Espécies de quarta classe  ( autorizadas para exploração comercial de lenha e fabrico de carvão) 

95 Acacia albida  Micaia, dzungua, sango 

96 Acacia burkei  Micaia, munga 

97 Acacia erioloba camel thorn Micaia Munga 

98 Acacia karroo Sweet thorn Micaia Munga 

99 Acacia nilotica  Micaia Munga 

100 Acacia polyacantha white thorn micaia, n'roca 

101 Acacia robusta Ankle thorn Micaia, massadzi 

102 Acacia senegal  Micaia, munga 

103 Acacia sieberiana paper-bark thorn Micaia, gunga 

104 Acacia tortilis umbrella thorn acacia Micaia Munga 

105 Acacia xanthophloea Fever tree Micaia, megerenge 

106 Antidesma venosum  Nhone, chongue 

107 Borassus aethiopum rhun palm Mudicua, palmeira 

108 Cussonia sp.  capwapwa, nampuko-puko 

109 Erytrina livingstoniana   titi,nancilacona 

110 Fernandoa magnifica  tondjua, mpovataci 

111 Hirtella zanzibarica Oliv.  cimboma, mucimboma 

112 Hyphaene sp.  micheu, palmeira 

113 Kirkia acuminata  mtumbui,poko-poko 

114 Lannea sp False marula chiucanho; Msatoto, cimuili 

115 Lecaniodiscus fraxinifolia  mutarara 

116 Manilkara sp  Nheve, Nhewa 

117 Mimusops sp  Ntzole, Bengwerwa 

118 Treculia africana  Tchaia 

119 Tamarindus indica Tamarindo tamarinho, Wepa 

 

 


