REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS (MIMAIP)

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO
(POEM)

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Relatório E4 - Inventário e Caracterização Ambiental

Tomo 1 - Enquadramento

Versão Final Maio 2020

Esta página foi deixada propositadamente em branco

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

FICHA TÉCNICA
Cliente:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Representante do Cliente:

FUNDO DE FOMENTO PESQUEIRO (FFP)
Av. Emília Daússe, n.º 591, Maputo - Moçambique
Atenção: Miguel Micas Langa (Chairman of the Board of Directors)

Consultor:

Consórcio TPF & Biodesign
TPF - Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.
TPF Moçambique, Lda.
Biodesign, Ambiente e Paisagem, Lda.
Representante / Gestão do Contrato: Carlos Gomes (Administrador)
Coordenador: Francisco Mestre (Director)
Coordenador Adjunto: Paulo Oliveira (Chefe de Projecto)
TPF Moçambique, Lda.
Rua da Imprensa R.1.121, Prédio 33 Andares, 4° Piso, Escritório 413, Maputo, Moçambique
Telefone: +258 843 212 771, E-mail: carlos.gomes@tpf.pt; geral@tpfmocambique.com

Contrato:

MZ-MMAIP-78165-CS-QCBS - Elaboration of the National Marine Spatial Plan (POEM)

Data de Início:

3 Junho 2019

Entidade financiadora:

Banco Mundial

Equipa Técnica:

Teresa Maria Gamito (Coordenação Técnica Geral)
Jorge Gonçalves (Oceanografia)
José Poças Esteves (Economia do Mar)
Helena Ribeiro (Sociologia)
Gildo Espada (Legislação)
César Andrade (Mudanças Climáticas)
Ana Adelino (Avaliação Ambiental e Social Estratégica)
João Mosca (Comunidades Rurais, Costeiras e Piscatórias)
Marco Painho (Sistemas de Informação Geográfica, WebSIG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------João Tique (Ordenamento do Território)
Victor Campos (Articulação com o PNDT)
Fialho Nehama (Ciências do Mar, Investigação Científica)
Albino Mazembe (Políticas Públicas, Ordenamento do Território)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adelino Reginaldo (Transportes Marítimos e Navegação)
Ana Bastos (Dinâmica Costeira)
Ana de Cátia Manhita (Apoio à Coordenação)
Ana Jerónimo (AASE - Participação Pública)
António Gonçalves (Sistemas de Informação Geográfica)
António Romão (AASE)

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | i

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Elídio Massuanganhe (Recursos Minerais)
Fernanda Barth (Programação WebSIG)
Francisco Garcia (Soberania e Defesa Nacional)
Frederico Oliveira (Conservação da Natureza)
Luís Bentes (Oceanografia, Serviços de Ecossistemas e SIG)
Luís Sarmento (Turismo e Lazer)
Manuel Líbano Monteiro (Equipamentos e Infraestruturas)
Maria Teresa Dinis (Aquacultura e Biotecnologia)
Mussa Achimo (Recursos Minerais)
Nelson Capaina (Comunidades Rurais, Costeiras e Piscatórias)
Noca Bernardo F. da Silva (Ciências do Mar)
Nuno Lamas Pimentel (Petróleo e Gás)
Paulo Oliveira (PNDT, Poluição, Qualidade do Ambiente)
Pedro Monteiro (Pescas e SIG)
Ricardo Teixeira Duarte (Património Cultural Subaquático)
Rita Colen (Aquacultura)
Rosa Silvério (AASE)
Rui Taborda (Modelação de Processos e Morfodinâmica Costeira)
Sara Abrão Tembe (Ciências do Mar)
Sónia Ribeiro (Economia do Mar)
Stephanie Pisapia (Petróleo e Gás)
Tiago Oliveira (WebSIG)
Vitorino Almeida (Energia)
Edição e Direitos:

1ª edição em Abril de 2020
Consórcio TPF Consultores & Biodesign, 2019
O conteúdo deste Relatório é da autoria do Consultor e propriedade do Cliente, sendo-lhe
aplicável o disposto na lei quanto a direitos de autor e direitos conexos.
É proibida a sua reprodução ou transmissão a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título,
mesmo gratuito, por qualquer processo, electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro,
incluindo a sua inclusão em sistema de armazenamento ou pesquisa de dados, sem prévia
autorização escrita do autor.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | ii

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

NOTA SOBRE A VERSÃO FINAL
O presente Relatório deve ser consultado em conjunto com os seguintes documentos complementares:


Análise e Comentários do Relatório E4 - Inventário e Caracterização Ambiental - POEM.
DIPOL-MIMAIP / Comissão Consultiva do POEM, 06.05.2020.



Relatório de Ponderação do Parecer Técnico relativo ao Entregável 4 (Inventário e
Caracterização Ambiental). Consórcio TPF & Biodesign, 12.05.2021.

O conteúdo do presente Relatório foi ajustado tal como referido no Relatório de Ponderação do Parecer
“Análise e Comentários do Relatório E4 - Inventário e Caracterização Ambiental - POEM”.

HISTÓRICO DO DOCUMENTO
Versão
n.º

Data

Técnico Responsável

Descrição

2

12 / 04 / 2020

Paulo Oliveira

Versão para consulta pública

1

03 / 04 / 2020

Paulo Oliveira

Edição para apreciação do Cliente.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | iii

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Esta página foi deixada propositadamente em branco

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | iv

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

ÍNDICE DE TOMOS
Tomo 1 - Enquadramento
1. Relatório de Inventário e Caracterização. Descrição Geral
2. Enquadramento
3. Quadro Legal e de Planeamento
4. Síntese de Benchmark
Tomo 2 - Caracterização Geral
5. Caracterização Geral do Espaço Marítimo de Moçambique e Zonas Costeiras
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções
6. Inventário e Caracterização de Usos, Actividades e Funções
Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros
7. Economia do Mar
8. Geração de Mapas e Cartografia Temáticos
9. Desenvolvimento, Implementação e Manutenção do Portal WebSIG
10. Avaliação Ambiental e Social Estratégica
11. Fases Seguintes

TOMO 1 - ENQUADRAMENTO
ÍNDICE DO TOMO
NOTA INTRODUTÓRIA ...........................................................................................................................1
1 Relatório de Inventário e Caracterização. Descrição Geral .................................................................3
2 Enquadramento ....................................................................................................................................7
2.1 Enquadramento Geral....................................................................................................................7
2.2 Âmbito e Objectivos do POEM ................................................................................................... 10
2.2.1 Âmbito .............................................................................................................................. 10
2.2.2 Objectivos ........................................................................................................................ 11
3 Quadro Legal e de Planeamento ...................................................................................................... 13
3.1 Descrição Geral .......................................................................................................................... 13
3.2 Condicionantes legais ao processo de planeamento e ordenamento espacial marítimo .......... 14
3.2.1 Convenções e outra Regulamentação Internacional ....................................................... 14
3.2.2 Legislação Nacional ......................................................................................................... 34
3.2.3 Clarificação de Conceitos e Definições adoptados na Legislação .................................. 85

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | v

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

3.2.4 Identificação das diversas Competências nos Assuntos do Mar .................................... 90
3.3 Programas e Planos Territoriais com incidência no Espaço Marítimo ..................................... 107
3.3.1 Descrição Geral ............................................................................................................. 107
3.3.2 Os instrumentos de ordenamento do território em Moçambique .................................. 107
3.3.3 Os Instrumentos de ordenamento e gestão do território com incidência no espaço
abrangido pelo POEM .................................................................................................... 110
3.4 Articulação com o PNDT ........................................................................................................... 132
3.4.1 Breves notas de caracterização sobre o PNDT............................................................. 132
3.4.2 Moçambique 2020, um diagnóstico territorial: forças e fraquezas ................................ 134
3.4.3 Moçambique 2020: o modelo territorial actual ............................................................... 139
3.4.4 Moçambique 2020-2040: oportunidades e ameaças .................................................... 141
3.4.5 Moçambique 2020-2040: os grandes desafios do desenvolvimento territorial ............. 143
3.4.6 Moçambique 2040: uma visão orientadora do desenvolvimento territorial ................... 146
3.4.7 Moçambique 2040: uma estratégia de desenvolvimento territorial ............................... 147
3.4.8 Moçambique 2040: o Modelo Territorial ........................................................................ 156
3.4.9 O Plano de Acção do PNDT .......................................................................................... 162
3.5 Bibliografia ................................................................................................................................ 169
4 Síntese de Benchmark .................................................................................................................... 171
4.1 Descrição Geral ........................................................................................................................ 171
4.2 Planos Analisados .................................................................................................................... 172
4.2.1 Introdução ...................................................................................................................... 172
4.2.2 Alemanha ....................................................................................................................... 173
4.2.3 Austrália (Região Marinha do Mar de Coral) ................................................................. 184
4.2.4 Espanha ......................................................................................................................... 195
4.2.5 Estado Unidos ................................................................................................................ 204
4.2.6 Jamaica .......................................................................................................................... 209
4.2.7 Marisma ......................................................................................................................... 219
4.2.8 Portugal .......................................................................................................................... 231
4.2.9 Seychelles ...................................................................................................................... 241
4.2.10 Suécia ............................................................................................................................ 245
4.3 Ensinamentos para o POEM .................................................................................................... 255

QUADROS
Quadro 3.1 - Clarificação de Conceitos e Definições adoptados na Legislação .................................. 85
Quadro 3.2 - Planos Especiais de Ordenamento do Território ........................................................... 110
Quadro 3.3 - Planos de Maneio das Áreas de Conservação localizadas na faixa costeira ............... 124
Quadro 3.4 - Abrangência das Zonas de Interesse Turístico ............................................................. 127
Quadro 3.5 - Quadro resumo das licenças e as respectivas Companhias Mineiras .......................... 129
Quadro 3.6 - Concessões de Exploração de Hidrocarbonetos ........................................................... 130
19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | vi

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Quadro 3.7 - PNDT. Os grandes desafios do desenvolvimento territorial .......................................... 144
Quadro 3.8 - PNDT. Os quatro Princípios Orientadores da Estratégia de Desenvolvimento
Territorial.............................................................................................................................................. 148
Quadro 3.9 - Medidas de Política do PNDT que têm uma relação mais directa com o objecto e
finalidades do POEM ........................................................................................................................... 153
Quadro 3.10 - Instrumentos de Execução do PNDT que têm uma relação mais directa com o
objecto e finalidades do POEM ........................................................................................................... 163
Quadro 4.1 - EBSA designadas (revistas e novas) no âmbito do projecto MARISMA ....................... 226
Quadro 4.2 - Usos mais adequados por plano.................................................................................... 250
Quadro 4.3 - Princípios que poderão vir a ser adaptados para o POEM ........................................... 257

FIGURAS
Figura 1.1 - Esquema metodológico da Fase 2 do POEM...................................................................... 4
Figura 3.1 - Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas .................................... 14
Figura 3.2 - Metas para a biodiversidade de Aichi ................................................................................ 23
Figura 3.3 - PEOT em Moçambique. ................................................................................................... 111
Figura 3.4 - PDUT de Palma. Proposta de Uso do Solo ..................................................................... 113
Figura 3.5 - PDUT do Distrito de Matutuine. Síntese da Proposta de Uso de Solo............................ 114
Figura 3.6 - Plano Interdistrital da ZEE de Nacala - Planta de Condicionantes ................................. 115
Figura 3.7 - Plano Interdistrital da ZEE de Nacala - Planta da Proposta de Uso de Solo .................. 116
Figura 3.8 - Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo - Planta de Ordenamento ............. 117
Figura 3.9 - Planta de Condicionantes do PEU da Cidade de Maputo, 2008 ..................................... 118
Figura 3.10 - Áreas abrangidas pelos PLAAC com incidência nos distritos costeiros ....................... 119
Figura 3.11 - Abordagem metodológica dos PLA. Aplicação no distrito de Macomia ........................ 121
Figura 3.12 - Teoria de Mudanças em relação às mudanças Climáticas ........................................... 122
Figura 3.13 - Áreas de Conservação na costa e no espaço marítimo de Moçambique ..................... 125
Figura 3.14 - Abrangência dos Planos de Maneio das Áreas de Conservação APA Ilhas Primeiras
e Segundas e da Reserva Especial de Maputo .................................................................................. 126
Figura 3.15 - O lugar do PNDT no sistema de gestão territorial de Moçambique .............................. 132
Figura 3.16 - PNDT. O modelo territorial actual .................................................................................. 140
Figura 3.17 - PNDT. Moçambique 2040. Visão Orientadora do Desenvolvimento Territorial ............ 147
Figura 3.18 - PNDT. O Modelo Territorial “Moçambique 2040” .......................................................... 161
Figura 4.1 - Espaço Marítimo (plataforma continental / ZEE) da Alemanha (Mar do Norte e Mar
Báltico) ................................................................................................................................................. 174
Figura 4.2 - Mapa síntese dos usos, infraestruturas e áreas de conservação da natureza no Mar
do Norte ............................................................................................................................................... 176
Figura 4.3 - Proposta de zoneamento da ZEE Alemã no Mar do Norte ............................................. 178
Figura 4.4 - Proposta de zoneamento da ZEE Alemã no Mar Báltico ................................................ 179
Figura 4.5 - Representação gráfica dos parques eólicos offshore no Mar do Norte .......................... 181
Figura 4.6 - Representação gráfica de plataformas, ductos e extracção de sedimentos no Mar do
Norte .................................................................................................................................................... 181

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | vii

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Figura 4.7 - Representação gráfica de zonas de Conservação da Natureza no Mar do Norte .......... 182
Figura 4.8 - Representação gráfica das funções marítimas e militares no Mar do Norte ................... 182
Figura 4.9 - Representação gráfica da sobreposição dos usos existentes e previstos com as
áreas de conservação da natureza no Mar do Norte .......................................................................... 183
Figura 4.10 - Regiões marinhas da Austrália ...................................................................................... 185
Figura 4.11 - Área abrangida pelo Parque Marinho da Grande Barreira de Coral ............................. 186
Figura 4.12 - Reservas marinhas - Zoneamento................................................................................. 191
Figura 4.13 - Mapa de zoneamento do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral. ..................... 193
Figura 4.14 - Mapa com a fronteira marítima entre a Austrália a Timor-Leste. .................................. 195
Figura 4.15 - Zona Económica Exclusiva de Espanha ....................................................................... 196
Figura 4.16 - Representação geográfica das cinco demarcações marinhas ...................................... 197
Figura 4.17 - Quadro de escalas do Atlas para a Planificação Marítima (Espanha). ......................... 203
Figura 4.18 - Limite do Florida Keys National Marine Sanctuary. ....................................................... 204
Figura 4.19 - Mapa de zoneamento do Florida Keys National Marine Sanctuary .............................. 208
Figura 4.20 - Localização das principais zonas do Santuário ............................................................. 208
Figura 4.21 - Ilha da Jamaica e “banco Pedro” ................................................................................... 211
Figura 4.22 - Projecto de zoneamento marinho multiuso do banco Pedro ......................................... 216
Figura 4.23 - Mapa de Habitats do Banco Pedro ................................................................................ 217
Figura 4.24 - Correntes de Benguela e de Agulhas ............................................................................ 220
Figura 4.25 - Área do BCLME ............................................................................................................. 221
Figura 4.26 - Primeira área OEM da Namíbia ..................................................................................... 223
Figura 4.27 - EBSA MARISMA ............................................................................................................ 226
Figura 4.28 - Principais problemas transfronteiriços, causas genéricas e áreas que requerem
acção ................................................................................................................................................... 230
Figura 4.29 - Âmbito de aplicação do Plano de Situação ................................................................... 233
Figura 4.30 - Localização no espaço dos usos e actividades que ocorrem no espaço marítimo ....... 236
Figura 4.31 - Áreas de Protecção Marinha - 1ª e 2ª etapa ................................................................. 243
Figura 4.32 - Serviços do Ecossistema ............................................................................................... 248
Figura 4.33 - Mapa de planeamento da área marinha do troço sul do golfo de Bothnia .................... 251
Figura 4.34 - Mapas de planeamento dos PEM do Golfo de Bothnia, Mar Báltico e Skagerrak e
Kattegat ............................................................................................................................................... 252
Figura 4.35 - Coexistência no mapa de planeamento, usos sobrepostos .......................................... 253

ABREVIATURAS
AASE

Avaliação Ambiental e Social Estratégica

ADNAP

Administração Nacional das Pescas

AIA

Avaliação de Impacto Ambiental

ANAC

Administração Nacional das Áreas de Conservação

APIEX

Agência para Promoção de Investimentos e Exportações

APIT

Áreas Prioritárias para o Investimento Turístico

AQUA

Agência Nacional para a Qualidade e Controlo Ambiental
19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | viii

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

ARPAC

Arquivo do Património Cultural

CDB

Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica

CDS

Centros de Desenvolvimento Sustentável

CEDN

Conceito Estratégico de Defesa Nacional

CEFMAR

Centro de Coordenação de Operações de Fiscalização Marítima

CENACARTA

Centro Nacional de Cartográfica e Teledetecção

CFM

Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique

CIPNIP

Regulamento do Código Internacional de Protecção de Navios e Instalações Portuárias

