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A China na África – análise do investimento nas 

florestas   
O investimento e comércio chineses estão a exercer um enorme impacto nas florestas 
africanas. Em alguns casos, estas atividades proporcionaram empregos e fontes de 
rendimento estáveis para as comunidades locais e contribuíram para uma gestão florestal 
apropriada. Mas, noutros casos, as florestas foram afetadas e as vidas das populações 
mudaram para pior. 

O investimento estrangeiro de outros países está também a produzir estes efeitos, mas a 
escala vasta e crescente das operações das empresas chinesas em África exige uma 
atenção especial. A China compra mais de 75 por cento das exportações de madeira africana 
e é agora o principal importador de madeira de várias nações africanas. Os investimentos 
chineses nos agronegócios, exploração mineira e infraestruturas nas florestas e áreas 
florestais de África estão também a crescer. 

O atual crescimento dos investimentos chineses na utilização de terras africanas pode 
oferecer grandes oportunidades aos responsáveis políticos de assegurar que os benefícios 
cheguem até às comunidades locais e fomentar a sustentabilidade da silvicultura africana. 

Contudo, existe um imenso 
mal-entendido sobre a 
natureza destes 
investimentos. 
Apresentando elementos 
de prova mais eficazes 
sobre a natureza destes 
empreendimentos, ligando 
atores de ambas as partes 
e identificando as lacunas 
nas políticas e na 
investigação, o IIED e os 
seus parceiros estão a 
tentar melhorar a tomada 
de decisão sobre estas 
questões (ver a caixa) 
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Progresso até à data e formas de avançar 
Este projeto desenvolve elementos de prova e capacidades para criar oportunidades para melhorar as 

políticas e as práticas das empresas chinesas a favor da utilização sustentável da terra e de benefícios 

locais nos Camarões, RDC, Moçambique e Uganda. As parcerias em projetos nestes países e na 

China focalizam-se no progresso com a Plataforma de Aprendizagem sobre Governação Florestal 

China-África (ver caixa), Acordos de Parceria Voluntária (VPA) para progresso no melhoramento da 

governação do comércio de madeira, diligência devida (due diligence) e legalidade das empresas e 

melhoramento dos investimentos a nível interno. 

• Investigação e planeamento de formas de melhorar os investimentos em utilização de terras 

em África pela China, verificados pelo processo da Plataforma e publicados. Produtos-chave 

de investigação, alguns deles listados abaixo em “Leituras recomendadas”, foram partilhados com 

audiências-chave a nível nacional e internacional, verificados através de processos da Plataforma 

Perfil do projeto – Projeto de Governação Florestal China-África  

O foco geográfico do projeto situa-se nos Camarões, República Democrática do Congo (RDC), 

Moçambique, Uganda e China. O IIED lidera o projeto, trabalhando em cada país com equipas 

de profissionais com um sólido historial de participação em governação florestal e que colaboram 

com empresas chinesas em aspetos de utilização de terras e das políticas que as afetam. As 

equipas são lideradas por: 

• Research Institute of Forestry Policy and Information [Instituto de Investigação de Política e 

Informação Florestal] da Chinese Academy of Forestry [Academia Chinesa de Florestas] e 

Global Environmental Institute [Instituto Global do Ambiente], China  

• Centre for Environment and Development [Centro para o Ambiente e o Desenvolvimento], 

Camarões  

• Reseaux Ressources Naturelles [Rede Recursos Naturais], RDC  

• Terra Firma, Moçambique 

• Advocates Coalition for Development and Environment [Coligação de Advogados pelo 

Desenvolvimento e Ambiente], Uganda 

• World Wide Fund for Nature (WWF) [Fundo Mundial para a Natureza], Suíça 

Os resultados pretendidos para o projeto são: Maior preparação dos intervenientes e melhor 

política e prática de investimento na China e em África que promovam uma boa gestão dos 

recursos florestais e beneficiem os homens e mulheres mais desfavorecidos. Os produtos ou 

outputs pretendidos para o projeto são: 

• Provas de limitações e oportunidades relativamente a recursos florestais num contexto de 

utilização produtiva e resiliente da terra e comércio, geradas e verificadas por intervenientes 

relevantes na China e em África. 

• Capacidade e diálogo melhorados entre intervenientes relevantes para o investimento chinês 

em terras africanas produtivas e resilientes e um comércio sustentável de produtos florestais 

entre a China e a África. 

• Desenvolvimento de oportunidades de melhoramento de políticas e práticas de investimento, 

na China e em África, e em processos-chave internacionais, para obter o apoio chinês à 

utilização de terras africanas produtivas e resilientes e um comércio sustentável de produtos 

florestais entre a China e a África. 

O projeto teve início em junho de 2014, com apoio do UK Department for International 

Development [Departamento para o Desenvolvimento Internacional, do Reino Unido], que termina 

em março de 2018. 
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e publicados. A Plataforma tem também permitido a intervenientes africanos e chineses gerar 

conjuntamente planos específicos para melhoramentos políticos e comerciais. 

