
 

 

Uma parceria entre a Sociedade Civil moçambicana e a Portucel Moçambique  

Foi criado o Comité Consultivo do Investimento da Portucel no 

Projecto Florestal em Moçambique 

 

 

Eng. Pedro Moura, CEO da Portucel Moçambique, e Amade Sucá, da ActionAid Moçambique, 

 assinam os termos e condições para a criação do Comité Consultivo 

 

Maputo, Setembro de 2015 

A Portucel Moçambique e a ActionAid, em representação de outras organizações da 

sociedade civil moçambicana, acordaram em Setembro os termos e as condições para a 

constituição do Comité Consultivo do Investimento da Portucel no Projecto Florestal em 

Moçambique. 

A criação deste Comité Consultivo visa criar uma plataforma através da qual a Portucel 

Moçambique, as organizações da sociedade civil e as comunidades possam dialogar 

eficazmente e organizações não-governamentais providenciem aconselhamento. 

A actuação deste Comité Consultivo será aconselhar a Portucel Moçambique nas áreas do 

Ambiente; Sociedade; Programa de Desenvolvimento Social (PDSP); Desenvolvimento 

humano e económico e direitos sociais e culturais; e Igualdade de género. Para além do 

aconselhamento, irá monitorizar o desenvolvimento do projecto e a actuação da Portucel 

Moçambique na implementação do projecto florestal. 

O Comité Consultivo será composto por cinco instituições representantes da Sociedade Civil 

moçambicana, um representante da Portucel Moçambique e um representante do Governo 

da República de Moçambique. Este grupo irá eleger um Presidente e um Vice-presidente por 

um período de 3 anos, renovável uma vez. 

No mês de Outubro deverão ser anunciados os cinco membros do Comité Consultivo 

representantes da Sociedade Civil. 



 

 

 

Portucel Moçambique reúne com Sociedade Civil em Manica e Zambézia 

A Portucel Moçambique reuniu também no mês de Setembro com representantes da 

Sociedade Civil em Mocuba, na província da Zambézia, e no Chimoio, capital da província de 

Manica. No total, estiveram presentes 65 pessoas representantes de 61 instituições 

baseadas nas duas províncias. 

Estes encontros, que repetiram o modelo das duas reuniões de Maputo, visam 

essencialmente apresentar o Programa de Desenvolvimento Social que a Portucel 

Moçambique e os seus parceiros irão implementar nas áreas de DUAT atribuídos à empresa, 

bem como esclarecer qualquer dúvida sobre o projecto ou o próprio PDSP. Foi também 

apresentado e debatido o projecto florestal e industrial da Portucel Moçambique. 

A Portucel Moçambique instou ainda as organizações presentes nas duas reuniões a 

apresentarem propostas de como podem colaborar na implementação e no reforço do 

PDSP. 

 

 

Participantes na reunião do Chimoio. 

 