CITES

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres
Ameaçadas de Extinção

CMH

Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos

CNM

Conselho Nacional do Mar

CONSADC

Comissão Nacional da SADC

CPLP

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

CRM

Constituição da República de Moçambique

CVCA

Levantamento de Vulnerabilidades e capacidades de adaptação

DEEF

Direcção de Estudos Económicos e Financeiros

DINAB

Direcção Nacional do Ambiente

DINOTER

Direcção Nacional do Ordenamento Territorial e Reassentamento

DLP

Direcção de Logística e Património

DNGRH

Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

DNID

Direcção Nacional de Informações de Defesa

DNOT

Direcção Nacional de Organização Territorial

DNPD

Direcção Nacional de Política de Defesa

DNPE

Direcção Nacional do Património do Estado

DNPO

Direcção Nacional de Planificação e Orçamento

DOIC

Direcção de Organizações Internacionais e Conferencias

DUAT

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra

EAS

Estudo de Impacto Ambiental Simplificado

ECTIM

Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique

EDM

Electricidade de Moçambique

EGIZC

Estratégia para a Gestão Integrada da Zona Costeira

EIA

Estudo de Impacto Ambiental

ENAMMC

Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas

ENDE

Estratégia Nacional de Desenvolvimento

ENH

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos

EPDA

Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental

FADM

Forças Armadas de Defesa de Moçambique

FDC

Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade

FFP

Fundo de Fomento Pesqueiro

FNDS

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

FSS

Forças e os Serviços de Segurança

FUNAE

Fundo Nacional de Energia

GEE

Gases de Efeito de Estufa

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | ix

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

GMDSS

Sistema Mundial do Serviço de Socorro e Segurança Marítima

IDEPA

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura

IIP

Instituto Nacional de Investigação Pesqueira

IMAF

Instituto Nacional de Mar e Fronteiras

IMO

Convenção da Organização Marítima Internacional

IMPFA

Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente

INAHINA

Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação

INAMAR

Instituto Nacional da Marinha

INATUR

Instituto Nacional do Turismo

INE

Instituto Nacional de Estatística

INGC

Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

INP

Instituto Nacional do Petróleo

IOT

Instrumentos de Ordenamento do Território

ISPS

Código Internacional de Segurança dos Navios e das Instalações Portuárias

ITIE

Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas

LOT

Lei do Ordenamento do Território

LPDS

Lei da Política de Defesa e Segurança

M&A

Sistema de Monitoria e Avaliação

MA

Departamento de Florestas e Fauna Bravia -

MAEFP

Ministério da Administração Estatal e Função Pública

MARPOL

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios e respectivo Protocolo

MCTESTP

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional

MDN

Ministério da Defesa Nacional

MEF

Ministério da Economia e Finanças

MIC

Ministério da Indústria e Comércio

MICULTUR

Ministério da Cultura e Turismo

MIMAIP

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas

MINEC

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

MINT

Ministério do Interior

MIREME

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

MITADER

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural

MOPHRH

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

MOZBIO

Áreas de Conservação para a Biodiversidade e Desenvolvimento

MTA

Ministério da Terra e do Ambiente

MTC

Ministério dos Transportes e Comunicações

NAPA

Programa de Acção Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas

ODS

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

OEDT

Objectivo Estratégico de Desenvolvimento Territorial

OEM

Ordenamento do Espaço Marítimo

OPRC

Convenção Internacional sobre a Preparação, Combate e Cooperação contra a Poluição por
Hidrocarbonetos

OUA

Organização da Unidade Africana

PANCOSEDE

Plano de Acção Nacional de Combate à Seca e Desertificação

PCEI

Política de Conservação e respectiva Estratégia de Implementação

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | x

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

PDRRD

Plano Director para a Redução do Risco de Desastres

PDUT

Plano Distrital de Uso da Terra

PEDT II

Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique

PEOT

Plano Especial de Ordenamento do Território

PES

Plano Económico Social

PESOD

Plano Económico e Social e Orçamento do Distrito

PETROMOC

Petróleos de Moçambique

PEU

Plano de Estrutura Urbana

PGU

Plano Geral de Urbanização

PIB

Produto Interno Bruto

PLA

Planos Locais de Adaptação

PNDS

Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável

PNDT

Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial

PNGRH

Plano Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

POEM

Plano de Ordenamento / Plano de Situação do Espaço Marítimo de Moçambique

POLMAR

Política e Estratégia do Mar

PP

Plano de Pormenor

PPDT

Planos Provinciais de Desenvolvimento Territorial

PPU

Plano Parcial de Urbanização

PQG

Programa Quinquenal do Governo

PRM

Polícia da República de Moçambique

PTEI

Politica do Turismo e Estratégia da sua Implementação

RAIA

Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Redução de emissões
decorrentes do desmatamento e da degradação florestal)

REICIM

Regulamento de Investigação e Pesquisa Científica Marinha

RJUEM

Regime Jurídico de Utilização do Espaço Marítimo Nacional

RLOT

Regulamento da Lei de Ordenamento do Território

RMPPO

Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro

SADC

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

SIG

Sistema de Informação Geográfica

SISE

Serviço de Informações e Segurança do Estado

SOLAS

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar

STCW

Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviços de Quartos
para os Marítimos

SUA

Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima

TdM

Teoria de Mudanças

TdR

Termos de Referência

UEM

Universidade Eduardo Mondlane

UICN/IUCN

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais

UNCCD

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação

ZEE

Zona Económica Especial

ZIT

Zonas de Investimento Turístico
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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento constitui o Entregável 4 (E4) do Contrato para elaboração do Plano de Situação
do Espaço Marítimo de Moçambique (de ora em diante designado POEM enquanto acrónimo de Plano
de Ordenamento do Espaço Marítimo). Este entregável corresponde ao requisito formulado no Ponto 6.7
dos Termos de Referência (TdR) do referido contrato, celebrado entre o Consórcio TPF Consultores &
Biodesign e o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), através do Fundo de Fomento
Pesqueiro (FFP), actualmente designado Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul (abreviadamente
conhecido como ProAzul).
Nos TdR é estabelecida a lista de “entregáveis” e o cronograma de elaboração do Plano, onde é
determinado que, no prazo de oito meses, contados da data de início da prestação de serviços
estabelecida pelo MIMAIP, (3 de Junho de 2019), será apresentado um relatório (este documento),
contendo o Inventário e Caracterização Ambiental. Tal deveria significar que a sua submissão deveria ter
ocorrido no início de Fevereiro de 2020. A sua submissão dois meses após a data planeada encontra
justificação no enorme desafio que foi obter informação de suporte ao trabalho. A data presente para
submissão de E4 reflecte, entretanto, um esforço muito importante por parte do Consórcio no sentido de
recuperar tempo perdido e tentar ajustar o processo de elaboração do POEM no tempo de modo a não
comprometer a data final para a sua entrega.
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1

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO GERAL

Este relatório inclui a compilação de toda a informação de base existente e a identificação da necessidade
de recolher informação complementar. Nesse âmbito foi efectuado um exercício de análise da informação
recolhida e de caracterização da situação existente, que contribui, na Fase seguinte, para a identificação
de compatibilidades e incompatibilidades de usos, actividades e funções, de áreas de conflitos potenciais,
das áreas prioritárias para alguma actividade, etc.. Foram também identificados os impactos sobre o
capital natural e a sua apreciação bem como a valorização das actividades comerciais.
O processo de recolha de informação incluiu contactos com as entidades da Administração Pública de
Moçambique, organizações não governamentais activas em Moçambique, centros de investigação,
representantes das comunidades locais e outros actores-chave. A informação recolhida incluiu estudos
e projectos, dados estatísticos, bem como a realização de entrevistas ou inquéritos/sondagens. As
sessões de divulgação que tiveram lugar durante a elaboração dos estudos (apesar de não terem
abrangido todas as províncias) foram também úteis para recolher informação, nomeadamente através da
página web do POEM e do endereço electrónico que foi criado para apoiar a elaboração do Plano.
Os conteúdos deste Entregável 4 incluem:


Quadro legal e de ordenamento que pode influenciar os usos, actividades e funções do espaço
marítimo e o processo para alcançar o OEM.



Análise benchmark de outros POEM, incluindo lições que possam ser úteis para o ordenamento
do espaço marítimo de Moçambique.



Caracterização das condições naturais do espaço marítimo de Moçambique.



Inventário e caracterização dos usos, actividades e funções existentes ou potenciais que ocorrem
ou poderão vir a ocorrer no espaço marítimo.



Inventário e caracterização dos elementos do património cultural, arquitectónico e arqueológico
relacionados com os ambientes marinho e costeiro.



Caracterização ambiental do espaço marítimo de Moçambique, detalhando as questões de
poluição.



Caracterização das áreas de conservação, biodiversidade e ecossistemas presentes no espaço
marítimo de Moçambique.



Caracterização dos maiores eventos climáticos e dos seus impactos que podem influenciar os
usos, actividades e funções relacionados com o espaço marítimo.
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Este relatório inclui ainda informação preparada no âmbito da Avaliação Ambiental e Social Estratégica
(AASE) do POEM, nomeadamente:


Referencial estratégico (aspectos ambientais e sociais).



Principais aspectos ambientais e socioeconómicos identificados.



Existência e potencial dos recursos naturais e a sua relação com as pressões e riscos ambientais
e socioeconómicos identificados.



Estratégia de valorização e optimização do património ambiental, cultural, arquitectónico e
arqueológico e a mitigação dos riscos e pressões sobre estes.

Os mapas temáticos (representações descritivas e geo-espaciais) que reflectem a distribuição espacial
e temporal dos usos e actividades existentes e potenciais; e a base de dados associada que integrará
todas as informações de natureza administrativa, social, ambiental, económica e cultural com expressão
geo-espacial, serão objecto do Entregável 5.
Na figura seguinte apresenta-se o esquema metodológico da Fase 2 do POEM.
FASES

POEM

AASE

Processo de
Divulgação e
Participação

Entregáveis

FASE 1 - PREPARAÇÃO (2 Meses)
Plano de Trabalhos Detalhado
• Definição dos Princípios, Objectivos e metas preliminares
• Plano de trabalhos a seguir e a metodologia a adoptar para alcançar os objectivos
• Definição das tarefas de cada membro da equipa e outros recursos
• Plano de contingência e plano de acompanhamento do processo

1 Plano de Trabalhos
detalhado
2 Lista Preliminar de
actores-chave
Apresentação de
lançamento do POEM

Lista Preliminar de actores-chave

3 Programa de Divulgação
e Participação

Programa de Divulgação e Participação

Inventário e Caracterização

Aspectos ambientais e sociais

• Quadro legal e de planeamento
• Análise de Benchmark
• Caracterização das Condições Naturais
• Inventário e caracterização de usos,
actividades e funções
• Inventário e caracterização do património
cultural, arquitectónico e arqueológico
• Caracterização ambiental
• Caracterização dos eventos climáticos mais
relevantes e dos seus impactos
• Economia do mar

Programa de Participação e
Divulgação
• Revisão da lista de actores-chave
• Início do programa de participação
pública envolvendo actores-chave

Desenvolvimento de cartografia e mapas
temáticos
Criação e manutenção da ferramenta
Web-SIG

Objecto da Avaliação
• Quadro de referência estratégico
• Identificação de áreas sensíveis
(património natural e cultural;
comunidades vulneráveis, desastres
naturais) e áreas sujeitas a pressões e
com conflitos de uso
• Rscos e pressões ambientais e socioeconómicas sobre os recursos naturais

Acções de Divulgação
Audiências públicas
(meses 4 e 5)

Reuniões de consulta
e participação /
inquéritos aos actoreschave institucionais e
privados
(durante a Fase 2)

4 Inventário e
Caracterização
Ambiental

5 Mapas Temáticos e Base
de Dados

FASE 3 - DIAGNÓSTICO (5 Meses)
FASE 4 - PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ZONEAMENTO E ORDENAMENTO (7 Meses)
FASE 5 - ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL (4 Meses)

Criação e manutenção da ferramenta de Web-SIG (para
visualizar a informação geoespacial e documental do POEM)

FASE 2 - INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO (8 Meses)

Figura 1.1 - Esquema metodológico da Fase 2 do POEM
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A organização por capítulos do Relatório de Inventário e Caracterização é a seguinte:


no primeiro capítulo, este, apresenta-se a Descrição Geral do conteúdo do relatório;



no segundo capítulo é apresentado o Enquadramento do POEM nos principais programas e
políticas do Governo e são descritos o âmbito do POEM e os objectivos pretendidos;



no terceiro capítulo, Quadro Legal e de Planeamento, procede-se à descrição das principais
condicionantes legais ao processo de planeamento e ordenamento espacial marítimo, à
identificação dos Programas e Planos Territoriais com incidência no Espaço Marítimo e ainda à
descrição do PNDT com o qual este plano se tem que articular;



no quarto capítulo, Síntese de Benchmark, são apresentados alguns aspectos de outros planos
de ordenamento de espaços marítimos e retirados alguns ensinamentos para este plano;



no quinto capítulo, Caracterização Geral do Espaço Marítimo de Moçambique e Zonas Costeiras,
descreve-se a Área Abrangida pelo POEM, caracterizam-se as Condições Naturais do Espaço
Marítimo de Moçambique e são ainda apresentados alguns aspectos de caracterização dos
principais riscos - Evolução da Linha de Costa e Mudanças Climáticas - e da Qualidade
Ambiental;



no sexto capítulo, Inventário e Caracterização de Usos, Actividades e Funções, Obras de
Protecção Costeira são caracterizados os seguintes itens: Ocupação da faixa costeira /
Comunidades

costeiras;

Soberania,

Defesa

e

Segurança

Nacional;

Biodiversidade,

Ecossistemas e Áreas de Conservação; Pescas; Aquacultura; Infraestruturas Portuárias e
Transporte Marítimo; Obras de Protecção Costeira; Turismo e Recreio; Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico, Recursos Minerais e Actividade Mineira; Recursos Energéticos;
Produção de Energia e Investigação científica;


no sétimo capítulo, Economia do Mar, é apresentada a relação entre Ordenamento do Espaço
Marítimo, Economia do Mar e Economia Azul, são descritos alguns aspectos da Economia Azul
em África e é caracterizada de forma sumária a Economia de Moçambique e os Contributos das
Actividades Marítimas analisadas no POEM para a Economia de Moçambique;



no oitavo capítulo, Geração de Mapas e Cartografia Temáticos, são descritos os processos de
Recolha e Processamento de Informação e de Produção de Cartografia Temática e identificada
a informação necessária para os Próximos Passos;



no nono capítulo é descrito o Desenvolvimento, Implementação e Manutenção do Portal WebSIG;



no décimo capítulo, Avaliação Ambiental e Social Estratégica, apresenta-se o Referencial
Estratégico, os Principais Aspectos Ambientais e Socioeconómicos e a Estratégia de
Sustentabilidade Ambiental e Social;

e por fim, são sumariamente descritas as Fases Seguintes da elaboração do POEM.
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Por razões de organização e comodidade de consulta, face à dimensão do documento, o Entregável 4
foi dividido em quatro tomos


Tomo 1 - Enquadramento: inclui os capítulos 1 a 4



Tomo 2 - Caracterização Geral: inclui o capítulo 5



Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções: inclui o capítulo 6



Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros: inclui os capítulos 7 a 11
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2

2.1

ENQUADRAMENTO

ENQUADRAMENTO GERAL

O Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, na sua Prioridade 5 “Gestão sustentável e transparente
dos recursos naturais e do ambiente” enquadra a necessidade de promover o ordenamento do espaço
marítimo nacional, nomeadamente tendo em vista os objectivos estratégicos de:
(i) aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a monitoria, fiscalização e
responsabilização na elaboração e implementação dos planos;
(ii) garantir a integração da Economia Verde-Azul e da agenda de crescimento verde nas prioridades
nacionais de desenvolvimento, assegurando a conservação de ecossistemas, a biodiversidade e
o uso sustentável dos recursos naturais;
(iii) reforçar a capacidade de avaliação e monitoria da qualidade ambiental, em especial nas áreas
de implementação de projectos de desenvolvimento;
(iv) promover estudos e investigação visando a redução do risco de calamidades e adaptação às
mudanças climáticas;
(v) reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e infraestruturas aos riscos climáticos
e às calamidades naturais e antropogénicas.
Entretanto o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, na sua Prioridade III “Fortalecer a Gestão
Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente” identifica como objectivos estratégicos:
(i) aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a monitoria e fiscalização na sua
implementação;
(ii) assegurar a conservação de ecossistemas, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos
naturais;
(iii) reforçar a capacidade de avaliação e monitoria da qualidade ambiental, em especial nas áreas
de implementação de projectos de desenvolvimento;
(iv) reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e infra-estruturas aos riscos climáticos
e às calamidades naturais e antropogénicas;
(v) garantir a transparência e sustentabilidade da actividade de extracção de minerais e
hidrocarbonetos; e
(vi) reforçar a capacidade de monitoria e inspecção em áreas onde ocorre actividades mineiras.
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Merece destaque, no Objectivo Estratégico (i), e no âmbito do Planeamento e Ordenamento Territorial, a
acção prioritária a) Elaborar o plano de ordenamento do espaço marítimo.
Destacam-se também, com influência sobre as matérias do POEM, os objectivos estratégicos da
Prioridade II “Impulsionar o crescimento Economico, a produtividade e a geração de emprego”:
(ii) melhorar o ambiente de negócios para atracção de investimento privado nacional e internacional;
(iv) fortalecer a capacidade e o papel do turismo como factor dinamizador da economia;
(v) promover a extracção de minerais e hidrocarbonetos assegurando a sua sustentabilidade;
(ix) fortalecer a capacidade das instituições para a realização da investigação científica e
desenvolvimento tecnológico.
(x) promover o desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas, Sociais e de Administração.
Complementarmente, a Política do Mar, e sua Estratégia de Implementação, estabelecida pelo Governo
de Moçambique através da Resolução n.º 39/2017, de 14 de Setembro, enquadra a procura do mar e
das zonas costeiras para o desenvolvimento de diversas actividades económicas.
O ordenamento do espaço marítimo deve ter em conta o impacto potencial dos diferentes usos e
actividades nas áreas adjacentes à sua área de implantação. Deve considerar não só as características
do ambiente e os usos e actividades realizadas no espaço marítimo, mas também as tendências ou
previsões de crescimento ou desenvolvimento dos diferentes sectores para evitar a geração de conflitos
e a degradação ambiental. Um cenário ideal para o zoneamento no espaço marítimo dos diferentes usos,
actividades e funções terá em conta e respeitará a capacidade de carga do ambiente, a fragilidade das
espécies e as dinâmicas ambientais e procurará um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e
social e a preservação do meio ambiente numa perspectiva de desenvolvimento sustentável.
A elaboração do POEM obedece ao estabelecido no Regulamento que Estabelece o Regime Jurídico de
Utilização do Espaço Marítimo Nacional (RJUEM), aprovado pelo Decreto n.º 21/2017, de 24 de Maio,
aplicando-se a “todas as zonas marítimas sob jurisdição nacional, nos termos definidos na Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, identificando: a) a distribuição espacial e temporal dos usos
e actividades existentes e potenciais; b) os valores naturais e culturais com relevância estratégica para a
sustentabilidade ambiental e a solidariedade intergeracional, de acordo com o seguinte:
a. A identificação e a distribuição espacial e temporal dos usos e actividades existentes e potenciais,
nomeadamente: i) aquacultura e pesca; ii) biotecnologia; iii) recursos minerais; iv) recursos
energéticos e energias renováveis; v) investigação científica; vi) recreio, desporto e turismo;
vii) património cultural subaquático; viii) equipamentos e infraestruturas.
b. A identificação de programas e planos territoriais que incidam sobre a mesma área ou sobre
áreas do plano de situação que, pela interdependência estrutural ou funcional dos seus
elementos, necessitem de uma coordenação integrada de ordenamento, bem como as
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respectivas medidas de articulação e de coordenação, designadamente no que respeita à erosão
costeira.
c. Os fundamentos estratégicos, legais, técnicos e científicos das respectivas indicações e
determinações.
d. A identificação das áreas e ou dos volumes relevantes para a conservação da natureza, nos
termos da Lei da Conservação vigente.
e. A identificação das redes de estruturas e infraestruturas e dos sistemas indispensáveis à defesa
nacional, à segurança interna e à protecção civil, sempre que não haja prejuízo para os interesses
do Estado.
f.