• Mecanismos estabelecidos para colaboração conjunta com as empresas chinesas e os 

madeireiros artesanais. Quatro empresas com concessões que exportam dos Camarões para a 

China continuam a trabalhar com parceiros do projeto para melhorar as suas práticas de 

sustentabilidade. Com apoio do projeto, foi também lançada uma associação de comerciantes de 

madeira chineses com mais de 20 membros dos Camarões e dos países que circundam a Bacia 

do Congo. Existe uma ênfase particular em cumprir com a lei nas suas intenções e, muito 

importante, a associação permite aos parceiros do projeto interações diretas com um grupo de 

empresas em conjunto. Entretanto, os presidentes de associações de madeireiros artesanais em 

Kinshasa e na província de Mai Ndombe, na RDC, tomaram medidas para melhorar a legalidade e 

a sustentabilidade dos membros e organizar grupos maiores para poderem ser titulares de 

concessões (alguma da madeira produzida por madeireiros artesanais é exportada para a China). 

Estão em curso atividades de desenvolvimento de capacidades e colaboração com estes grupos. 

Além do setor das florestas, o IIED e o GEI têm também trabalhado com grandes empresas de 

infraestruturas chinesas para colaborar e melhorar os seus impactos sobre a comunidade  

• Coaprendizagem sobre a transformação sustentável de produtos florestais. Foi desenvolvido 

um entendimento comum sobre o potencial para uma transformação sustentável de produtos 

florestais em países do projeto com investimento chinês, através de visitas de estudo e adoção por 

intervenientes-chave no país de tecnologia de transformação e centros de transformação de 

madeira e quadros normativos chineses. Entretanto, a empresa Mr. Forests em Moçambique 

trabalha com o IIED e a WWF China sobre a introdução-piloto de práticas operacionais 

sustentáveis e das diretrizes do governo chinês; e o Mr Forests com o apoiou do WWF-China 

desenvolveu um compromisso comunitário associado de comercializar produtos florestais não-

madeireiros.  

• Diálogo e compromissos Uganda-China de alto nível sobre a utilização de terras e 

investimento no Uganda. Análises pela equipa do projeto de questões de sustentabilidade na 

atual prática das empresas chinesas nos setores das florestas, agronegócios e estradas 

fomentaram uma série de eventos de diálogo entre intervenientes múltiplos sobre os impactos dos 

investimentos chineses em setores de utilização de terras e soluções para avançar para a 

sustentabilidade. Foram anunciadas ações-chave do governo – para impedir investimentos em 

terras inapropriadas e para esclarecer políticas-chave favorecendo investimentos mais benéficos 

social e ambientalmente. As interações continuadas resultaram em expressões de disponibilidade 

para adotar propostas específicas do projeto por parte de duas grandes empresas chinesas – nos 

agronegócios e na construção de estradas – relacionadas com medidas de responsabilidade social 

e ambiental.  

• Contributos para o processo de reforma da legislação florestal em Moçambique. Os 

membros do projeto continuam a participar ativamente nos processos de reforma da legislação 

florestal, existindo a possibilidade de acabar gradualmente com o atual regime insustentável da 

licença simples e introduzir potencialmente um novo formato de concessão para as comunidades, 

transferindo as responsabilidades de aplicação da lei para uma nova agência e desenvolvendo um 

novo fundo nacional para o desenvolvimento sustentável que receberia receitas das florestas e as 

reinvestiria de harmonia com um programa “Standing Forest” (Floresta de Pé).  

• Cooperação chinesa no desenvolvimento do setor florestal em África – perspetivas reais. O 

estudo da CAF sobre a cooperação chinesa no desenvolvimento do setor florestal em África, 

nomeadamente de recursos humanos, levado a cabo para o projeto foi incorporado no 13º Plano 

Quinquenal de Desenvolvimento de Recursos Humanos no Setor Florestal, que é financiado e 

emitido pela SFA. Esta ação oferece perspetivas genuínas de auxílio chinês para iniciativas de 

governação florestal em África.  

“Os investimentos chineses alcançaram uma escala tal que não podemos 
já ignorar a China em África” 

Sra. Julian Barungi, Advocates for Coalition for Development and Environment, Uganda  
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“Sei que os nossos amigos africanos estão a observar a nossa 
investigação de perto. Concluímos e publicámos até à data as diretrizes 
para Moçambique; eles gostariam de ter diretrizes como estas também 
para outros países – quando estas forem aprovadas pelos governos 
africanos e da China, eles poderão exigir que as empresas chinesas 
cumpram estas diretrizes.”  

