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1. Introdução 

 
O presente relatório avalia o grau de desempenho do projecto “Uma abordagem multidisciplinar 
para o estudo do efeito das mudanças climáticas e queimadas sobre as florestas de miombo na 
Reserva Nacional do Niassa, Norte de Moçambique”, referente ao período de Junho  a Dezembro 
de 2018 (III Semestre do projecto). O Objectivo geral deste relatório é analisar o grau de 
implementação das actividades técnico-científicas previstas para o período, discutir os problemas 
de gestão e administração do projecto e apresentar o relatório financeiro. 
 
O relatório está estruturado de acordo com o modelo previsto no regulamento do FNI e apresenta 
dois capítulos:  
 

1. Introdução: que contextualiza o relatório ora submetido. 
2. Relatório Semestral: que representa o corpo principal do relatório, apresentando a 

análise das actividades, dos problemas de gestão e administração e a análise do 
orçamento. 

Anexos: o relatório apresenta 2 anexos referentes à evidencia dos trabalhos desenvolvidos.  
 
 

b) Sumário 
 
Durante o terceiro semestre do projecto as actividades centraram-se na realização das actividades 
da segunda campanha de campo (Setembro-Outubro de 2018), envio de amostras para análise 
laboratorial, aquisição de material, participação em conferências científicas e realização e 
finalização de uma tese de mestrado. As tabelas 1-3 indicam o grau de implementação das 
actividades durante o período.  
 
Tabela 1. Actividades previstas extraídas do plano de trabalho 

ACTIVIDADES DATAS DE 
REALIZAÇÃO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
CONSEGUIDOS 

1. Análises laboratoriais  Julho Carbono, Nitrogénio, 
Fósforo, Matéria 
orgânica, pH, 
microbiologia do solo 

Em progresso (inclui 1 
tese de doutoramento em 
curso) 

2.Processamento de dados, 
integração e análise 

Julho- Dezembro • Emissões de GEE (1 
tese de mestrado. 

• Actualização do 
mapa de biomassa e 
de cobertura 
florestal (1 tese de 
Mestrado) 

• Previsão de 
mudanças no 
ecossistema  
 

• Draft da tese em 
preparação  

 
• 1 tese de mestrado 

submetida para a 
defesa final (Anexo 
II) 
 

 
• Parametrização do 

modelo e 
apresentação dos 



resultados 
preliminares e dois 
encontros 
científicos.  

3.Realização da campanha 
de campo 

Setembro- Outubro Levantamento de dados 
de campo para a inicio 
da época seca 

Dados colhidos durante 
a campanha de campo. 
 
Organização das bases 
de dados.  

4. Aquisição de material e 
equipamento 

Junho-Dezembro Obtenção de material 
necessário para as 
actividades do projecto 

Aquisição parcial de 
material e equipamento. 

 
Tabela 2. Actividades não realizadas ou parcialmente realizadas 

ACTIVIDADES GRAU DE REALIZAÇÃO FACTORES DE NÃO REALIZAÇÃO 
TEMPO ORÇAMENTO 

1. Aquisição de material 
e equipamento 

Aquisição parcial de material e 
equipamento 

X  

 
Tabela 3. Actividades realizadas com sucesso 

ACTIVIDADES NÍVEL DOS INDICADORES 
INÍCIO DO 
PROJECTO 

INÍCIO DO 
SEMESTRE 

FIM DO SEMESTRE 

1.Realização das 
campanhas de campo 

0 1 2 

2.Tese de Mestrado 0 2 1 
3. parametrização de um 
modelos ecológico 

0 1 1 

 

c) Metas e indicadores de desempenho 
 
Em relação aos indicadores de desempenho do projecto, a tabela 4 indica o nível de alcance dos 
resultados previstos para o primeiro ano. 
 
Tabela 4. Nível de alcance dos indicadores de desempenho.  
 
Metas Indicadores chave Meios de verificação Grau de Desempenho 
Até ao final do primeiro 
ano produzir resultados 
preliminares.  