A identificação dos valores correspondentes ao património cultural, material ou imaterial, em meio
náutico e subaquático, designadamente, os sítios de interesse arqueológico classificados ou em
vias de classificação, inventariados e conhecidos.

O POEM inclui ainda a localização dos seguintes elementos relativos à navegação, ilhas artificiais,
instalações e estruturas: a) canais de navegação e esquemas de separação de tráfego; b) áreas de
pilotagem obrigatória; c) zonas de manobras de dragas; d) bóias e sistema de sinalização marítima; e)
baixios a descoberto; f) recifes artificiais; g) ancoradouros e fundeadouros; h) portos, marinas e
infraestruturas similares; i) obras de defesa costeira; j) zonas de depósito de dragados; k) cabos e ductos
submarinos; l) zonas de deposição de munições e de matérias perigosas; m) localização de naufrágios e
de afundamentos.
O POEM é complementar ao Plano Nacional para o Desenvolvimento do Território (PNDT) e deve
assegurar, nos termos da Lei 19/2007, a Lei de Ordenamento do Território, a coordenação com os
programas e planos territoriais locais que incidam sobre a mesma área ou que exijam coordenação
integrada e a identificação de padrões incompatíveis com programas e planos territoriais pré-existentes
que deverão ser revogados ou alterados.
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2.2
2.2.1

ÂMBITO E OBJECTIVOS DO POEM
Âmbito

A elaboração do POEM é da responsabilidade do Ministério do Mar, das Águas Interiores e das Pescas
(MIMAIP), o órgão central do Estado que dirige, coordena, planeia e assegura a implementação de
políticas, estratégias e planos de acção nas áreas do mar, águas interiores e pescas.
O âmbito dos estudos a realizar segue as orientações dos termos de referência do POEM (TdR) e do
Relatório Orientador, descrito resumidamente nos parágrafos seguintes.
O POEM deve antecipar as tendências e previsões de crescimento ou desenvolvimento dos sectores que
ocorrem no espaço marítimo, a fim de evitar a geração de conflitos e a degradação ambiental. Deve
também promover o desenvolvimento económico, social, cultural e científico, promovendo sinergias e
optimizando o uso dos recursos naturais, minimizando ou evitando a degradação ambiental e melhorando
o estado dos ecossistemas e espécies marinhas.
O POEM permitirá a resolução de conflitos que possam existir entre o desenvolvimento de diferentes
usos, actividades e funções, como, por exemplo, o turismo, a pesca e o estabelecimento de áreas de
conservação. Além disso, a geração de informação e conhecimento dentro das zonas costeiras e do
espaço marítimo como resultado indirecto do POEM será um benefício para o desenvolvimento
tecnológico e científico. Espera-se também o aumento do conhecimento e a valorização do património
arqueológico subaquático e dos recursos biológicos marinhos, entre muitos outros benefícios que serão
alcançados através da implementação do plano.
Espera-se que o POEM possa constituir um instrumento para a promoção do desenvolvimento
sustentável e integrado, baseado num planeamento inteligente e responsável dos potenciais usos,
actividades e funções existentes no espaço marítimo de Moçambique. O POEM deverá iniciar-se através
da definição dos princípios, metas e objectivos que guiarão o plano e seguindo uma estratégia de
participação pública. De seguida deverá incluir uma análise profunda dos possíveis conflitos e
compatibilidades de usos, actividades e funções. Esta análise ajudará a definir a localização das zonas
previstas para diferentes usos, actividades e funções, através de um processo de consulta pública. Por
fim, o POEM será concretizado através da definição das políticas e regulamentação necessárias.
É também muito necessário que o POEM se desenvolva em harmonia e integração com o Plano Nacional
de Desenvolvimento Territorial (PNDT), sob a responsabilidade do MTA, que visa ordenar os usos e
actividades no território continental e nas ilhas de Moçambique. Enquanto os usos, actividades e funções
que ocorrem nas zonas costeiras interagirem tanto com o ambiente marinho (efluentes, contaminação,
construção de infraestruturas, etc.) como com os usos e actividades desenvolvidos no mar (transportes,
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aquacultura, turismo, etc.), o POEM e o PNDT devem ser instrumentos mutuamente permeáveis. Assim,
torna-se crucial que os métodos e técnicas utilizados sejam compatíveis entre si. Além disso, o POEM
terá em conta o ordenamento do território definido no PNDT para as zonas costeiras e insulares, a fim de
promover a integração dos usos e actividades desenvolvidas no mar com aquelas realizadas na costa.

2.2.2

Objectivos

Até à identificação de Objectivos Gerais e Específicos para o Ordenamento do Espaço Marítimo, que
acontecerá na Fase 4, no âmbito do Diagnóstico e Quadro Estratégico, serão tidos em conta os objectivos
gerais e específicos identificados nos TdR para o desenvolvimento do POEM elaborados pelo MIMAIP
sob coordenação da DIPOL, com financiamento do Banco Mundial e que estão listados nos próximos
parágrafos.

Objectivos gerais
1. Estabelecer um ordenamento espacial marítimo, respeitando os princípios da gestão integrada e do
desenvolvimento sustentável.
2. Promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente do mar e dos recursos marinhos
e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos
usos e das actividades nele desenvolvidos, atendendo à responsabilidade inter e intrageracional na
utilização do espaço marítimo nacional e visando a criação do emprego.
3. Assegurar a preservação, protecção e recuperação dos valores naturais, biodiversidade e
ecossistemas costeiros e marinhos e a manutenção do bom estado ambiental do meio marinho,
assim como a prevenção de riscos e à minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes naturais
e das alterações climáticas ou da acção humana.
4. Garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de
utilização privativa do espaço marítimo, e permitir o exercício dos direitos de informação e
participação.
5. Assegurar a qualidade da informação disponível sobre o espaço marítimo nacional.

Objectivos específicos
1. Identificar os principais usos e actividades desenvolvidos no espaço marinho e costeiro, incluindo os
usos presentes como os usos potenciais ou futuros e respectivas quotas e valores comerciais.
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2. Identificar os principais actores que tenham interesses e/ou sejam afectados pelo POEM, e projectar
e executar um programa de participação pública, como parte fundamental do processo de
desenvolvimento do Plano.
3. Identificar o património cultural, arquitectónico e arqueológico relacionado com o ambiente marinho
e costeiro e fornecer medidas para a sua protecção, assegurando a sua salvaguarda.
4. Realizar a caracterização ambiental da faixa costeira e espaço marítimo e identificar as zonas de alto
valor ambiental, bem como as zonas susceptíveis a riscos e/ou pressões humanas.
5. Realizar uma avaliação dos possíveis efeitos das mudanças climáticas na zona marítima e costeira,
a fim de identificar as áreas mais susceptíveis e vulneráveis.
6. Ordenar os usos e actividades a desenvolver no espaço marítimo com respeito pelos ecossistemas
marinhos, através da definição de um modelo de Ordenamento Marítimo indicando potencialidades
actuais e futuras dos diferentes usos do ambiente costeiro e marinho e compatibilidades entre
diferentes usos.
7. Prevenir ou minimizar eventuais conflitos entre usos e actividades desenvolvidas no espaço marítimo.
8. Realizar a Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE) do POEM.
9. Definir indicadores e elaborar um plano de monitoramento e avaliação da execução das disposições
do POEM.
10. Produzir uma matriz indicativa das várias leis relativas ao uso do espaço marítimo e zonas costeiras
ou a actividades com eles relacionados.
11. Gerar um Sistema de Informação Geográfica que inclua a cartografia sob as características
ambientais, os usos actuais e potenciais e os recursos (naturais, culturais, arqueológicos) do espaço
marinho e costeiro e ainda assegurar ao público, em acesso livre por internet, a representação do
POEM.
12. A elaboração do POEM deve, em todo o momento, observar o desenvolvimento e os relatórios do
PNDT, em desenvolvimento, de forma a beneficiar da informação já obtida, sobretudo para as zonas
costeiras e águas territoriais. Deve ainda o SIG gerado ser compatível com a mesma base de dados
do Território.
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3

3.1

QUADRO LEGAL E DE PLANEAMENTO

DESCRIÇÃO GERAL

Foi considerado relevante, no âmbito dos trabalhos a desenvolver, efectuar um levantamento sobre as
condicionantes ao processo de planeamento e ordenamento espacial marítimo decorrentes da legislação
internacional e nacional, bem como proceder à clarificação de conceitos e definições adoptados na
legislação e ainda identificar e sistematizar as diversas competências nos assuntos do mar.
Assim, neste âmbito foram analisadas e sintetizadas as orientações decorrentes das convenções e outra
regulamentação internacional, bem como a legislação nacional, incluindo a legislação sectorial e as leis
orgânicas dos vários ministérios.
Foram também identificados e analisados os programas e planos territoriais que incidem sobre o espaço
marítimo global ou sobre áreas parciais do POEM de forma a assegurar uma coordenação integrada de
ordenamento, bem como as respectivas medidas de articulação e/ou de salvaguarda, designadamente
no que respeita à conservação da biodiversidade e à erosão costeira.
Uma atenção especial foi dada ao PNDT, plano com o qual o POEM deverá ser articulado e
compatibilizado.
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3.2

CONDICIONANTES LEGAIS AO PROCESSO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL
MARÍTIMO

3.2.1

Convenções e outra Regulamentação Internacional

Papel e peso do Direito Internacional da ordem jurídica interna
No seguimento da consolidação do Direito Internacional do Ambiente, Moçambique iniciou, poucos anos
após a Independência, um processo de adesão a tratados e convenções internacionais sobre diversas
matérias ambientais, sendo o âmbito de aplicação variado:


internacional (tendo normalmente as Nações Unidas como organização promotora),



continental (tendo como principal sujeito a Organização da Unidade Africana, que deu lugar à
actual União Africana) e



regional (da autoria da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral ou de outra
organização de âmbito regional).

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável / Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
Em 2015, os países, incluindo Moçambique, adoptaram a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável” e os seus 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (ver figura seguinte).

Figura 3.1 - Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
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Moçambique é membro das Nações Unidas e tem participado activamente nos processos de elaboração
de Agendas de Desenvolvimento Universais como são os casos da Declaração de Milénio de 2000-2015,
Agenda de Acção de Adis Abeba e mais recentemente da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. Sobre a Agenda 2030, importa salientar que as Nações Unidas realizaram um processo de
consultas abrangente, participativo e inclusivo sem precedentes. Moçambique fez parte deste processo
como um dos 53 países seleccionados para realizar consultas nacionais para a definição das prioridades
da referida Agenda. Este processo contou com o envolvimento da Sociedade Civil.
As consultas nacionais foram realizadas sob liderança do Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade
(FDC) que culminou com documento de posição sobre a então Agenda de Desenvolvimento Pós 2015.
O Governo de Moçambique elaborou um documento complementar sobre as perspectivas de
Moçambique no contexto da Agenda de Desenvolvimento Pós 2015. Os documentos resultantes das
consultas nacionais para além de terem sido submetidos às Nações Unidas para consideração no
processo de negociação da Agenda, que teve início em finais de 2014, serviram de suporte para
participação de Moçambique ao mais alto nível na 70ª Sessão das Assembleia Geral das Nações Unidas,
que culminou com adoptação da actual Agenda na cimeira que decorreu de 25 a 27 de Setembro de
2015.
Um dos ODS definidos pelas Nações Unidas está especialmente relacionado com a necessidade de
proteger e desenvolver os espaços marítimos dos países: Objectivo 14 - Conservar e usar de forma
sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos.
Este objectivo procura demonstrar a importância dos oceanos mundiais, destacando que as suas
temperatura, química, correntes e vida impulsionam sistemas globais que tornam a terra habitável para
a humanidade: água da chuva, água potável, meteorologia, clima, zonas costeiras, grande parte da nossa
comida, e até mesmo o oxigénio no ar que respiramos, são todos, em última análise, fornecidos e
regulados pelo mar.
Assim, a gestão cuidadosa deste recurso global essencial é uma característica-chave de um futuro
sustentável, nomeadamente porque, existe actualmente uma contínua degradação das águas costeiras,
devido à poluição, e a acidificação dos oceanos está a ter um efeito adverso sobre o funcionamento dos
ecossistemas e da biodiversidade impactando também negativamente a pesca de pequena escala. As
áreas de conservação marinhas precisam de ser geridas de forma eficaz e dotadas de recursos e têm
que ser postos em prática regulamentos para reduzir a sobrepesca, a poluição marinha e a acidificação
do oceano.
Para alcançar este objectivo foram definidas várias metas das quais são destacadas as seguintes pela
sua especial relevância para o enquadramento do POEM de Moçambique:
14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, em particular
a resultante das actividades terrestres, incluindo a poluição de nutrientes e detritos marinhos.
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14.2 Até 2020, gerir e proteger de forma sustentável os ecossistemas marinhos e costeiros,
nomeadamente reforçando a sua resiliência, para evitar as graves consequências da sua
degradação, e tomar medidas para a sua restauração a fim de alcançar a saúde e produtividades
dos oceanos.
14.4 Até 2020, regular, efectivamente, a extracção de recursos, acabar com a sobrepesca e a pesca
ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar
planos de gestão com base científica, para restaurar as populações de peixes no menor período
de tempo possível, pelo menos para níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável,
como determinado pelas suas características biológicas.
14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação
nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível.
14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de investigação e transferir
tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia
Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos
e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em
desenvolvimento, em particular os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países
menos desenvolvidos.
14.b Garantir acesso aos recursos marinhos e aos mercados para os pescadores artesanais de
pequena escala.
São também de destacar outros ODS que influenciam ou poderão ser influenciados pelo ordenamento
do espaço marítimo e zonas costeiras de Moçambique e das actividades, usos e funções que ali ocorrem:
Objectivo 1 - Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Objectivo 2 - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a
agricultura sustentável
Objectivo 5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas
Objectivo 8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e
o trabalho digno para todos
Objectivo 13 - Adoptar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos
Objectivo 15 - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e
travar a perda de biodiversidade
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A nível global, os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 metas da nova agenda
serão monitorados e revistos com recurso a uma lista de indicadores globais que foi adoptada em 2017,
pela 48ª Sessão da Comissão de Estatística das Nações Unidas e pela Assembleia Geral das Nações
Unidas através da Resolução A/RES/71/313 (trabalho da Comissão de Estatística pertencente à Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável). Esta resolução reconhece a importância de se dispor de um
quadro estatístico sólido para medir o progresso nos ODS e de se assegurar que os Governos também
desenvolverão os seus indicadores nacionais para apoiar a monitoração do progresso alcançado com os
objectivos e metas.
Convenções sobre o Mar
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

Em 1996, o Estado moçambicano procedeu à ratificação por Moçambique da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, através da Resolução n.º 21/96, de 26 de Novembro. Este instrumento é,
sem margem para dúvida, o mais ambicioso tratado jamais realizado pela comunidade internacional,
tendo como objectivos gerais, extraídos da leitura do respectivo preâmbulo: contribuir para a manutenção
e fortalecimento da paz, da justiça, do progresso, bem como o desenvolvimento de relações de
cooperação e amizade, entre todos os povos do Mundo; definição de uma ordem jurídica para os mares
e os oceanos, com o respeito devido pelas soberanias nacionais, que facilite as comunicações
internacionais e promova os usos pacíficos dos mares e oceanos, a utilização equitativa e eficiente dos
recursos vivos e o estudo, a protecção e a preservação do meio marinho; desenvolver os princípios
consagrados na Resolução n.º 2749 (XXV) de 17 de Dezembro de 1970, na qual a Assembleia Geral das
Nações Unidas declarou que os fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo para além dos limites da
jurisdição nacional, bem como os respectivos recursos, constituem património comum da humanidade,
devendo a exploração dos mesmos ser feita em benefício da humanidade em geral, independentemente
da situação geográfica dos Estados.
Protocolo Relativo aos Privilégios e Imunidades na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos

Através da Resolução n.º 38/2008, de 15 de Outubro, o Conselho de Ministros aprovou da adesão da
República de Moçambique ao Protocolo Relativo aos Privilégios e Imunidades na Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,
aberto à assinatura em Kingston (Jamaica), entre os dias 17 e 28 de Agosto de 1998.
Acordo Relativo à Conservação e Gestão das Populações de Peixes Transzonais e das Populações de Peixes
Altamente Migratórias

Por via da Resolução n.º 19/2008, de 16 de Dezembro, o Conselho de Ministros procedeu à ratificação
da adesão da República de Moçambique ao Acordo Relativo à Aplicação das Disposições da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar Respeitantes à Conservação e Gestão das Populações de
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Peixes Transzonais e das Populações de Peixes Altamente Migratórias, a qual visa assegurar a
conservação a longo prazo e a exploração sustentável das populações piscícolas.
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

Em 2003, há a registar a adesão de Moçambique, por intermédio do Conselho de Ministros, a dois
importantes instrumentos internacionais conta a poluição marinha: a Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, e respectivo Protocolo, de 1978 (MARPOL), através da
Resolução n.º 5/2003, de 18 de Fevereiro.
Convenção Internacional sobre a Preparação, Combate e Cooperação contra a Poluição por Hidrocarbonetos

O País ratificou igualmente a Convenção Internacional sobre a Preparação, Combate e Cooperação
contra a Poluição por Hidrocarbonetos, de 1990 (OPRC 90), através da Resolução n.º 6/2003, de 18 de
Fevereiro.
Esta Convenção, cujo texto não consta no Boletim da República (por razões que se desconhecem)
abrange um conjunto de matérias, das quais se destacam, procedimentos de notificação relativos a
incidentes de poluição por hidrocarbonetos, medidas a adoptar face à recepção de um comunicado
relativo a um incidente de poluição por aqueles produtos, sistemas nacionais e regionais de preparação
e combate de incidentes de poluição, cooperação internacional no combate à poluição, investigação e
desenvolvimento com vista a melhorar as técnicas existentes de prevenção e combate aos incidentes de
poluição, bem como a cooperação técnica e a promoção da cooperação bilateral e multilateral na
preparação e combate a este tipo de incidente.
Convenção da Organização Marítima Internacional - IMO

Por via da Resolução n.º 13/83, de 9 de Novembro, da Assembleia da República, Moçambique ratificou
as Emendas à Convenção da Organização Marítima Internacional, aprovadas pela Resolução A 358 (IX),
corrigidas pela Resolução A.371 (XI), as Emendas constantes da Resolução A.400 (X) e as Emendas da
Resolução A.450 (XI).
A esta seguiram-se a rectificação de vários outros instrumentos relativos à Convenção da Organização
Marítima Internacional, nomeadamente:


a Resolução n.º 54/2001, de 6 de Novembro, do Conselho de Ministros, que determina a adesão
da República de Moçambique às emendas aos artigos 16, 17 e 19 da Convenção da Organização
Marítima Internacional (IMO), aprovadas pela Resolução A. 735(18), adoptada em 4 de
Novembro de 1993;



a Resolução n.º 55/2001, de 6 de Novembro, do Conselho de Ministros, que determina a adesão
da República de Moçambique às emendas de 1995 ao Anexo a Convenção Internacional sobre
Normas de Formação, de Certificação e de Serviços de Quartos para os Marítimos (STCW 1978),
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adoptadas na Conferência de Partes da Organização Marítima Internacional (IMO), que teve
lugar em Londres (Reino Unido), entres os dias 26 de Junho a 7 de Julho de 1995;


a Resolução n.º 65/2001, de 19 de Dezembro, do Conselho de Ministros, que ratifica a Resolução
n.º 1 da Conferência da Organização Marítima Internacional (IMO) sobre a Cooperação e
Coordenação Regionais dos Serviços de Busca e Salvamento Marítimo e Sistema Mundial do
Serviço de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS) realizada de 16 a 20 de Outubro de 2000
em Florença, Itália;



a Resolução n.º 19/2003, de 3 de Junho, do Conselho de Ministros que ratifica a adesão às
emendas aos artigos 11°, 15°, 21°, 25º, 56° e 57° e aos novos artigos 47° a 51° da Convenção
da Organização Marítima Internacional (IMO), adoptadas em 7 de Novembro de 1991

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS

Esta Convenção foi ratificada por via da Resolução n.º 26/94, de 1 de Setembro. Para além deste
instrumento, o país aderiu ainda:


por via da Resolução n.º 25/2004, de 14 de Julho, do Conselho de Ministros, o país ratificou as
emendas ao Anexo da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
1974 SOLAS (74) adoptadas pela Resolução n.º 1, de 12 de Dezembro de 2002, da Conferencia
dos Governos Contratantes da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no
Mar, do ano de 1974;



por via da Resolução n.º 26/2004, de 14 de Julho, do Conselho de Ministros, o país ratificou o
Código Internacional de Segurança dos Navios e das Instalações Portuárias (Código ISPS),
adoptado pela Resolução n.º 2, de 12 de Dezembro de 2002, da Conferencia dos Governos
Contratantes da Convenção Internacional para a salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974
(SOLAS 74);



por via do Decreto n.º 71/2017, de 20 de Dezembro, do Conselho de Ministros, foi aprovado o
Regulamento do Código Internacional de Protecção de Navios e Instalações Portuárias (CIPNIP),
o qual estabelece o respectivo regime jurídico aplicável na República de Moçambique aos navios
que efectuem viagens internacionais e as respectivas companhias, incluindo as instalações
portuárias que servem tais navios, nomeadamente navios de passageiros, incluindo
embarcações de alta velocidade, navios de carga, incluindo embarcações de alta velocidade com
arqueação bruta igual ou superior a 500 TAB e unidades móveis de perfuração ao largo, in situ,
competindo ao Instituto Nacional da Marinha (INAMAR) coordenar e supervisionar a aplicação
das determinações prescritas do CIPNIP, indicando-se as demais entidades intervenientes e
regulando o Comité de Protecção, as medidas de protecção e procedimentos de controlo de
navios e de instalações portuárias, os níveis de protecção, declaração de protecção e exercícios,
a formação, certificação dos oficiais de protecção do navio e das instalações portuárias, as
organizações reconhecidas, e o registo, actividades adicionais, controlo de acesso e
confidencialidade e fixando o regime sancionatório;
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Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima - SUA / Protocolo para a
Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas localizadas na Plataforma Continental

Por via da Resolução n.º 74/2002, de 2 de Outubro, do Conselho de Ministros, Moçambique aderiu
Convenção sobre a supressão de actos ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, aprovada
em Roma (Itália), no dia 10 de Março de 1988.
E por via da Resolução n.º 75/2002, de 2 de Outubro, do Conselho de Ministros, Moçambique aderiu ao
Protocolo para supressão de actos ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas localizadas na
Plataforma Continental, aprovado em Roma, a 10 de Março de 1988, em complemento da Convenção
sobre a Supressão de Actos Ilícitos Contra a Segurança da Navegação Marítima, aprovada em Roma
(Itália), no dia 10 de Março de 1988.
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) e respectivos Protocolos
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica

Em 1994, a Assembleia da República ratificou outros dos instrumentos internacionais que emergiram da
Conferência do Rio de Janeiro, a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, por via
da Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto. Este instrumento tem como objectivos: “a conservação da
diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes, e a partilha justa e equitativa dos
benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos, inclusivamente através do acesso adequado
a esses recursos e da transferência apropriada das tecnologias relevantes, tendo em conta todos os
direitos sobre esses recursos e tecnologias, bem como através de um financiamento adequado” (artigo
1 da CDB). Duas modalidades de conservação emergem deste instrumento - a conservação in - situ e a
conservação ex situ.
Este instrumento internacional, em conjunto com outros a que o nosso País aderiu para protecção da
biodiversidade, implica, por exemplo, a realização de esforços no domínio da conservação in-situ, quanto
aquela que preconiza a conservação dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção e
recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio natural e, no caso das espécies
domesticadas ou cultivadas, em meios onde tenham desenvolvido as suas propriedades específicas.
A CDB, para além de identificar a necessidade de cooperação internacional entre Estados signatários
(artigo 5), define diversas medidas necessárias que deveriam ser criadas e implementadas a nível
nacional em cada Estado em matérias de conservação e uso sustentável dos recursos biológicos. As
medidas definidas abrangem diversos aspectos que incluem: identificação e monitorização dos
componentes importantes para a diversidade biológica (artigo 7); a conservação, in-situ e ex-situ, e
sustentabilidade de usos (artigos 8, 9 e 10); incentivos socioeconómicos para a conservação e uso
sustentável da biodiversidade, para a formação e investigação científica e para a educação e
consciencialização pública (artigos 11, 12 e 13); e a avaliação e mitigação de impactos no meio ambiente
(artigo 14).
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A CDB também menciona a criação e adopção de medidas em outras áreas como o acesso e
transferência de tecnologia, partilha de informação e cooperação técnico-científica (artigos 16, 17 e 18)
e distribuição dos benefícios resultantes da utilização biotecnológica dos recursos genéticos (artigo 19).
As Partes envolvidas na Convenção comprometeram-se a estabelecer medidas gerais para a
conservação e uso sustentável (artigo 6) sob a forma de estratégias, planos ou programas a nível nacional
com vista à conservação e uso sustentável dos recursos biológicos e que reflectissem as medidas
propostas na CBD que se considerassem relevantes para cada Estado. Quando possível, a conservação
e uso sustentável dos recursos biológicos deveria ser integrada nos planos, programas e políticas
sectoriais e intersectoriais.
Este compromisso viria a materializar-se na elaboração de documentos denominados Estratégias e
Planos de Acção Nacionais que definem as linhas estratégicas a adoptar, desafios e objectivos, e
simultaneamente avaliam o estado dos recursos biológicos, da sua conservação, das tendências,
ameaças e impactos sobre o bem-estar humano.
Reconhecendo os valores da biodiversidade, para além de ratificar a Convenção sobre a Diversidade
Biológica, Moçambique adoptou a Estratégia e Plano de Acção Nacional para a Conservação da
Diversidade Biológica 2015-2035, isto após ter expirado a Estratégia e Plano de Acção Nacional para a
Conservação da Diversidade Biológica (2003-2010).
Este documento mais recente, resulta da actualização da Estratégia e Plano de Acção Nacional para a
Conservação da Diversidade Biológica anterior, elaborado de acordo com a Decisão X/2 adoptada na
10ª Conferência das Partes (COP10) em Nagoya (ver abaixo). Nesse âmbito, o documento actualizado
incorpora e reflecte as medidas aprovadas pelas Partes para o Plano Estratégico Global (2011-2020) e
as metas de Aichi para a biodiversidade.
Ao abrigo da Convenção (artigo 26), são actualmente elaborados os Relatórios Nacionais sobre a
Implementação da Convenção de Diversidade Biológica. Em Moçambique este documento (MITADER,
2019) pretende resumir os progressos efectuados e a efectividade das políticas e legislação no contexto
da conservação da biodiversidade e das vinte metas de Aichi. O documento também tem como objectivo
fornecer a visão actualizada do estado e evolução da biodiversidade a nível nacional e uma análise das
ameaças e implicações da perda de biodiversidade para a qualidade de vida da população.
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança

Em 2001, a Assembleia da República procedeu à ratificação, através da Resolução n.º 11/2003, de 20
de Dezembro, do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que surgiu na sequência da Convenção
da Biodiversidade, visando (artigo 1) “contribuir para assegurar um nível adequado de protecção no
domínio da transferência segura, manuseamento e utilização de organismos vivos modificados
resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e utilização
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sustentável da diversidade biológica, tomando também em consideração os riscos para a saúde humana
e com particular enfoque no movimento transfronteiriço”.
Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e a Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados
de sua Utilização

Através da Resolução n.º 3/2014, de 3 de Junho, dá-se a ratificação do Protocolo de Nagoya sobre
Acesso a Recursos Genéticos e a Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização.
Segundo o preâmbulo da referida Resolução, a ratificação decorre da “necessidade de assegurar a
partilha justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, acesso à
transferência de tecnologias e à conservação da diversidade biológica e utilização sustentável de seus
componentes, em obediência a um dos três pilares fundamentais da Convenção sobre a Diversidade
Biológica”.
O objectivo do Protocolo de Nagoya é (artigo 1) a partilha justa e equitativa dos benefícios derivados da
utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a
transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais
recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado, contribuindo desse modo para a
conservação da diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus componentes.
No seguimento do disposto na CDB, o Protocolo reiterou que os benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos, bem como subsequentes aplicações e comercialização, devem ser partilhados de
maneira justa e equitativa com a Parte provedora desses recursos que seja o país de origem desses
recursos ou uma Parte que tenha adquirido os recursos genéticos em conformidade com a Convenção,
devendo tal partilha ser feita mediante termos mutuamente acordados (n.º 1 do artigo 5). Nesse sentido,
os Estados deverão adoptar tomar medidas de natureza legislativa, administrativa ou política, conforme
o caso, com vistas a assegurar que os benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos detidos
por comunidades indígenas e locais, de acordo com a legislação nacional relativa aos direitos
estabelecidos destas comunidades indígenas e locais sobre estes recursos genéticos, sejam partilhados
de maneira justa e equitativa com as comunidades relacionadas, com base em termos mutuamente
acordados (n.º 2 do artigo 5).
Proclamou-se igualmente que, no quadro do exercício dos direitos soberanos sobre recursos naturais e
sujeito ao respectivo quadro legal de acesso e partilha de benefícios, o acesso a recursos genéticos para
sua utilização está sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte provedora desses recursos
que seja país de origem desses recursos ou uma Parte que tenha adquirido os recursos genéticos em
conformidade com a Convenção, a menos que de outra forma tenha sido determinado por aquela Parte
(n.º 1 do artigo 6). Nesse sentido, compete a cada Estado parte adoptar com vista a assegurar que o
consentimento prévio fundamentado ou a aprovação e o envolvimento das comunidades indígenas e
locais seja obtido para acesso aos recursos genéticos quando elas tiverem o direito estabelecido de
conceder acesso a esses recursos (n.º 2 do artigo 6).
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No capítulo do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, os Estados parte devem, de
acordo com o quadro legal nacional, considerar as normas consuetudinárias, protocolos e procedimentos
comunitários das comunidades indígenas e locais, quando aplicável, em relação ao conhecimento
tradicional associado a recursos genéticos (artigo 12). Nesse sentido, os Estados parte, sempre com a
participação efectiva das comunidades indígenas e locais concernentes, deverão estabelecer
mecanismos para informar potenciais usuários de conhecimento tradicional associado a recursos
genéticos sobre suas obrigações, incluindo medidas disponibilizadas por meio do Mecanismo de
Intermediação de Informação sobre Acesso e Partilha de Benefícios para acesso e partilha justa e
equitativa dos benefícios derivados da utilização de tal conhecimento (artigo 12). Deverão ainda apoiar o
desenvolvimento pelas comunidades indígenas e locais, especialmente as mulheres destas
comunidades, de: i) protocolos comunitários relativos ao acesso a conhecimento tradicional associado a
recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de tal
conhecimento; ii) requisitos mínimos para termos mutuamente acordados para assegurar a partilha justa
e equitativa dos benefícios derivados da utilização de conhecimento tradicional associado a recursos
genéticos; iii) cláusulas contratuais modelo para partilha de benefícios derivados da utilização de
conhecimento tradicional associado a recursos genéticos (n.º 3 do artigo 12).
O Protocolo atribui a cada Estado a responsabilidade de designar um Ponto focal, bem como a Autoridade
competente em acesso e partilha de benefícios, enumerando as respectivas funções principais (artigo
13).
Metas de Aichi

O Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020, elaborado no âmbito da CDB, visa promover a
aplicação efectiva da Convenção através de uma abordagem estratégica, incluindo uma visão
compartilhada, uma missão e objectivos e metas estratégicos (“as metas para a biodiversidade de Aichi”),
que inspirem uma acção ampla por todas as Partes e actores (ver figura seguinte). O Plano Estratégico
também fornece um quadro flexível para o estabelecimento de metas nacionais e regionais e para reforçar
a coerência na aplicação das disposições da Convenção e as decisões da Conferência das Partes.

Figura 3.2 - Metas para a biodiversidade de Aichi
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Destas Metas, e tendo em conta o contexto do POEM, são de destacar as seguintes:


No âmbito do Objectivo estratégico A “Tratar as causas subjacentes à perda de biodiversidade
através da integração da biodiversidade na administração e sociedade”


Meta 2: Até 2020, o mais tardar, os valores da biodiversidade tenham sido integrados
nas estratégias de desenvolvimento e redução da pobreza e processos de planeamento
nacionais e locais e estejam a ser incorporados na contabilidade pública, como
apropriado, e nos sistemas de relato nacionais.