Sra. Li Ming, Academia Chinesa de Florestas, China 

 

Perscrutando o futuro, o projeto ajudará a continuar a desenvolver a Plataforma e obterá um maior 

envolvimento e apoio de terceiros neste mecanismo-chave para fazer avançar as parcerias florestais 

China-África. Nos países focais, continuamos a: trabalhar com a associação empresarial chinesa em 

África, em particular para permitir às pequenas e médias empresas melhorar as suas práticas e 

associar-se às iniciativas de compra na China; envolver empresas maiores que fornecem o comércio 

de madeira na China em melhoramentos quanto à legalidade e à sustentabilidade; desenvolver planos 

práticos para acordos de maior responsabilidade social e ambiental entre as empresas chinesas nos 

agronegócios, exploração mineira e infraestruturas; prosseguir o trabalho com agências 

governamentais africanas em reformas políticas; e a apoiar a ação do governo chinês no sentido de 

uma melhor orientação e devida diligência das empresas chinesas, o sistema de verificação da 

legalidade da madeira, as compras verdes e o auxílio ao setor florestal incluído no apoio externo 

chinês.  

Acolhemos com agrado comentários, ideias e interação com outras iniciativas.  

Contacto: james.mayers@iied.org 

 

Leituras recomendadas 
Mist clears on China in African forests. Long Read on impact of work of the China-Africa Forest Governance 

Learning Platform (IIED, 2017) www.iied.org/mist-clears-china-african-forests  

Chinese investment in Africa’s forests: scale, trends and future policies. Infographics (IIED, 2016) 

pubs.iied.org/G04095/. Também disponível em chinês pubs.iied.org/G04097/ e francês pubs.iied.org/G04099/  

Plataforma de Aprendizagem sobre Governação Florestal China-

África 

A Plataforma de Aprendizagem sobre Governação Florestal China-África foi lançada em 2013 e, 

até ao presente, reúne intervenientes da governação florestal que incluem chefes de 

departamentos florestais governamentais de nove países africanos, representantes da Academia 

Chinesa de Florestas (CAF), do Global Environmental Institute, IIED, Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF) e outras organizações internacionais. Até outubro de 2017, a Plataforma realizou 

quatro importantes eventos de intercâmbio internacionais – dois na China, um nos Camarões e 

outro em Moçambique. Os participantes reconheceram o seu sucesso até à data na criação de um 

espaço aberto de diálogo e planeamento. 

O diálogo nos eventos da Plataforma identificou até agora: planos para novas colaborações e 

trabalho direto com empresas chinesas; um impulso para a cooperação chinesa no 

desenvolvimento de instituições no setor florestal africano; e uma maior disponibilidade do governo 

chinês para pressionar no sentido de uma maior diligência devida (due diligence) das empresas. A 

Plataforma permite também questionar e verificar as conclusões produzidas a partir da 

investigação. Este processo aumenta a assunção conjunta das conclusões e, por sua vez, os 

parceiros e participantes convidados para as atividades da Plataforma constituem uma rede de 

disseminação eficaz e útil. Embora o Projeto de Governação Florestal China-África tenha sido o 

principal apoiante da Plataforma até à data, outras organizações continuam a aumentar o seu 

envolvimento, o que é de bom augúrio para a sua sustentabilidade.  

mailto:james.mayers@iied.org
http://www.iied.org/mist-clears-china-african-forests
http://pubs.iied.org/G04095/
http://pubs.iied.org/G04097/
http://pubs.iied.org/G04099/
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Why Africa’s forests are important for its people, the world and China. Infographics (IIED, 2016). 

pubs.iied.org/G04092/. Também disponível em chinês pubs.iied.org/G04096/ e francês pubs.iied.org/G04098/ 

The impact of Chinese investments in the DRC – Backgrounder (2016). pubs.iied.org/17382IIED/  

China country diagnostics: China-Africa forest trade and investment: an overview with analysis for Cameroon, 
Democratic Republic of Congo, Mozambique and Uganda (2016) pubs.iied.org/17585IIED/  

Reforço da governação florestal em Moçambique: Opções para a promoção de uma exploração florestal mais 
sustentável entre comerciantes de madeira chineses e os seus parceiros (Duncan Macqueen e Mário Falcão, 
2017) pubs.iied.org/17601IIED/  
 

Socio-Economic Effects of Chinese Agricultural Investments on the Environment and Local Livelihoods in Uganda 

(Ramathan Ggoobi e Julian Barungi, 2016) www.acode-u.org/Files/Publications/PRS_78.pdf 

Chinese aid for African forestry: progress, problems and prospects (Xu Bin, Chen Jie, Chen Shaozhi, Su Haiying, 

He Youjun, 2017) pubs.iied.org/17432IIED/ 

The dragon and the giraffe: China in African forests (James Mayers, 2015) pubs.iied.org/17302IIED. Também 

disponível em francês pubs.iied.org/17302FIIED e chinês pubs.iied.org/17302CIIED  

Chinese views of African forests: Evidence and perception of China-Africa links that impact the governance of 

forests and (Sun Xiufang, Ren Peng e Marisa Van Epp, 2014) pubs.iied.org/17569IIED  

Página do projeto de Governação Florestal China-África: http://www.iied.org/china-africa-forest-governance-project 

Briefings nacionais sobre os Camarões, China, República Democrática do Congo, Moçambique e Uganda (em 

inglês, chinês e francês), com resumos de relatórios de diagnóstico por país sobre questões de governação 

florestal China-África, estão disponíveis no link acima. 
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