
Lembre-se
★ O melhoramento da justiça

relativa à subsistência ligada

à floresta normalmente exige

uma combinação de práticas

aprimoradas por parte das

instituições de ordem pública

e pelas instituições florestais

– é preciso concentrar o 

trabalho nas duas partes,

fazendo com que haja 

cooperação.

★ As ferramentas para esse
trabalho variarão de um lugar
para outro e de uma época
para a outra – o conjunto
aqui apresentado será prático
para algumas pessoas, mas
podem faltar ferramentas 
que sãos vitais para outras.

Finalidade:

Este conjunto de ferramentas, baseado na experiência em Uganda, 

tem por objetivo ajudar as instituições florestais a apoiar as agências 

de fiscalização jurídica e ajudar outros a criar sistemas para eliminar  

a ilegalidade e a corrupção, estabelecendo justiça para as atividades de 

subsistências ligadas à floresta. 

Atividades:

Identifique os principais produtores, comerciantes e consumidores finais de madeira e

visualizar a cadeia de produção, comércio e consumo.

Liste as leis, regulamentos e procedimentos que os atores na cadeia devem cumprir 

ao procurarem acesso e usarem a madeira.

Liste as agências de fiscalização jurídica e outras instituições designadas com as  os 

quais atores devem interagir.

Esboce como os processos formais devem funcionar.

Em seguida, esboçar como os mesmos funcionam, ou não, na realidade. 

Identifique os pontos fortes e fracos do processo, em todas as fases, pelo qual os 

pobres e marginalizados podem ter acesso à justiça. 
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Defina um método estratégico para o melhoramento pelo uso de uma combinação 

de ferramentas que possam proporcionar melhor justiça nas seguintes áreas:

• Instituições de justiça e ordem pública: materiais para capacitação, programas 

para conscientização pública, compêndio de jurisprudência, litígio independente 

por organizações da sociedade civil.

• Produção de madeira: agilização e aprimoradoramento dos planos de manejo, 

melhor marcação e documentação da madeira, auditoria independente das 

operações da autoridade florestal, licitações competitivas, associações de 

usuários da floresta e acordos de manejo colaborativo.

• Comércio de madeira: instrumentos financeiros e fiscais, melhores associações de 

serradores manuais e de serrarias, códigos profissionais, leilão de madeira confiscada.

• Consumo de madeira: Certifique os negociantes de madeira e exigir que estes 

sejam usados pelos compradores de grande porte.

Registre e analise as observações e os impactos das ferramentas utilizadas na 

capacitação dos pobres e na promoção do manejo florestal sustentável.

Adapte e modifique as ferramentas e empenhar-se em prol da incorporação dos 

sucessos nas políticas e instituições.

Neste último caso, esper-
amos, mesmo assim, que o
conjunto ofereça algumas
idéias úteis.

★ As leis e os procedi-
mentos para a obtenção 
de justiça para as ativi-
dades de subsistência 
ligadas à floresta devem
ser alterados quando 
falharem - esperamos que o
presente conjunto ajude os
profissionais a avançar na
convicção de que os mes-
mos podem ser alterados.
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Informações 
adicionais
A ferramenta completa e 
outras ferramentas e recursos
relacionados podem ser
encontrados no site: 
www.policy-powertools.org

Contacto: 
Cornelius Kazoora
sdc@imul.com; 
ou John Carvalho 
jcarvalho@yahoo.com
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