No âmbito do Objectivo estratégico B “Reduzir as pressões directas sobre a biodiversidade e
promover a utilização sustentável”


Meta 5: Até 2020, a taxa de perda de todos os habitats naturais, incluindo florestas, é
pelo menos reduzida a metade e onde exequível reduzida para próximo de zero, e a
degradação e fragmentação é significativamente reduzida.



Meta 6: Até 2020 todos os stocks de peixes e invertebrados, e plantas aquáticas são
geridos e colhidos sustentavelmente, legalmente e aplicando uma abordagem de base
ecossistémica, de modo a evitar a sobrepesca, a ter em vigor planos e medidas de
recuperação para todas as espécies exauridas, as pescas não têm impactos adversos
significativos sobre espécies ameaçadas e ecossistemas vulneráveis e os impactos das
pescas sobre stocks, espécies e ecossistemas estão dentro dos limites ecológicos
seguros.



Meta 10: Até 2015, as múltiplas pressões antropogénicas sobre os recifes de coral e
outros ecossistemas vulneráveis impactados pelas mudanças climáticas ou acidificação
dos oceanos serão minimizados para que mantenham a sua integridade e
funcionamento.



No âmbito do Objectivo estratégico C “Melhorar o estado da biodiversidade através da
salvaguarda dos ecossistemas, espécies e diversidade genética”:


Meta 11: Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e águas interiores e 10
por cento de áreas costeiras e marinhas, especialmente áreas de particular importância
para a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas, são conservados através de
sistemas de áreas protegidas eficaz e equitativamente geridos, ecologicamente
representativos e bem conectados e por outras medidas de caráter territorial, e
integrados nas paisagens terrestre e marinha.



No âmbito do Objectivo estratégico D “Aumentar os benefícios da biodiversidade e dos serviços
dos ecossistemas para todos”:


Meta 14: Até 2020, os ecossistemas que fornecem serviços essenciais, incluindo
serviços relacionados com água, e contribuem para a saúde, sustento e bem-estar, são
restaurados e/ou salvaguardados, tomando em consideração as necessidades das
mulheres, comunidades indígenas e locais e dos pobres e vulneráveis.
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No âmbito do Objectivo estratégico E “Aumentar a implementação através de planeamento
participado, gestão do conhecimento e criação de capacidade”:


Meta 18: Até 2020, os conhecimentos, inovações e práticas tradicionais das
comunidades indígenas e locais, relevantes para a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade, e a sua utilização habitual de recursos biológicos, serão respeitados,
sujeitos à legislação nacional e obrigações internacionais relevantes, e totalmente
integradas e reflectidas na implementação da Convenção com a participação plena e
efetiva das comunidades indígenas e locais, em todos os níveis relevantes.



Meta 19: Até 2020, o conhecimento, a base científica e as tecnologias relacionadas com
a biodiversidade, os seus valores, funcionamento, estados e tendências, e as
consequências da sua perda, são melhorados, extensamente partilhados e transferidos,
e aplicados.

Outras Convenções sobre Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Em 1981, Moçambique aderiu à União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais (UICN/IUCN) através da Resolução n.º 21/81, de 30 de Dezembro, do Conselho de Ministros.
Tal iniciativa, complementada com a aprovação de legislação interna, comprova o esforço realizado pelo
Governo de Moçambique na materialização de uma política de protecção das florestas e fauna nacionais.
Contudo, este esforço foi parcialmente destruído devido ao impacto da Guerra Civil em praticamente todo
o país. Actualmente assiste-se a uma franca recuperação, por via de esforços notáveis como a aprovação
de legislação relevante que inclui a nóvel Lei da Conservação e dos regulamentos da CITES e ainda a
criação de instituições como a Administração Nacional das Áreas de Conservação, que tem empreendido
um enorme esforço na melhoria da protecção dos recursos naturais e combate ao tráfico.
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção

Também em 1981, Moçambique ratificou a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies de Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção, de 1973), através da Resolução n.º 20/81,
de 30 de Dezembro, do Conselho de Ministros. Note-se que este instrumento foi o resultado de um
enorme movimento de pressão realizado por diversas organizações não-governamentais de âmbito
nacional e internacional junto dos governos e organizações internacionais, no sentido de tomarem
medidas concretas e eficientes contra o comércio de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção.
Em relação à fauna bravia, note-se, o tráfico está hoje associado a autênticas redes de crime organizado
transnacional, dirigindo abastecer mercados ilegais de produtos faunísticos, lojas de venda de animais
exóticos, jardins zoológicos, coleccionadores privados ou investigação científica nos países
desenvolvidos (Silva, 2002).
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Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional - Especialmente as que servem de Habitat de Aves
Aquáticas

Em 2003, a República de Moçambique aderiu à Convenção sobre Terras Húmidas de Importância
Internacional - Especialmente as que servem de Habitat de Aves Aquáticas (convenção de Ramsar),
assinada a 2 de Fevereiro de 1971, em Ramsar, no Irão, e ao respectivo Protocolo de Paris de 3 de
Dezembro de 1982 e Emenda de Regina, Canadá, através da Resolução n.º 45/2003, de 5 de Novembro,
do Conselho de Ministros, tendo para o efeito, na sequência dos termos da referida convenção, indicado
o Complexo de Marromeu como local a ser incluído na lista de terras húmidas de importância
internacional. Actualmente Moçambique tem classificados como Sítios Ramsar o Delta do Zambeze
(abrangido pelo POEM e que inclui o Complexo de Marromeu) e o Lago Niassa e as suas zonas costeiras.
É curioso notar que, em termos históricos, as zonas húmidas chegaram a ser consideradas,
principalmente pela classe de engenheiros, como áreas a ser totalmente erradicadas, com fundamento
em argumentos de ordem sanitária ou então com vista à recuperação de zonas para outros fins. A
importância das zonas húmidas, outrora consideradas insalubres, inóspitas ou indesejáveis, foi
finalmente reconhecida internacionalmente1.
Com a última revisão da Convenção, que acrescentou às “zonas de pântano, charco, turfeira ou água,
natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou
salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda os seis metros” definida
inicialmente, que as “Terras Húmidas” podem incluir “zonas ribeirinhas ou costeiras a elas adjacentes,
assim como ilhéus ou massas de água marinha com uma profundidade superior a seis metros em maré
baixa, integradas dentro dos limites da zona húmida”, pode dizer-se que a convenção de Ramsar
abrange, potencialmente, e entre outras, a zona costeira marinha.
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Selvagens

Por via da Resolução n.º 9/2008, de 19 de Setembro, a Assembleia da República procedeu à ratificação
da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Selvagens (convenção de Bona), assinada
em Bona, Alemanha, em 23 de Junho de 1979, bem como as respectivas emendas de 1985, 1988, 1991,
1994, 1997, 1999, 2002 e 2005.
De acordo com o Preâmbulo da referida Resolução, “As espécies migratórias são componentes
essenciais dos ecossistemas que sustentam a vida sobre a Terra. Por exemplo, ao actuarem como
polinizadores e distribuidores de sementes, contribuem para a função e estrutura dos ecossistemas:
Também, providenciam alimento para outros animais e regulam o número de espécies presentes nos

1

A título de curiosidade, veja-se que parte substancial das cidades de Maputo e Beira foi construída sobre terras
húmidas, conquistadas à custa de um grandiosos aterros.
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ecossistemas. Assim, os animais migratórios podem ser indicadores eficazes de mudanças do ambiente
que afecta a todos nós”.
Segundo este instrumento internacional, “as partes reconhecem a importância da conservação das
espécies migratórias e do que os Estados da área de distribuição acordarem, sempre que possível e
conveniente, sobre a acção que deverá ser desenvolvida com essa finalidade; as partes dedicarão uma
atenção especial às espécies migratórias cujo estado de conservação é desfavorável, e tomarão,
individualmente ou em comum, as medidas necessárias à conservação das espécies e dos seus habitats”
(n.º 1 do artigo 2).
Em especial, os Estados que ratificarem a presente Convenção, reconhecem a necessidade de serem
tomadas medidas com vista a impedir que uma espécie migratória se transforme numa espécie
ameaçada, deverão promover trabalhos de investigação relativos às espécies migratórias, neles cooperar
ou dar-lhes o seu apoio; esforçar-se-ão por conceder protecção imediata às espécies migratórias
incluídas no Anexo I; bem como para concluir acordos que incidam sobre a conservação e a gestão das
espécies migratórias que constam do Anexo II (n.º 2 do artigo 2).
Em Moçambique estão abrangidas pela convenção de Bona várias espécies relacionadas com os
habitats costeiros e marinhos, com destaque para: i) os mamíferos marinhos: baleia-azul (Balaenoptera
musculus), baleia-comum (Balaenoptera physalus), baleia de bossa (Megaptera novaeangliae), baleia
franca austral (Eubalaena australis), cachalote (Physeter macrocephalus) e dugongo (Dugong dugon); ii)
as tartarugas marinhas: tartaruga-comum (Caretta caretta), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea),
tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga verde
(Chelonia midas); e iii) peixes como as raias-manta (Mobula sp.) e o tubarão-baleia (Rhincodon typus).
Convenção para a Protecção do Património Cultural e Natural do Mundo
A Comissão Permanente da Assembleia Popular ratificou, através da Resolução n.º 17/82, de 13 de
Novembro, a Convenção para a Protecção do Património Cultural e Natural do Mundo, elaborada pela
UNESCO, assinada em Paris, a 23 de Novembro de 1972, sob a égide da Organização das Nações
Unidas. A ideia que está na génese deste instrumento prende-se com o entendimento de que certos bens
possuem um valor extraordinariamente rico que extravasa os limites fronteiriços do Estado onde os
mesmos se encontram, constituindo património de toda a Humanidade.
Desde 2008, Moçambique tem duas propostas submetidas para incorporarem a lista de Locais Património
da Humanidade, o Arquipélago das Quirimbas, classificado como Reserva da Biosfera desde 2018, e a
Reserva Marinha da Ponta do Ouro.
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Convenções da Área do Ambiente
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (1992)

Em 1994, a Assembleia da República ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas, da Resolução n.º 1/94, de 24 de Agosto, que resultou da Conferência do Rio. Este instrumento
tem como objectivo final, extensivo aos demais instrumentos com esta relacionados, “a estabilização das
concentrações dos gases de estufa na atmosfera a um nível que evitaria interferências antropogénicas
perigosas no sistema climático. Tal nível deveria ser atingido dentro de um intervalo de tempo suficiente
que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente às mudanças climáticas, para assegurar que
a produção de alimentos não seja ameaçada e para permitir que o desenvolvimento económico prossiga
de uma maneira sustentável”.
Esta Convenção sustenta assim o controlo das emissões de gases de estufa a um nível que evite
interferências antropogénicas perigosas no sistema climático, entre os quais se destacam o dióxido de
carbono, o metano e o vapor de água, responsáveis pelo processo de aquecimento global em curso no
Mundo, e, consequentemente, pelas mudanças climáticas daqueles decorrentes.
Por mudança climática entendeu-se “mudança no clima atribuída directa ou indirectamente à actividade
do homem que altera a composição global da atmosfera e que seja além disso a variabilidade natural
climática durante períodos de tempo comparáveis”. Uma outra definição importante constante na
Convenção, é a dos efeitos perversos das mudanças climáticas, definidos como “mudanças no ambiente
físico ou biota resultantes das mudanças climáticas que tenham efeitos danosos significativos na
composição, adaptabilidade ou produtividade dos ecossistemas naturais ou geridos, ou na operação dos
sistemas socioeconómicos na saúde e bem-estar do Homem”.
Foram definidos diversos importantes princípios e que deverão nortear a acção de cada Estado Parte.
Importa especialmente atender ao princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas, em que
assenta a protecção do sistema climático, e atende ao facto de haver contribuições bastante diferentes
nas emissões de gases de efeito estufa para o aquecimento global, bem como nas condições e grau de
vulnerabilidade dos diversos Estados; ao princípio da precaução pugnando por uma actuação antecipada,
preventiva e minimizadora das causas das mudanças climáticas, e dirigida à mitigação dos seus efeitos
adversos; e ao princípio do desenvolvimento sustentável, segundo o qual “as políticas e medidas para
proteger o sistema climático contra as mudanças induzidas pelo homem deverão ser apropriadas para
as condições específicas de cada Parte e deverão ser integradas nos programas nacionais de
desenvolvimento, tomando em consideração que o desenvolvimento económico é essencial para a
adopção de medidas para abordar as mudanças climáticas”.
A Convenção definiu um conjunto de obrigações gerais para todos os Estados Partes, e que importa
conhecer, dado deverem nortear a elaboração e aprovação de legislação nacional. Veja-se a obrigação
que cada Parte tem no desenvolvimento, actualização periódica e disponibilização à Conferência das
Partes dos “inventários nacionais de emissões antropogénicas por fontes e remoção por escoadouros de
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todos os gases de estuda não controlados pelo Protocolo de Montreal”. Estritamente relacionada com
esta temos a obrigação de fornecimento à Conferência das Partes de todas as informações relacionadas
com a implementação da presente Convenção.
Veja-se ainda a obrigação das Partes, na formulação, implementação, publicação e actualização regular
de programas nacionais e, onde for apropriado, “programas regionais contendo medidas para mitigar as
mudanças climáticas abordando as emissões antropogénicas por fontes e remoção por escoadouros de
todos os gases de estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, e medidas para facilitar a adopção
adequada às mudanças climáticas”. Por outro lado, constitui igualmente obrigação das Partes cooperar
na preparação para a adaptação dos impactos das mudanças climáticas, desenvolver e elaborar planos
apropriados e integrados para a gestão quer das zonas costeiras, quer ainda dos recursos hídricos e dos
recursos agrícolas, bem como para a protecção e reabilitação de áreas, particularmente em África,
afectadas pela seca e desertificação, assim como pelas cheias. No plano da cooperação, destaque para
as obrigações de promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconómicas
e outras observações e desenvolvimento de arquivo de dados relacionados com o sistema climático, com
vista a conhecer melhor a dimensão, características, causas e consequências das mudanças climáticas;
de partilhar todas as informações relacionadas com o clima e com as mudanças climáticas; e de
promoção e cooperação na educação, treinamento e informação pública sobre mudanças climáticas.
Protocolo de Quioto

Para a implementação da Convenção sobre Mudanças Climáticas houve lugar à aprovação do Protocolo
de Quioto, ao qual Moçambique aderiu através da Resolução n.º 10/2004, de 28 de Julho. Este protocolo
foi aprovado na cidade japonesa de Quioto, no dia 11 de Dezembro de 1997, durante a 3.ª Conferência
das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD)

Podendo ser igualmente considerada um dos produtos da Conferência do Rio de Janeiro, apesar de ter
sido celebrada já depois de tão importante evento, a Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à
Desertificação nos Países Afectados pela Seca e/ou Desertificação foi ratificada pelo Estado
moçambicano através da Resolução n.º 20/96, de 26 de Novembro. Este instrumento teve como objectivo
“o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos da seca nos países afectados por seca grave e/ou
desertificação, particularmente em África, através da adopção de medidas eficazes a todos os níveis,
apoiadas em acordos de cooperação internacional e de parceria, no quadro duma abordagem integrada,
coerente com a Agenda 21, que tenha em vista contribuir para se atingir o desenvolvimento sustentável
nas áreas afectadas”.
Segundo a Convenção, por desertificação entende-se “a degradação da terra nas zonas áridas,
semiáridas e sub-húmidas secas resultantes de vários factores incluindo variações climáticas e as
actividades humanas”.
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Este instrumento determina que os Estados Partes deverão garantir que as decisões relativas à
concepção e implementação dos programas de combate à desertificação e/ou mitigação dos efeitos da
seca sejam tomadas com a participação das populações e comunidades locais e que, nas instâncias
superiores de decisão, será criado um ambiente propício que facilitará a realização de acções aos níveis
nacional e local. Por outro lado, houve igualmente lugar à previsão do princípio de responsabilidade
comuns, mas diferenciadas, segundo o qual “as Partes deverão tomar plenamente em consideração as
necessidades e as circunstâncias particulares dos países partes em desenvolvimento afectados, em
especial os países menos avançados”.
No plano das obrigações gerais das Partes, destacamos a de adoptar uma abordagem integrada que
tenha em conta os aspectos físicos, biológicos e socioeconómicos dos processos de desertificação e
seca; dar a devida atenção à situação dos países Partes em desenvolvimento relativamente às trocas
internacionais, aos acordos de comércio e à dívida, para permitir ambiente favorável à promoção de
desenvolvimento sustentável; integrar as estratégias de erradicação da pobreza nos esforços de combate
à desertificação e de mitigação dos efeitos da seca; e fomentar, entre os Países afectados, a cooperação
em matéria de protecção ambiental e de conservação dos recursos em terra e hídricos, em função da
sua relação com a desertificação e seca.
No que toca às obrigações específicas dos países Partes afectados, a Convenção prevê cinco obrigações
fundamentais, as quais deverão constar nos instrumentos jurídicos nacionais: i) dar a devida prioridade
ao combate à desertificação e à mitigação dos efeitos da seca, afectando recursos adequados de acordo
com os seus circunstancialismos e capacidades; ii) estabelecer estratégias e prioridades no quadro dos
seus planos e/ou políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista o combate à desertificação e
à mitigação dos efeitos da seca; iii) atacar as causas profundas da desertificação e dar atenção aos
factores socioeconómicos que contribuem para os processos de desertificação; (iv) promover a
sensibilização e facilitar a participação das populações locais nos esforços para combater a desertificação
e mitigar os efeitos da seca, recorrendo ao apoio das organizações não-governamentais; e, (v) criar um
ambiente favorável, recorrendo ao reforço da legislação pertinente em vigor e, no caso de esta não existir,
à promulgação de nova legislação e à elaboração de novas políticas e programas de acção a longo prazo.
A Convenção faz referência aos programas de acção nacionais, que têm como objectivo, “identificar os
factores que contribuem para a desertificação e as medidas de ordem prática necessárias ao seu
combate e à mitigação dos efeitos da seca”. Merecem destaque os três aspectos que deverão constar
nos Programas de Acção de cada Estado: i) incluir estratégias de longo prazo de luta contra a
desertificação e de mitigação dos efeitos da seca, enfatizar a sua implementação e integrá-las nas
políticas nacionais de desenvolvimento sustentável; ii) dar uma particular atenção à aplicação de medidas
preventivas nas terras ainda não degradadas ou que estejam apenas ligeiramente degradadas; iii) e
reforçar a capacidade do respectivo país na área da climatologia, meteorologia e hidrologia e os meios
para constituir um sistema de alerta rápido em caso de seca.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 30

