REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

O Governo de Moçambique, através do Ministério do Mar das Águas Interiores e das Pescas
(MIMAIP) está a elaborar o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (POEM). Esse
trabalho iniciou-se em Junho de 2019 e deverá desenvolver-se durante 24 meses,
consubstanciando as disposições legais e de política, designadamente a Política e Estratégia do
Mar (POLMAR) e o Regulamento que Estabelece o Regime Jurídico de Utilização do Espaço
Marítimo Nacional (RJUEM).
A metodologia preconizada baseia-se numa interacção forte com o público, nas suas dimensões
público em geral, sociedade civil, academia e comunidades de utilizadores/ agentes económicos.
Torna-se, portanto, necessário que de modo o mais amplo possível a sociedade se envolva, ou,
no mínimo se torne conhecedora do que é o POEM e possa acompanhar o seu desenvolvimento.
Nos próximos dias irão ter lugar sessões abertas a todos para apresentação (i) do que é o POEM,
(ii) o que se espera virem a ser os resultados do Plano, (iii) qual é o seu estágio de elaboração
actual e quais são as fases subsequentes e, (iv) de que modo é possível participar e influenciar
o processo de elaboração do POEM.
Os locais e horas dos eventos são:
Quelimane:

22 Novembro 2019 às 8,00h – Hotel Milenio

Xai Xai:

25 Novembro 2019 às 9,00h – Complexo Turístico Halley

Nampula:

28 Novembro 2019 às 8,00h – Hotel Grand Plaza

Beira:

3 Dezembro 2019 às 8,00h – Hotel Sena - CANCELADO

Pemba:

4 Dezembro 2019 às 8,00h – Avani Hotel - CANCELADO

Inhambane:

6 Dezembro 2019 às 8,00h – D. Prov. Economia e Finanças - CANCELADO

Maputo:

9 Dezembro 2019 às 8,00h – Hotel VIP – CANCELADO

Matola:

10 Dezembro 2019 às 9.00h – Escola de Pesca - NOVO

Pode vir a tornar-se necessário proceder a alguns ajustes de hora ou local.
Para informação adicional consultar http://poem.gov.mz/