1.1. Um relatório de 
progresso aprovado 
(técnico e financeiro). 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Relatório de 
Progresso (técnico e 
financeiro). 
 
 

Relatório entregue em 
Outubro de 2018 ao FNI 

1.2. Um protocolo de 
PhD em progresso. 
 

1.2.1. Protocolo da tese de 
PhD. 
 
 
 

Protocolo Aprovado 



1.3. Dois protocolos de 
MSc aprovados. 

1.3.1. Protocolos de 
dissertação. 

Protocolos aprovados,  

1.4. Tese de Licenciatura  1.4.1 1 tese de licenciatura Defendida 

 1.61.5. Artigo científico 
submetido 

1.5.1. 1 artigo científico 
submetido a revista 
internacional 

Em curso 

 Comunicações em 
Conferências  científicas  

Duvane J, Jorge TF, 
Maquia I, Ribeiro N, 
Ribeiro-Barros AI, 
António C (2018) Primary 
metabolite responses of 
Brachystegia boehmii and 
Colophospermum mopane 
to fire stress in Miombo 
and Mopane African 
woodlands. 14th Annual 
Conference of the 
Metabolomics Society, 
Seattle, Washington, USA 

 
Ribeiro-Barros AI, Maquia 
I, Duvane J, Moura I, Silva 
MJ, Bronze MR, Ribeiro 
NS (2017) Miombo 
Woodlands: Biodiversity 
and Bioprospection. 58th 

Meeting of the Society for 
Economic Botany, 
Bragança, Portugal 

 

2. Até ao final do segundo 
ano capacitar 2 estudantes 
de MSc. 

2.1. Duas dissertações de 
mestrado defendidas. 
 
2.2. Dois draft de artigo 
produzidos. 

2.1.1. Dissertações de 
MSc.  
 
 
2.2.1. Draft de artigos.  

1 tese finalizada, 1 em 
progresso. 
 
1 draft de artigo em 
preparação 

Comunicações em 
Conferencias 

Ribeiro, N.S.; Armstrong, 
A.H.; Fischer, R.; Shugart, 
H.H.(2018). Fire, climate 
change and carbon balance 
of the miombo woodlands 
of Niassa National 
Reserve, northern 
Mozambique. American 
Geophysical Union. Dez. 
2018. 
 
 X Conferência Científica 
da UEM em Setembro com 
apresentação de “Efeito de 
queimadas na estrutura e 
composição da floresta de 
miombo e emissões de 

 



CO2” 
 
Conferência do Fundo 
Nacional de Investigação 
organizado pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico 
Profissional com a 
apresentação do estudo 
“Contribuição das 
queimadas para as 
emissões de carbono e seu 
efeito sobre a vegetação de 
miombo na Reserva 
Nacional do Niassa” 
ocorrido a 8 de Setembro 
em Maputo, Hotel Gloria 

 

 

d) Aspectos de Administração/Gestão 
 
Em relação às questões administrativas, a equipa do projecto tem a salientar a celeridade da 
equipa de gestão em dar seguimento a alguns assuntos como o desembolso do orçamento 
necessário para o trabalho de campo. Contudo, existem aspectos que continuam a ser morosos e 
que têm comprometido a realização de algumas actividades, nomeadamente: 
 

1. O desembolso tardio dos fundos: O processo de planificação foi elaborado de tal forma 
que a execução orçamental seguisse o período de vigência do projecto previsto no 
cronograma do mesmo, no entanto, o desembolso tardio da primeira e segunda tranche 
contribuiu grandemente para o arranque tardio das actividades do projecto 
comprometendo o calendário e a sazonalidade de algumas actividades 

2. Fraca comunicação: Apesar da clareza nos procedimentos e elos de ligação com o FNI 
as vezes tem havido ineficiência na comunicação no sentido de sempre notificar os 
investigadores sobre qualquer pedido ou resposta a um pedido, como por exemplo 
resposta a pedidos de relocação de fundos 

3. Dificuldades na aquisição de material e equipamento: Como em situações anteriores, 
o processo de procurement é extremamente lento, o que dificultou, até a data a realização 
de algumas actividades de campo. Desta forma a equipa deverá efectuar uma nova 
campanha de campo (não prevista no cronograma inicial) a fim de complementar os 
dados de campo.  