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Outras Convenções
Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação

Através da Resolução n.º 18/96, de 26 de Novembro, Moçambique ratificou a Convenção de Basileia
sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação.
Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para Determinados
Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional

Por via da Resolução n.º 10/2009, de 29 de Setembro, procedeu-se à ratificação da Convenção de
Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para Determinados Produtos
Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional, a qual visa promover a responsabilidade
partilhada e os esforços de cooperação entre as Partes no comércio internacional de determinados
produtos químicos perigosos, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente dos potenciais perigos,
concluída em Roterdão (Holanda - Países Baixos), no dia 10 de Setembro de 1998

Ao nível continental
A nível da União Africana, apesar de a protecção do ambiente não fazer parte do conjunto de objectivos
constantes no artigo 3. ° do Tratado instituidor, ratificado pela Assembleia da República, através da
Resolução n.º 44/2001, de 2 de Maio, temos a destacar os seguintes instrumentos:
Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais
Em 1968, na cidade de Argel, na Argélia, sob a égide da Organização da Unidade Africana (OUA),
registou-se um importante marco na história da conservação do continente africano com a celebração da
Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Este instrumento veio
a ser ratificado pela Comissão Permanente da Assembleia Popular, através da Resolução n.º 18/81, de
30 de Dezembro. A Convenção teve como objectivo fundamental assegurar a conservação, utilização e
o desenvolvimento dos solos, das águas, dos recursos florestais e faunísticos dos Estados Membros,
tendo presente não apenas os princípios gerais da conservação da Natureza, como também os
interesses dos próprios Estados (Serra et al., 2008).
Este instrumento veio a ser mais tarde revisto ao nível da União Africana, que sucedeu à OUA, tendo
sido aprovada, em 2002, na cidade de Maputo, a nova Convenção Africana sobre a Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais. Este instrumento foi ratificado pelo Estado moçambicano através da
Resolução n.º 8/2008, de 14 de Novembro.
Esta Convenção tem como objectivos: i) incrementar a protecção ambiental; ii) promover a conservação
e uso sustentável dos recursos naturais; e iii) harmonizar e coordenar políticas nestes campos, com a
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finalidade de elaborar políticas e programas de desenvolvimento ecologicamente racionais,
economicamente são e socialmente aceitáveis (artigo 2).
Importa ainda aludir ao conjunto de princípios que deverão guiar cada Estado parte, nomeadamente: i) O
direito de todos os povos a um meio ambiente satisfatório, favorável ao seu desenvolvimento; ii) o dever
dos Estados, individual e colectivamente, de assegurar o gozo do direito ao desenvolvimento; iii) e o
dever dos Estados de assegurar que as necessidades ambientais e de desenvolvimento sejam satisfeitas
de maneira sustentável, justa e equitativa (artigo 3).
Segundo a presente Convenção, os Estados parte comprometem-se a adoptar e implementar todas as
medidas necessárias para alcançar os objectivos desta Convenção, em particular através de medidas
preventivas e da aplicação do princípio da precaução, e assegurar a conservação, utilização e
desenvolvimento, de acordo com os princípios científicos, dos recursos do solo, água, flora e fauna e,
com a devida observância dos valores éticos e tradicionais assim como do conhecimento científico no
melhor interesse dos povos das presentes e futuras gerações (artigo 4). Neste instrumento, definiram-se
bases para a conservação dos solos, da água, da flora, das espécies e da diversidade genética e das
espécies protegidas em particular, tendo-se igualmente tratado do comércio de espécies e de produtos
relacionados (artigos 6 a 11).
Foi igualmente importante a previsão de uma base sobre desenvolvimento sustentável e recursos
naturais, proclamando-se, por um lado, que “A conservação e maneio de recursos naturais sejam tratados
como parte integrante dos planos de desenvolvimento nacionais e/ou regionais locais”; e, por outro, que
“na formulação de todos os planos de desenvolvimento deverá ser dada total consideração aos factores
ecológicos, económicos e sociais para promover o desenvolvimento sustentável” (n.º 1 do artigo 14).
Nota importante para a previsão de que os Estados Partes deverão tomar todas medidas legislativas e
outras necessárias para garantir o respeito pelos direitos tradicionais e direitos de propriedade intelectual
das comunidades locais, bem como para garantir que o acesso ao conhecimento indígena esteja
condicionado ao consentimento prévio das comunidades envolvidas e para os regulamentos específicos
que reconhecem os seus direitos e o valor económico apropriado a tal conhecimento (artigo 17).
Convenção de Bamako relativa à Importação de Lixos Perigosos e ao Controlo da Movimentação
Transfronteiriços desses lixos em África
Ao nível africano, destaque ainda para a celebração da Convenção de Bamako relativa à Importação de
Lixos Perigosos e ao Controlo da Movimentação Transfronteiriços desses lixos em África, ratificada por
Moçambique através da Resolução n.º 19/96, de 26 de Novembro.
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Convenção da Comissão Africana de Energia
No campo energético, pela Resolução n.º 22/2003, de 23 de Julho, deu-se a adesão à Convenção da
Comissão Africana de Energia, a qual adopta no seio da Organização da Unidade Africana a referida
Comissão, adoptada no dia 11 de Julho de 2001 em Lusaca (Zâmbia).

Ao nível regional
Convenção para a Protecção, Gestão e Desenvolvimento Marinho e Costeiro da Região Oriental de África
No contexto regional, veja-se a Convenção para a Protecção, Gestão e Desenvolvimento Marinho e
Costeiro da Região Oriental de África, que tinha sido assinada na cidade de Nairobi, no Quénia, no dia
21 de Junho de 1985, e daí ser também conhecida como Convenção de Nairobi. Este instrumento foi
ratificado por Moçambique através da Resolução n.º 17/96, de 26 de Novembro. Destaque-se a indicação
de uma série de medidas para se proteger e conservar o ambiente marinho e costeiro dos Estados partes,
designadamente em termos de prevenção e combate à poluição, bem como na defesa da flora e fauna
da região contra as ameaças crescentes provocadas pelas inúmeras actividades humanas.
Protocolos da SADC
Ao nível regional, Moçambique é membro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC), tendo o respectivo Tratado sido assinado em Agosto de 1992 e ratificado um ano mais tarde
pela Assembleia da República, através da Resolução n.º 3/93, de 1 de Junho. Ora, um dos oito grandes
objectivos do Tratado da SADC é precisamente “conseguir a utilização sustentável dos recursos naturais
e a protecção efectiva do meio-ambiente” (alínea g do n.º 1 do artigo 5).
Em consequência, foram elaborados diversos protocolos, imediatamente ratificados pelo Conselho de
Ministros, com importância directa ou indirecta para a protecção do ambiente dos Estados membros o
Protocolo da SADC sobre Transportes, Comunicações e Meteorologia (através da Resolução n.º 18/98,
de 12 de Maio), o Protocolo de Cooperação no Domínio da Energia da SADC (através da Resolução
n.º 52/98, de 15 de Setembro); o Protocolo sobre o Sector Mineiro da SADC (através da Resolução
n.º 53/98, de 15 de Setembro); o Protocolo Revisto sobre Cursos de Água Compartilhados na Região da
SADC (através da Resolução n.º 31/2000, de 27 de Dezembro); o Protocolo sobre o Desenvolvimento do
Turismo da SADC (através da Resolução n.º 12/2001, de 20 de Março); o Protocolo relativo à
Conservação da Fauna e Aplicação da Lei na SADC (através da Resolução n.º 14/2002, de 5 de Março);
e, por fim, o Protocolo sobre as Pescas da SADC (através da Resolução n.º 39/2002, de 30 de Abril).
Começa-se, assim, a esboçar um Direito Regional do Ambiente ao nível da SADC, o qual poderá
revelar-se, num futuro próximo, de extrema importância para a protecção e conservação do ambiente dos
Estados membros.
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Moçambique é ainda estado membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tendo
ratificado a Declaração da respectiva Constituição, através da Resolução n.º 3/93, de 1 de Junho, do
Conselho de Ministros, sendo que um dos objectivos desta organização internacional, entre muitos, é
precisamente “incentivar a cooperação bilateral e multilateral para a protecção e preservação do meio
ambiente nos Países Membros, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável”.

3.2.2

Legislação Nacional

Constituição da República
A Constituição da República de Moçambique, em primeiro lugar, eleva o ambiente à categoria de bem
jurídico fundamental da comunidade, ao lado de outros bens clássicos, como a vida, a integridade física,
as diferentes liberdades, entre outros. A protecção constitucional do bem jurídico ambiente foi
significativamente reforçada na Lei Fundamental de 2004, a qual não só sublinhou o direito fundamental
de todo o cidadão ao ambiente equilibrado e respectivo dever de o defender, como ainda maximizou o
interesse público de protecção do ambiente (o artigo 117 e o n.º 2 do artigo 90, prevêem obrigações
gerais e específicas do Estado nesta matéria), criou uma norma geral prevendo deveres do cidadão para
com a comunidade, incluindo o de defender o ambiente (artigo 45), consagrou o direito de acção popular
como garantia para defender bens jurídicos de natureza difusa ou colectiva, entre os quais o ambiente
(artigo 81), e consubstanciou como um dos princípios estruturantes o princípio do desenvolvimento
sustentável (referências expressas nos artigos 11, 96, 101 e 117, todos da Constituição).
Acresça-se que o ordenamento do território está hoje consagrado na Constituição de 2004, através do
n.º 2 do artigo 117, que o elevou à categoria de interesse público, nos seguintes termos: com o fim de
garantir o direito ao ambiente no quadro de um desenvolvimento sustentável, o Estado deverá, entre
outros aspectos, “promover o ordenamento do território com vista a uma correcta localização das
actividades e a um desenvolvimento socioeconómico equilibrado”.
A Constituição integra assim um importante conjunto de princípios e normas dirigidas à tutela do ambiente
como bem jurídico de natureza fundamental, formando uma autêntica “Constituição Ambiental”, atribuindo
consequentemente ao legislador ordinário a importante responsabilidade de operacionalizar, através da
aprovação dos devidos instrumentos legais (sejam leis da Assembleia da República, regulamentos do
Governo ou Diplomas Ministeriais emanados ao nível dos diferentes Ministérios), as bases
constitucionalmente definidas, tornando realidade o direito fundamental ao ambiente equilibrado de que
é titular todo e qualquer cidadão da República de Moçambique.
No que ao POEM diz respeito, especial atenção deve ser dada aos artigos 6 e 98 ambos da Constituição
da República. Nos termos do artigo 6, atinente à definição do território, estabelece a Constituição que o
território da República de Moçambique é uno, indivisível e inalienável, abrangendo toda a superfície
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terrestre, a zona marítima e o espaço aéreo delimitados pelas fronteiras nacionais. Refere ainda o mesmo
dispositivo que a extensão, o limite e o regime das águas territoriais, a zona económica exclusiva, a zona
contígua e os direitos aos fundos marinhos de Moçambique são fixados por lei.
Por seu turno, o artigo 98 da Constituição, atinente à propriedade do Estado e domínio público estabelece
no seu n.º 1 que os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar
territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva são propriedade do Estado,
estabelecendo o mesmo artigo que a zona marítima constitui domínio público do Estado (vide alínea a)
do n.º 2 do artigo 98.

Legislação para o Território
Lei do Mar
A Lei n.º 20/2019 de 08 de Novembro, Lei de Revisão da Lei n.º 4/96, de 4 de Janeiro, Lei do Mar,
estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício dos poderes de soberania e de jurisdição sobre o
espaço marítimo nacional, à exploração dos recursos marinhos vivos e não-vivos, bem como à utilização
do domínio público marinho, tendo em vista assegurar a conservação, a preservação e utilização para o
desenvolvimento sustentável do espaço marítimo nacional, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 6,
conjugado com o n.º 1 do artigo 98, ambos da Constituição da República. Nesta Lei são definidos o
respectivo âmbito de aplicação, os princípios a observar na sua aplicação, o âmbito e limites do domínio
público marítimo e dos domínios públicos lacustre e fluvial e a necessidade de definição da linha de base
da República de Moçambique, e é regulado o espaço marítimo nacional, e ainda os poderes de soberania
e jurisdição do Estado Moçambicano, o regime a que estão sujeitas as embarcações, o regime laboral
marítimo, a Política do Mar, o ordenamento e utilização do espaço marítimo nacional, a fiscalização desse
espaço e o regime criminal e sancionatório. A Lei estipula também a criação do Conselho Nacional do
Mar (CNM), órgão consultivo do Governo encarregue de acompanhar e pronunciar-se sobre a execução
da Política do Mar, e do Centro de Coordenação de Operações de Fiscalização Marítima (CEFMAR) que
integra todas as entidades com funções de fiscalização no espaço marítimo nacional. Esta lei, que deverá
ser regulamentada no prazo de 60 dias após a sua publicação, revoga a anterior Lei do Mar (Lei n.º 4/96,
de 4 de Janeiro).
As disposições da Lei do Mar são interpretadas em conformidade com os princípios e normas do direito
interno e do direito internacional, designadamente as previstas na Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar, de 1982, ratificada pela Resolução n.º 21/96, de 26 de Novembro, bem como noutros
instrumentos internacionais, relativos ao mar, ratificados pela República de Moçambique.
O espaço marítimo sob soberania e jurisdição do Estado moçambicano compreende as seguintes zonas
marítimas:
a) zona costeira;
b) águas interiores marítimas;
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e) mar territorial;
d) zona contígua;
e) zona económica exclusiva;
f) plataforma continental.
Nos termos da Lei do Mar, o domínio público marítimo da República de Moçambique compreende as
águas interiores marítimas, o mar territorial, bem como a faixa de terra que orla as águas marítimas
(100 m medidos a partir da linha de preia-mar). De igual modo, os domínios público lacustre e fluvial,
compreendem o leito e as águas lacustre e fluviais navegáveis, bem como as faixas de terra até 50 metros
a partir de linha máxima de tais águas.
Estabelece ainda a mesma lei que os limites das faixas de terra que orlam as águas marítimas, lacustres
e fluviais a que se referem os artigos 6 e 7 da presente Lei podem ser alterados por lei, com fundamento
em razões específicas conexas aos interesses económicos, culturais, ambientais, incluindo a diversidade
biológica e a protecção de ecossistemas associados, ou por outros motivos ponderosos.
A Lei prevê igualmente, no seu capítulo VIII, a necessidade do ordenamento e da gestão do Espaço
Marítimo Nacional, que têm como objectivos (artigo 82):
a) promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente dos recursos marinhos e dos
ecossistemas, garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos e das
actividades nele desenvolvidos, atendendo à responsabilidade inter e intrageracional na
utilização do espaço marítimo nacional e visando a criação do emprego;
b) atender à preservação, protecção e recuperação dos valores naturais, biodiversidade e dos
ecossistemas costeiros e marinhos e à manutenção do bom estado ambiental do meio marinho,
assim como a prevenção de riscos e à minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes
naturais, de alterações climáticas ou da acção humana;
c) garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de
utilização privativa, e permitir o exercício dos direitos de informação e participação.
No artigo 83 estabelece a Lei que os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional que
respeitem à zona entre a linha de base e o limite exterior do mar territorial, à zona económica exclusiva
até às 200 milhas marítimas e a plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, são
elaborados e aprovados pelo Governo ou a quem este delegar, sendo instituídos no artigo 84, como
instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional, o Plano de Situação (que corresponde ao
POEM) e os Planos de Afectação, que constituem representações descritivas e geo-espaciais que
estabelecem a distribuição espacial e temporal dos usos e actividades existentes e potenciais.
A Lei do Mar estabelece ainda (artigo 85) que o espaço marítimo nacional é de uso e fruição comum,
nomeadamente nas suas funções de lazer, em que utilizações comuns como a pesca, a navegação
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marítima e o desporto náutico ou de recreio não estão sujeitas a títulos de utilização, desde que respeitem
a lei e os condicionamentos definidos nos planos aplicáveis e não prejudique o bom estado ambiental do
meio marinho e das zonas costeiras. São admitidas utilizações privativas (artigo 86), mediante reserva
de área ou volume, para um aproveitamento do meio ou dos recursos marinhos ou serviços dos
ecossistemas superior ao obtido por utilização comum, desde que resulte em vantagem para o interesse
público e sujeitas, de acordo com o artigo 87, à atribuição de um título de utilização.
Por último, no seu artigo 89, a Lei do Mar prevê a possibilidade de desenvolvimento da economia do mar
e áreas afins, mediante a criação, por diploma legal específico emanado pelo Governo, de mecanismos
e critérios apropriados para o financiamento de entidades, actividades ou projectos nesse contexto ou
ainda de fiscalização e segurança marítima, investigação científica e tecnológica e protecção e
monitorização do meio marinho.
Lei de Terras
Sendo um dos componentes fundamentais na actividade de ordenamento territorial, importa ter presente
a Política Nacional de Terras (aprovada pela Resolução n.º 10/95, de 17 de Outubro), Lei de Terras (Lei
n.º 19/97, de 1 de Outubro), que estabelece os termos em que se opera a constituição, exercício,
modificação, transmissão e extinção do direito de uso e aproveitamento da terra. Vejam-se assim, nos
que diz respeito às áreas rurais e urbanas, respectivamente, o Regulamento da Lei de Terras (aprovado
pelo Decreto n.º 66/98, de 8 de Dezembro) e o Regulamento do Solo Urbano (Decreto n.º 60/2006, de
26 de Dezembro), que são explicados de forma resumida, a seguir.
A Lei de Terras prescreve que toda a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida, transferida,
hipotecada ou penhorada. O acesso à terra, por indivíduos ou por pessoas colectivas, é obtido através
da obtenção dos direitos de uso e aproveitamento da terra (DUAT). A Lei reconhece os meios tradicionais
para a aquisição dos direitos de uso, exploração ou ocupação de terra por cidadãos Moçambicanos
(independentemente do género) e comunidades locais.
A Lei de Terras e o respectivo Regulamento traduzem uma enorme preocupação com a protecção da
grande maioria dos ocupantes de terra, maioritariamente camponeses. Nota muito importante para o
tratamento que o legislador confere aos direitos de uso e aproveitamento da terra, que poderão ser
adquiridos não só pela autorização de um pedido, mas também através da ocupação por pessoas
singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras no que não contrariem
a Constituição; e da ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa-fé, estejam a utilizar a terra
há pelo menos dez anos.
Nos termos do artigo 6 da Lei de Terras, são do domínio público as zonas de protecção total e parcial,
estabelecendo por sua vez o artigo 7 que são consideradas zonas de protecção total as áreas destinadas
a actividades de conservação ou preservação da natureza e de defesa e segurança do Estado, e por
outro lado, nos termos do artigo 8 consideram-se zonas de protecção parcial:
a) o leito das águas interiores, do mar territorial e da zona económica exclusiva;
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b) a plataforma continental;
c) a faixa da orla marítima e no contorno de ilhas, baías e estuários, medida da linha das máximas
preia-mares até 100 metros para o interior do território;
d) a faixa de terreno até 100 metros confinante com as nascentes de água;
e) a faixa de terreno ao contorno de barragens e albufeiras até 250 metros;
f)

