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Meta estratégica

Lograr no prazo de cinco anos (2006-2010) 
que todas a províncias do país têm um 
sistema de fiscalização participativo 
estabelecido, com recursos humanos 
treinados e as infra-estruturas e 
equipamentos básicos para poder exercer de 
forma efectiva a fiscalização.



Três fases

Fase 1: 1 ano (2006) para a implementação a nível 
piloto do plano em duas províncias do país.

Fase 2: 2 anos (2007-2008) para a expansão da 
implementação em outras quatro províncias 
prioritárias.

Fase 3: 2 anos (2009-2010) para a consolidação do 
trabalho nas seis províncias e a sua expansão nas 
outras quatro.



Faseamento geográfico

Fase 1: Cabo Delgado e Maputo

Fase 2: Gaza, Niassa, Sofala e Zambézia

Fase 3: Inhambane, Manica, Nampula e Tete

Não obstante, no início da primeira fase se desenvolverá um seminário (workshop) para 
definir em forma participativa com múltiplos actores as províncias a seleccionar nas 
primeiras duas fases



Recursos humanos

Total: 5 pessoas

Superior▪ 1 técnico de estatística 

Superior▪ 1 técnico da área de repressão

Superior▪ 1 técnico da área de detecção

Superior▪ 1 técnico da área de prevenção

Superior▪ 1 Chefe do Departamento

Nível central:

Nível de formaçãoRecurso humano



Recursos humanos

Superior 10, médio 120 e básico 180Total nacional: 310 pessoas
(10 províncias)

Superior 1, médio 12 e básico 18Total por província: 31 pessoas

Médio 3 e básico 6▪ 9 fiscais para 3 brigadas móveis
(3 cada uma)

Médio 6 e básico 12▪ 18 fiscais para 3 postos fixo
(6 cada um)

Médio▪ 1 técnico da área de repressão
Médio▪ 1 técnico da área de detecção
Médio▪ 1 técnico da área de prevenção
Superior▪ 1 Chefe Provincial

Nível provincial (SPFFB):



Recursos humanos

Superior 15, médio 220 e básico 380Total nacional geral: 615 pessoas

Médio 100 e básico 200Total nacional: 300 pessoas
(10 províncias)

Médio 10 e básico 20Total por província: 30 pessoas

Médio 1 e básico 2Total por distrito: 3 pessoas

Básico▪ 2 fiscais

Médio▪ 1 Chefe Distrital

Nível distrital:



Comparação entre 2004 e 2010

615435Total
6181Niassa
6131Cabo Delgado
6151Nampula
6132Zambézia
6131Tete
6133Manica
6150Sofala
6131Inhambane
6150Gaza
6645Maputo

Situação 2010Situação 2004Província



Infra-estruturas e equipamentos 
básicos

Infra-estruturas:
3 postos fixos de fiscalização, equipados de dormitórios e refeitório 
para as equipas, e com locais para conservação de produtos, bens e 
instrumentos apreendidos
Escritórios e habitações para os níveis provincial e distrital
Habitações para guardas nos parques e reservas

Transporte:
4 viaturas quatro por quatro por província
16 motorizadas
38 bicicletas

Equipamento de escritório:
Mobiliário de escritório para os níveis provincial e distrital e para os 
postos fixos
14 computadoras com o seu equipamento completo
Sistemas de energia (onde não há)



Comunicação e informação:
Sistemas de rádio VHF
Sistemas de rádio HF para carros
Telefones

Equipamento de campo:
Kits de fardamento (incluindo crachás)
Kits de campismo (tenda individual, saco e colchão de dormir)
Kits de primeiros socorros
Tendas colectivas de quatro lugares
Equipamentos de medição
Binóculos
GPS
Bússolas
Algemas

Armamento:
Armas de defesa pessoal e de caça



Comparação entre 2004 e 2010

40141602338021Total
4/16/38/Niassa
42162388Cabo Delgado
4/16/38/Nampula
4/16/38/Zambézia
411683813Tete
4316/38/Manica
4416/38/Sofala
4116238/Inhambane
4216438/Gaza
4116738/Maputo

201020042010200420102004
ViaturasMotorizadasBicicletasProvíncia



Estrutura do plano

Plano de formação e divulgação

Operação da Estratégia:
- prevenção
- detecção
- repressão



Plano de formação e divulgação

Desenvolver 5 cursos por ano para fiscais do Estado e fiscais 
juramentados, com a participação de 25 pessoas em cada curso

Formar e treinar cada ano 100 fiscais comunitários através de 
cursos curtos e capacitação em serviço (on the job training)

Realizar 4 cursos de 5 dias com a participação de 25 juizes e 
procuradores distritais em cada curso (CFJJ)

Implementar módulos de divulgação a nível nacional, através 
cursos curtos, reuniões locais, encontros de discussão e 
esclarecimento, workshops, etc.



Resultados 

500 fiscais do Estado e 125 fiscais juramentados treinados em 
cinco anos

500 fiscais comunitários treinados em cinco anos

100 juizes e procuradores distritais treinados em três anos

Acções e actividades de divulgação da legislação florestal e 
faunística desenvolvidas em todo o país



Prevenção

10 províncias apetrechadas com recursos humanos e materiais 
(2 províncias no primeiro ano, 4 no segundo e terço ano, e 
outras 4 no quarto e quinto ano)

Instrumentos legais fundamentais para a definição das 
modalidades de implementação da Lei e Regulamento de 
Florestas e Fauna Bravia aprovados

Ambiguidades no quadro legal clarificadas através específicas 
disposições legais

Multas e penalidades agravadas



Detecção

Todas as 10 províncias providas de 3 postos fixos e 3 brigadas 
móveis em cinco anos, equipadas com os recursos humanos e 
materiais necessários. 

Participação de outros intervenientes nas tarefas dos postos 
fixos e brigadas móveis.

Inspecções surpresas em execução regularmente.

Banco de dados estabelecido à três níveis (central, provincial e
distrital).

Mapa e calendário de riscos elaborado, e maiores 
transgressores identificados.



Repressão

Acordos práticos estabelecidos aos níveis províncias e distritais 
com policia, exercito, alfândegas, Ministério de Justiça e ONG’s
para:

- apoiar o trabalho de postos fixos e brigadas moveis

- assegurar a fiscalização na áreas não cobertas pelos fiscais 
de florestas e fauna bravia (zonas de fronteira, áreas remotas, 
etc.)

- facilitar a colaboração de juizes e procuradores quando 
necessário



Fontes de financiamento

PROAGRI II (2005 – 2009) 

Outros doadores e projectos

Estado

Províncias



Orçamento

10,376,5752,172,6652,104,9052,004,1452,047,4852,042,975Total geral

▪ Imprevistos e oscilações de 
preços (10%)

9,433,2501,975,1501,913,5501,821,9501,861,3501,857,250Subtotal

1,524,000508,000406,400304,800203,200101,600Operação da actividades

6,685,7501,335,1501,335,1501,335,1501,335,1501,345,150Meios e equipamentos

791,000124,000124,000134,000192,000217,000Formação e divulgação

432,50012,00048,00048,000131,000193,500Serviços

20102009200820072006
Custo total 

(USD)
Custo por ano (USD)

Categoria
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