 

e) Colaboração  
 
Durante o período as actividades de colaboração cingiram-se na realização de 2 reuniões de grupo via Skype. O 
objectivo destas reuniões foram: (i) efectuar o balanço da segunda campanha de campo; (ii) preparar as etapas finais 
do projecto. Adicionalmente, os diferentes pacotes de trabalho realizaram reuniões parciais de planificação e 
realização de algumas actividades.  
 



Para o próximo semestre, prevê-se a realização a conclusão e defesa de duas teses, uma de licenciatura e uma de 
mestrado, preparação e realização da campanha de campo, aquisição de material de campo, processamento e analise 
de dados de campo, etc.  
 

 

2. Relatórios de progresso Semestral 
 
Tabela 4. Actividades previstas extraídas do plano de trabalho 

ACTIVIDADES DATAS DE 
REALIZAÇÃO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
CONSEGUIDOS 

1. Análises laboratoriais  Julho Carbono, Nitrogenio, 
Fósforo, Matéria 
orgânica, pH, 
microbiologia do solo 

Em progresso (inclui 1 
tese de doutoramento 
em curso) 

2.Processamento de 
dados, integração e 
análise 

Julho-Dezembro • Emissões de GEE 
(1 tese de 
mestrado. 

• Actualização do 
mapa de biomassa 
e de cobertura 
florestal (1 tese de 
Mestrado) 

• Previsão de 
mudanças no 
ecossistema  
 

• Draft da tese em 
preparação  

 
• 1 tese de mestrado 

submetida para a 
defesa final 
(Anexo II) 
 

 
• Parametrização do 

modelo e 
apresentação dos 
resultados 
preliminares e 
dois encontros 
científicos.  

3.Realização da 
campanha de campo 

Setembro- Outubro Levantamento de 
dados de campo para a 
inicio da época seca 

Dados colhidos 
durante a campanha 
de campo. 
 
Organização das bases 
de dados.  

4. Aquisição de material 
e equipamento 

Junho-Dezembro Obtenção de material 
necessário para as 
actividades do 
projecto 

Aquisição parcial de 
material e 
equipamento. 

 
 
Tabela 5. Actividades não realizadas ou parcialmente realizadas 

ACTIVIDADES GRAU DE REALIZAÇÃO FACTORES DE NÃO REALIZAÇÃO 
TEMPO ORÇAMENTO 

1. Aquisição de material 
e equipamento 

Aquisição parcial de material e 
equipamento 

X  

 
 



 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Actividades realizadas com sucesso 

ACTIVIDADES NÍVEL DOS INDICADORES 
INÍCIO DO 
PROJECTO 

INÍCIO DO 
SEMESTRE 

FIM DO SEMESTRE 

1.Realização das 
campanhas de campo 

0 1 2 

2.Tese de Mestrado 0 2 1 
3. parametrização de um 
modelos ecológico 

0 1 1 
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4. Anexos  
 
 

Anexo I: Capa da tese de Mestrado finalizada 
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Mestrado em Maneio e Conservação da Biodiversidade 

 
 
MAPEAMENTO DA BIOMASSA LENHOSA NAS FLORESTAS 

DE MIOMBO NA RESERVA NACIONAL DO NIASSA  
 

Autor: 
Orlando Alexandre Macave 

 
Supervisora: 

Prof. Doutora Natasha S. Ribeiro 



 
 

 
Maputo, Dezembro de 2018



Anexo II: Capa do draft da dissertação de doutoramento em 
progresso 
 

FIRE AND BIODIVERSITY 
DYNAMICS OF TWO PRIORITY 
LEGUME TREE SPECIES FROM 
MIOMBO (Brachystegia boehmii 

Taub.) AND MOPANE 
(Colophosperum mopane (J. Kirk ex 

Benth) J. Léonard) WOODLANDS IN 
MOZAMBIQUE 

 
Annual Report PhD TropikMan 

 
Ivete Maquia 
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