os terrenos ocupados pelas linhas férreas de interesse público e pelas respectivas estações, com
uma faixa confinante de 50 metros de cada lado do eixo da via;

g) os terrenos ocupados pelas auto-estradas e estradas de quatro faixas, instalações e condutores
aéreos, superficiais, subterrâneos e submarinos de electricidade, de telecomunicações, petróleo,
gás e água, com uma faixa confinante de 50 metros de cada lado, bem como os terrenos
ocupados pelas estradas, com uma faixa confinante de 30 metros para as estradas primárias e
de 15 metros para as estradas secundárias e terciárias;
h) a faixa de dois quilómetros ao longo da fronteira terrestre;
i)

os terrenos ocupados por aeroportos e aeródromos, com uma faixa confinante de 100 metros;

j)

a faixa de terreno de 100 metros confinante com instalações militares e outras instalações de
defesa e segurança do Estado.

Por último, nos termos do artigo 9 refente às licenças especiais para o exercício de actividades nas zonas
de protecção total e parcial, a lei refere que nas zonas de protecção total e parcial não podem ser
adquiridos direitos de uso e aproveitamento da terra, podendo, no entanto, ser emitidas licenças especiais
para o exercício de actividades determinadas.
Lei de Ordenamento do Território
Nos termos da Lei do Ordenamento do Território (LOT), Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho, o ordenamento
do território visa assegurar a organização do espaço nacional e a utilização sustentável dos seus recursos
naturais, observando as condições legais, administrativas, culturais e materiais favoráveis ao
desenvolvimento social e económico do país, à promoção da qualidade de vida das pessoas, à protecção
e conservação do ambiente.
A LOT consagrou, no elenco dos princípios fundamentais, o princípio da segurança jurídica, na sequência
da sua inclusão, na Política de Ordenamento do Território (2007), com a designação de princípio do
reconhecimento da ordem jurídica existente, proclamando-se que “os direitos de uso e aproveitamento
da terra são, para a grande maioria da população direitos consuetudinários ou costumeiros”, pelo que se
deverão reconhecer e valorizar esses direitos, tal como estabelecido na legislação vigente, para alcançar
os fins específicos do ordenamento do território.
Na sequência da consagração do princípio da segurança jurídica, a LOT estabeleceu como um dos seus
objectivos específicos garantir o direito à ocupação actual do espaço físico nacional pelas pessoas e
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comunidades locais, que são sempre consideradas como o elemento mais importante em qualquer
intervenção de ordenamento e planeamento do uso da terra, dos recursos naturais ou do património
construído. Um outro objectivo não menos importante é o da gestão dos conflitos de interesses,
privilegiando sempre o acordo entre as partes, salvaguardando os direitos de ocupação das comunidades
locais.
A LOT define como sistema de gestão territorial o quadro geral do âmbito das intervenções no território,
cuja operacionalização ocorre através dos instrumentos de gestão territorial, hierarquizado aos níveis
nacional, provincial, distrital e autárquico. Em cada um dos níveis que caracterizam o sistema de gestão
territorial, prosseguem-se determinados objectivos, sendo que, no nível que interessa ao POEM - o
nacional - se definem regras gerais da estratégia do ordenamento do território, as normas e as directrizes
para as acções de ordenamento provincial, distrital e autárquico e são compatibilizadas as políticas
sectoriais de desenvolvimento do território.
Uma atenção especial deve ser dada por via dos Planos Provinciais de Desenvolvimento Territorial
(PPDT) e dos Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT) em relação às províncias e distritos costeiros do
país, bem como dos Planos de Estrutura Urbana (PEU), no que diz respeito aos Municípios localizados
na faixa costeira.
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015-2030 (PNDS)
O PNDS, Crescimento Rural Sustentável e Inclusivo (MIITADER, s/ data), considera os objectivos e
projectos consagrados no Programa Quinquenal do Governo (PQG 2015-2019), Plano Económico Social
(PES) e nos ODS 2015-2030. Tem por objectivo o desenvolvimento integrado do meio rural, promovendo
o uso sustentável dos recursos naturais, a organização da terra e a gestão ambiental. Assenta em
projectos e objectivos que procuram assegurar transformações económicas, sociais, ambientais,
estruturais e institucionais do meio rural. Fomenta a economia local de base, pela complementaridade da
oferta de serviços básicos, capacitação e atracção de investimentos importantes para o desenvolvimento,
potenciando o conhecimento local. A sua operacionalização é efectuada por:
a) cinco projectos centrais: Água Rural, Energia Rural, Infraestrutura Rural, Finanças Rurais e
Tecnologia Rural; e
b) cinco projectos complementares: Terra Segura, MozBio, Floresta em Pé, Ambiente em
Movimento e Novas Centralidades.
Estratégia para a Gestão Integrada da Zona Costeira
A Estratégia para a Gestão Integrada da Zona Costeira (EGIZC) 2016-2025 (MITADER, 2016), tem como
Visão, “uma zona costeira de Moçambique rica em biodiversidade, livre de degradação ambiental, e
resiliente às mudanças climáticas, com um desenvolvimento socioeconómico integrado e sustentável” e,
como Missão, “promover a gestão integrada da zona costeira através da implementação articulada e
coordenada de políticas e instrumentos que assegurem o uso racional do espaço físico, a preservação
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dos recursos naturais, a redução da vulnerabilidade das comunidades, visando o desenvolvimento
sustentável e a resiliência costeira”. A EGIZC identifica quatro áreas temáticas, nomeadamente,
Preservação Natural; Planeamento e Desenvolvimento Sustentável; Prevenção da Poluição Marinha e
Costeira; e Quadro legal e Coordenação Inter-institucional, cada uma das quais com os respectivos
objectivos estratégicos e principais metas esperadas ao longo dos 10 anos da sua implementação, a
decorrer entre 2016 a 2025.

Legislação de conservação
Política e Estratégia de Conservação
Em 2009, foi aprovada a Política de Conservação e respectiva Estratégia de Implementação (PCEI),
através da Resolução n.º 63/2009, de 2 de Novembro, com o objectivo fundamental de “Desenvolver e
consolidar um sistema nacional de conservação dos recursos naturais biológicos e da sua biodiversidade
aquática e terrestre, contribuindo para a sustentação da vida, crescimento económico e para a
erradicação da pobreza absoluta”.
Em termos gerais, esta Política tem em vista assegurar o desenvolvimento e consolidação de um sistema
nacional de conservação dos recursos naturais biológicos o qual avalia a conservação da biodiversidade
no país, define as áreas de actuação, estabelece os objectivos e acções estratégicos que, para além da
criação de um quadro institucional de acção, incluem o treino e formação do pessoal afecto à
conservação, linhas orientadoras para o reassentamento de populações das áreas de conservação,
categorização das áreas e processo de aprovação de novas áreas de conservação
Em termos específicos, a Política visa: i) elevar a capacidade nacional para a conservação, incluindo o
uso de novas tecnologias para a conservação de recursos naturais; ii) estabelecer uma rede de áreas de
conservação representativa e balançada; iii) e equilibrar os custos e benefícios da conservação.
Estratégia e Plano de Acção para a Conservação da Diversidade Biológica de Moçambique (2015-2035)
O Plano Nacional de Acção para a Conservação da Diversidade Biológica está dividido em 7
componentes principais: i) Objectivos estratégicos; ii) Metas nacionais; iii) Acções prioritárias para a
intervenção; iv) Horizonte temporal; v) Indicadores de desempenho; vi) Orçamentação e vii)
Responsabilidade na implementação.
Dos objectivos e metas definidos pelo plano merecem destaque, pela sua relação directa ou indirecta
com o espaço marítimo nacional, os seguintes:


OE A: Reduzir as causas directas e indirectas da perda e degradação da biodiversidade
1: Até 2020, aumentar em 30% o nível de consciência da população moçambicana sobre os
valores da biodiversidade e sobre os impactos que a actividade humana pode causar.
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2: Até 2020, deve existir um melhor conhecimento sobre o valor (económico, social e ecológico)
da biodiversidade, por forma a permitir uma melhor integração no processo de tomada de decisão
e de gestão.
3: Até 2025, adoptar e implementar eficazmente as políticas e os instrumentos legais de
prevenção, mitigação e compensação dos impactos das actividades humanas passíveis de
causar a degradação da biodiversidade.
5: Até 2035, reduzir em pelo menos 20% a área de ecossistemas críticos ou dos que forneçam
bens e serviços essenciais sob degradação/fragmentação.
10: Até 2035, colocar pelo menos 20% da área de ecossistemas criticamente afectados pelas
mudanças climaticas sob gestão ecossistémica adaptativa.


OE B: Melhorar o estado de conservação da biodiversidade, salvaguardando a diversidade dos
ecossistemas, habitats, espécies e genes.
11A: Até 2025, avaliar e redefinir 75% das actuais áreas de conservação, e incluir, formalmente
100% dos centros de endemismo afromontanhoso (altitude >1500m) e pelos menos 5% de
ecossistemas marinhos nas áreas de conservação.
11B: Até 2030, gerir efectiva e equitativamete, pelo menos 50% das áreas de conservação.
12: Até 2035, reabilitar pelo menos, 15% dos ecossistemas/habitats degradados, restabelecer a
sua biodiversidade, e garantir a sua sustentabilidade, tendo em vista a mitigação dos efeitos das
alterações climáticas e o combate à desertificação.



OE C: Melhorar a partilha dos benefícios provenientes da biodiversidade e dos serviços
fornecidos pelos ecossistemas para todos os sectores do governo e da sociedade.
15: Até 2025, deve ser conhecida e reforçada a contribuição da biodiversidade para o incremento
do stock de carbono, tendo em vista a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.
16: Até 2020, implementar a legislação nacional sobre o acesso e a partilha dos benefícios
resultantes do uso da biodiversidade e dos recursos genéticos.



OE D: Melhorar a implementação através da planificação participativa, gestão do conhecimento
e capacitação.
17: Até 2020, os sectores envolvidos em questões de biodiversidade devem desenvolver, com
base nas metas nacionais, as metas sectoriais, integrá-las nos planos sectoriais, e iniciar,
efectivamente, a sua implementação.
18: Até 2035, valorizar e respeitar o conhecimento e usos tradicionais da biodiversidade, em
conformidade com a legislação nacional.O plano aborda ainda as questões da biodiversidade
considerando as sinergias com outros instrumentos importantes como a Estratégia Nacional de
Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas e o Plano de Acção de Combate à Seca e
Desertificação.
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Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica
A Lei n.º 16/2014 de 20 de Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio, Lei de
Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica, tem como objecto “o
estabelecimento dos princípios e normas básicos sobre a protecção, conservação, restauração e
utilização sustentável da diversidade biológica nas áreas de conservação, bem como o enquadramento
de uma administração integrada, para o desenvolvimento sustentável do país” (artigo 2).
A Lei da Conservação da Biodiversidade constitui o primeiro instrumento legal no ordenamento jurídico
moçambicano a incluir uma abordagem de compensação da biodiversidade. Passamos a citar e analisar
as principais disposições com importância para o POEM.
Em primeiro lugar, na lista de definições constante no glossário, encontra-se, por exemplo, o conceito
legal de perda líquida da biodiversidade, traduzindo “os impactos causados por actividades sobre a
composição das espécies, estrutura de habitat, funções ecossistémicas, valores culturais e uso da
biodiversidade pelas comunidades”. Encontra-se ainda a definição de conservação como “conjunto de
intervenções viradas à protecção, manutenção, reabilitação, restauração, valorização, maneio e
utilização sustentável dos recursos naturais de modo a garantir a sua qualidade e valor, protegendo a
sua essência material e assegurando a sua integridade”.
Em segundo lugar, entre os princípios fundamentais consagrados na Lei (artigo 4) encontra-se o do
Património Ecológico, segundo o qual a diversidade biológica e ecológica como património nacional e da
humanidade que deve ser preservada e mantida para o bem das gerações vindouras. O uso sustentável
dos recursos para o benefício dos moçambicanos e da humanidade na forma compatível com a
manutenção dos ecossistemas. A assunção, em pleno, pelo Estado, da sua responsabilidade perante a
humanidade pela protecção da diversidade biológica no seu território, incluindo a responsabilidade
administrativa e financeira.
O mesmo artigo refere ainda o princípio da Soberania, nos termos do qual o direito e soberania do Estado
e do povo moçambicano de conservar e explorar os seus recursos naturais, tendo em conta políticas e
legislação ambientais aplicáveis, assim como as convenções ratificadas e os acordos internacionais.
Atente-se, por outro lado, ao princípio do desenvolvimento, que estabelece o papel da conservação da
diversidade biológica e a criação e manutenção de áreas dedicadas especificamente a este fim como
instrumentos na promoção do desenvolvimento e na erradicação da pobreza; Ao princípio da precaução
e decisão informada, nos termos do qual o fundamento das decisões relacionadas com a criação,
alteração, gestão e extinção de áreas de conservação num conhecimento científico amplo da diversidade
biológica existente, o seu valor ecológico e das determinantes da sua conservação, baseado num sistema
de investigação e de partilha de informação que apoia os processos decisórios, não prejudicando o
princípio de precaução onde esse conhecimento ainda é insuficiente. A promoção da disponibilidade e
de fácil acesso de informação relacionada com a conservação e os recursos naturais para apoiar na
implementação da estratégia e aumentar o envolvimento e colaboração dos cidadãos;
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Veja-se, ainda no artigo 4, o princípio da Cooperação Internacional nos termos do qual a plena assunção
pelo país do seu papel no esforço global e regional para garantir a conservação da diversidade biológica
cumprindo com as obrigações ambientais convencionadas e no desenvolvimento de formas de gestão
integrada onde os ecossistemas são partilhados com países vizinhos e se ligam às obrigações
internacionais e por último, o princípio da Responsabilidade Ambiental, no sentido de que “a preservação,
protecção e gestão do meio ambiente deve priorizar o estabelecimento de sistemas de prevenção de
actos lesivos ao ambiente”, constituindo dever de quem danifica os recursos naturais, “repô-los e/ou
pagar os custos para a eliminação e compensação dos danos por si causados de modo a garantir que
não ocorra nenhuma perda líquida da biodiversidade ou dos recursos naturais”.
Em terceiro lugar, esta Lei contempla, no artigo 11, dedicado aos Mecanismos de compensação ao
esforço de conservação, a base para o conceito de compensação da biodiversidade. Nesse sentido, “a
entidade pública ou privada, explorando recursos naturais na área de conservação ou sua zona tampão,
beneficiária da protecção proporcionada por uma área de conservação, deve contribuir financeiramente
para a protecção da biodiversidade na respectiva área de conservação”
.A lei indica ainda, no artigo 7, referente à gestão participativa das áreas de conservação, que compete
ao Conselho de Ministros a criação do Conselho de Gestão da Área de Conservação, órgão consultivo,
presidido pelo Administrador da Área de Conservação, constituído por representantes das comunidades
locais, do sector privado, das associações e dos órgãos locais do Estado que, sob a supervisão do órgão
implementador da administração das áreas de conservação, apoia a gestão e maneio da respectiva área
de conservação, cabendo por sua vez aos Conselhos de Gestão das Áreas de Conservação apoiar a
Administração da Área de Conservação na: a) implementação de planos de maneio; b) fiscalização das
áreas de conservação; c) resposta às necessidades de desenvolvimento das comunidades que
legalmente residem nas áreas de conservação e nas zonas tampão; d) elaboração de planos estratégicos
de desenvolvimento das áreas de conservação; e) busca de novas actividades de rendimento que
diminuam a pressão exercida pelas comunidades locais sobre a biodiversidade, incluindo negócios
baseados na biodiversidade; f) supervisão da implementação dos contratos de concessão com
operadores no âmbito do desenvolvimento de parceria público-privada e comunitárias; g) tomada de
medidas que fortaleçam a capacidade de conservação no contexto do plano de maneio.
A classificação das zonas de protecção é feita nos termos do artigo 13 desta Lei, que define as zonas de
protecção como áreas territoriais delimitadas, representativas do património natural nacional, destinadas
à conservação da diversidade biológica e de ecossistemas frágeis ou de espécies animais ou vegetais,
estabelecendo o mesmo artigo que as zonas de protecção se classificam em:
a) áreas de conservação total: as áreas de domínio público, destinadas à preservação dos
ecossistemas e espécies sem intervenções de extracção dos recursos, admitindo-se apenas o
uso indirecto dos recursos naturais com as excepções previstas na presente Lei;
b) áreas de conservação de uso sustentável: as áreas de domínio público e de domínio privado,
destinadas à conservação, sujeitas a um maneio integrado com permissão de níveis de extracção
dos recursos, respeitando limites sustentáveis de acordo com os planos de maneio.
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Por outro lado, determinou o Legislador que “a entidade pública ou privada, explorando recursos naturais
na área de conservação ou sua zona tampão, deve compensar pelos seus impactos para assegurar que
não haja perda líquida da biodiversidade” (n.º 2 do artigo 11).
Por fim, importa ainda fazer menção ao artigo 8, sobre os mecanismos de financiamento das áreas de
conservação, adoptados para minimizar os prejuízos e aumentar os benefícios aos níveis local, nacional
e internacional, através de estabelecimento de, entre outros, da compensação ao esforço da
conservação, pelos serviços ecológicos e outros que forem estabelecidos pelo Conselho de Ministros
(alínea d) do mesmo artigo). Os mecanismos de compensação ao esforço da conservação deverão ser
definidos por decreto (n.º 4 do artigo 11).
Em termos sumários, a Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica
constitui um importante precedente para a institucionalização do mecanismo de compensação da
biodiversidade no ordenamento jurídico moçambicano. Importa agora aguardar pela regulamentação
necessária, a ser aprovada por Decreto do Conselho de Ministros.
Regulamento da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica
O Regulamento da Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica (Decreto
n.º 89/2017, de 29 de Dezembro), aprovada pela Lei n.º 16/2014, de 20 de Junho, é aplicável ao conjunto
dos valores e recursos naturais existentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional,
abrangendo todas as entidades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir no
sistema nacional das áreas de conservação do país, competindo à Administração Nacional das Áreas de
Conservação (ANAC) a tutela e a promoção de iniciativas com vista à operacionalização da rede nacional
de áreas de conservação, delimitando as zonas de protecção, classificadas em áreas de conservação
total e áreas de conservação de uso sustentável, para garantir a conservação representativa dos
ecossistemas e espécies e a coexistência das comunidades locais com outros interesses e valores a
conservar, regulando ainda a criação, modificação e extinção das áreas de conservação, a administração
e gestão das áreas de conservação, os planos de maneio e programa de encerramento, as actividades
permitidas e proibidas nas áreas de conservação, o exercício de actividades nas áreas de conservação,
incluindo a licença ambiental, a recuperação, restauração ou reabilitação da diversidade biológica, os
mecanismos de compensação ao esforço de conservação, a conservação fora do habitat natural, e a
protecção e fiscalização da diversidade biológica, e fixando o regime sancionatório. Nele destaca-se a
definição e classificação das zonas de protecção. Quanto à definição, as zonas de protecção são áreas
territoriais delimitadas, representativas do património natural nacional, destinadas à conservação da
diversidade biológica e de ecossistemas frágeis ou de espécies animais ou vegetais, podendo estas
serem do domínio publico do Estado ou do domínio privado e nelas podendo ocorrer actividades
económicas compatíveis com seu propósito.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 44

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Legislação de Ambiente
Na componente do ambiente, merecem destaque a Política Nacional do Ambiente aprovada através da
Resolução n.º 5/95, de 3 de Agosto, bem como várias Estratégias e Planos que foram sendo aprovados
pelo Conselho de Ministros, designadamente: a Estratégia Ambiental para o Desenvolvimento
Sustentável (2007), a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas (20132025), o Programa de Acção Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas (NAPA) e o Plano de
Acção Nacional de Combate à Seca e Desertificação (PANCOSEDE).
Lei do Ambiente
A Lei n.º 20/1997, de 1 de Outubro (Lei do Ambiente), tem como objecto a definição das bases legais
para uma utilização e gestão correctas do ambiente e seus componentes, com vista à materialização de
um sistema de desenvolvimento sustentável no país.
Assim, a Lei do Ambiente centrou-se fundamentalmente na definição de um conjunto de conceitos e
princípios fundamentais da gestão ambiental (artigo 4), na fixação do quadro institucional básico de
protecção do ambiente (artigos 5 a 8), na eleição de uma norma geral de proibição de todas as actividades
que causem degradação ambiental para além dos limites legalmente definidos (com destaque para a
poluição, artigos 9 e 10), da enunciação de normas especiais de protecção do ambiente (com especial
enfoque na protecção da biodiversidade, artigo 12), na previsão de um conjunto de instrumentos de
prevenção ambiental (o licenciamento ambiental, o processo de avaliação do impacto ambiental e a
auditoria ambiental, artigos 15 a 18) e na caracterização do sistema de infracções, penalidades e
fiscalização (artigos 27 a 29).
Para a presente temática, importa sublinhar a consagração da definição de biodiversidade (n.º 6 do artigo
1) como “a variedade e variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens incluindo entre outros
os ecossistemas terrestres marinhos e outros ecossistemas aquáticos assim como os complexos
ecológicos dos quais fazem parte, compreende a diversidade dentro de cada espécie entre as espécies
e de ecossistemas”.
São também de destacar os princípios consagrados no artigo 4 da Lei do Ambiente:
a) da utilização e gestão racionais dos componentes ambientais, com vista à promoção da melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos e à manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas;
b) do reconhecimento e valorização das tradições e do saber das comunidades locais que
contribuam para a conservação e preservação dos recursos naturais e do ambiente;
c) da precaução, com base na qual a gestão do ambiente deve priorizar o estabelecimento de
sistemas de prevenção de actos lesivos ao ambiente de modo a evitar a ocorrência de impactos
ambientais negativos significativos ou irreversíveis, independentemente da existência de certeza
científica sobre a ocorrência de tais impactos;
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d) da visão global e integrada do ambiente, como um conjunto de ecossistemas interdependentes,
naturais e construídos, que devem ser geridos de maneira a manter o seu equilíbrio funcional
sem exceder os seus limites intrínsecos;
e) da ampla participação dos cidadãos, como aspecto crucial da execução do Programa Nacional
de Gestão Ambiental;
f)

da igualdade, que garante oportunidades iguais de acesso e uso de recursos naturais a homens
e mulheres;

g) da responsabilização, com base na qual quem polui ou de qualquer outra forma degrada o
ambiente, tem sempre a obrigação de reparar ou compensar os danos daí decorrentes;
h) da cooperação internacional, para a obtenção de soluções harmoniosas dos problemas
ambientais, reconhecidas que são as suas dimensões transfronteiriças e globais.
É igualmente importante a cláusula geral de protecção da biodiversidade, consubstanciada na regra da
proibição de todas as actividades que atentem contra a conservação, reprodução, qualidade e quantidade
dos recursos biológicos, especialmente os ameaçados de extinção (n.º 1 do artigo 12), devendo o
Governo, em especial, assegurar que sejam tomadas medidas adequadas com vista à manutenção e
regeneração de espécies animais, recuperação de habitais danificados e criação de novos habitais,
controlando-se especialmente as actividades ou o uso de substâncias susceptíveis de prejudicar as
espécies faunísticas e os seus habitats (n.º 2 do artigo 12).
Por sua vez, veja-se ainda a cláusula geral de proibição de implantação de infraestruturas habitacionais
ou para outro fim que, pela sua dimensão, natureza ou localização, provoquem um impacto negativo
significativo sobre o ambiente, especialmente na zona costeira, às zonas ameaçadas de erosão ou
desertificação, às zonas húmidas, às áreas de protecção ambiental e a outras zonas ecologicamente
sensíveis (n.ºs 1 e 2 do artigo 14). Para efeitos do POEM, veja-se, em especial, a previsão de que deverão
ser estabelecidas por regulamento as normas para a implantação de infraestruturas nas áreas acima
referidas, bem como para a implantação de infraestruturas nas áreas que circundam as rodovias, as
ferrovias, as barragens, os portos e aeroportos, entre outros, de modo a que se não prejudique o seu
funcionamento, a sua possibilidade de expansão, assim como a harmonia da paisagem (n.º 3 do artigo
14).
Posto isto, urge referir o instituto do licenciamento ambiental das actividades que, pela sua natureza,
localização ou dimensão, sejam susceptíveis de provocar impactos significativos sobre o ambiente, a ser
realizado nos termos da regulamentação de avaliação do impacto ambiental (n.º 1 do artigo 15).
Segundo a Lei do Ambiente, a avaliação do impacto ambiental (AIA) tem como base um estudo de
impacto ambiental a ser realizado por entidades credenciadas pelo Governo, devendo este incluir, entre
outros elementos previstos na regulamentação, o resumo não técnico do projecto; a descrição da
actividade a desenvolver; a situação ambiental do local de implantação da actividade; as modificações
que a actividade provoca nos diferentes componentes ambientais existentes no local; as medidas
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previstas para suprimir ou reduzir os efeitos negativos da actividade sobre a qualidade do ambiente; e os
sistemas previstos pata o controlo e monitorização da actividade (artigos 16 e 17).
Importa igualmente sublinhar a importância da informação e da participação dos cidadãos nos processos
de tomada de decisão, que encontra fundamento no princípio da ampla participação (alínea e) do
artigo 4), da previsão da base geral de participação pública na gestão do ambiente2, e da consagração
do direito à informação, segundo o qual “Todas as pessoas têm o direito de acesso à informação
relacionada com a gestão do ambiente do país, sem prejuízo dos direitos de terceiros legalmente
protegidos” (artigo 21). Este direito é corroborado pela Lei do Direito de Acesso à Informação, Lei
n.º 34/2014, de 31 de Dezembro, que visa reger o exercício do direito à informação, a materialização do
princípio constitucional da permanente participação democrática dos cidadãos na vida pública e a
garantia de direitos fundamentais conexos (artigo 1).
Volvidos mais de 20 anos de vigência, a Lei do Ambiente mantém-se, em termos gerais, actual e ajustada
quanto à maioria dos problemas ambientais do país. Faltou fazer menção à questão das mudanças
climáticas, que não receberam alusão directa no texto legal, salvo o facto de possuírem relação com
outros conceitos previstos, como são os casos da desertificação, “processo de degradação do solo,
natural ou provocado pela remoção da cobertura vegetal ou utilização predatória que, devido a condições
climáticas, acaba por transformá-lo num deserto” (n.º 11 do artigo 1) e da degradação do ambiente, “é a
alteração adversa das características do ambiente e inclui, entre outras, a poluição, a desertificação, a
erosão e o desflorestamento” (n.º 8 do artigo 1), constantes na lista de noções prevista no artigo 1.° da
Lei do Ambiente. Pelo ano de aprovação, esta Lei não possui ainda uma abordagem de redução de
emissões REDD+3, nem, de forma expressa, sobre a compensação da biodiversidade.
Regulamentação da Lei do Ambiente
A Lei do Ambiente tem vindo a ser significativamente regulamentada ao longo do tempo, conforme
passamos sumariamente a elencar, por ordem cronológica: Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho (Aprova
o Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes), alterado pelo Decreto
n.º 67/2010, de 31 de Dezembro; Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro (Aprova o Regulamento sobre
o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental), alterado pelo Decreto n.º 42/2008, de 4 de Novembro;

2

Artigo 8 da Lei do Ambiente: “é obrigação do Governo criar mecanismos adequados para envolver os diversos
sectores da sociedade civil, comunidades locais, em particular as associações de defesa do ambiente, na elaboração
de políticas e legislação relativa à gestão dos recursos naturais do país, assim como no desenvolvimento das
actividades de implementação do Programa Nacional de Gestão Ambiental”.
3 REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation); em português, "Redução de emissões
decorrentes do desmatamento e da degradação florestal", figura jurídica que é tratada num dos regulamentos da lei
do ambiente, o Decreto n.º 23/2018, de 3 de Maio (Regulamento para a Implementação de Projectos Inerentes à
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação e Aumento de Reservas de
Carbono - Regulamento REDD+). REDD+ é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados
de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal.
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Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro (Aprova o Regulamento para a Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro); Decreto n.º 19/2007, de 9 de Agosto (Aprova o Regulamento
sobre Acesso e Partilha de Benefícios Provenientes de Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional
Associado); Decreto n.º 25/2008, de 1 de Julho (Aprova o Regulamento para o Controlo de Espécies
Exóticas Invasoras); Decreto n.º 25/2011, de 15 de Junho (Aprova o Regulamento sobre o Processo de
Auditoria Ambiental); Decreto n.º 16/2013 de 26 de Abril (Aprova o Regulamento Sobre o Comércio
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção); Decreto n.º 70/2013 de
20 de Dezembro (Aprova o Regulamento do Regulamento dos Procedimentos para Aprovação de
Projectos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal); Decreto n.º 71/2014 de
28 de Novembro (Aprova o Regulamento de Biossegurança Relativa à Gestão de Organismos
Geneticamente Modificados); e Decreto n.º 83/2014, de 31 de Dezembro (Aprova o Regulamento sobre
a Gestão de Resíduos Perigosos).
Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental
O Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (RAIA), foi aprovado pelo Decreto
n.º 45/2004, de 29 de Setembro, tendo recebido alterações pontuais pelo Decreto n.º 42/2008, de 4 de
Novembro.
Nos termos do RAIA, a Avaliação do Impacto Ambiental é definida como “instrumento de gestão ambiental
preventiva que consiste na identificação e análise prévia, qualitativa e quantitativa, dos efeitos ambientais
benéficos e perniciosos de uma actividade proposta” (n.º 5 do artigo 1). O presente Regulamento aplicase a todas as actividades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam influir nas
componentes ambientais (n.º 1 do artigo 2), com excepção das actividades mineiras e petrolíferas que
deverão reger-se por regulamentação especifica (n.º 2 do artigo 2).
O RAIA procedeu à classificação das actividades em três categorias: (A) a primeira categoria (A)
compreende as actividades constantes no anexo I do RAIA, e que estão sujeitas à realização de um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), enquanto “componente do processo de avaliação de impacto
ambiental que analisa técnica e cientificamente as consequências da implantação de actividades de
desenvolvimento sobre o ambiente” (n.º 15 do artigo 1); (B) a segunda categoria (B) compreende as
actividades incluídas no anexo II e que estão sujeitas à realização de um Estudo de Impacto Ambiental
Simplificado (EAS), enquanto “componente do processo de avaliação de impacto ambiental que analisa
técnica e cientificamente as consequências da implantação de actividades de desenvolvimento sobre o
ambiente para as actividades classificadas como sendo de categoria B”, que são aquelas que não
afectam significativamente populações humanas nem áreas ambientalmente sensíveis (n.º 16 do
artigo 1); (C) a terceira e última categoria (C) compreende as actividades contidas no anexo III, as quais
estão apenas sujeitas à observância das normas constantes de directivas específicas de boa gestão
ambiental.
Nos termos do regime geral, o processo de AIA encontra-se estruturado em seis fases fundamentais: i) a
instrução do processo junto da entidade que superintende o ambiente; ii) a pré-avaliação da actividade;
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iii) a elaboração do estudo de impacto ambiental (em sentido amplo); iv) a participação pública (incluindo
a consulta e a audiência pública); v) a revisão técnica do estudo de impacto ambiental; vi) decisão sobre
a viabilidade ambiental (artigos 6 a 9). O processo de AIA culmina na emissão de uma licença ambiental,
enquanto certificado confirmativo da viabilidade ambiental de uma actividade, através dos órgãos
competentes para o efeito (n.º 23 do artigo 1).
No que diz respeito aos estudos de impacto ambiental, veja-se Directiva Geral de Elaboração de Estudos
de Impacto Ambiental, aprovada pelo Diploma Ministerial n.º 129/2006, de 19 de Julho.
A componente da participação pública, em especial, foi objecto da Directiva Geral para o Processo de
Participação Pública no processo de Avaliação do Impacto Ambiental, aprovada pelo Diploma Ministerial
n.º 130/2006, de 19 de Julho.
Tal como a Lei do Ambiente prevê, o RAIA faz referência, no conteúdo do EIA, referente às actividades
de categoria A, à identificação e avaliação dos impactos e identificação de medidas de mitigação; bem
como ao plano de gestão ambiental da actividade, que inclui a monitorização dos impactos (alíneas f) e
g) do n.º 2 do artigo 12).
Importa ainda fazer menção, no campo das actividades de categoria A, que o EIA é antecedido por um
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental (EPDA), que visa a determinação de eventuais questões fatais
relativas à implementação da actividade, bem como a definição do âmbito do EIA e, consequentemente,
desenho dos Termos de Referência, nos casos em que não hajam questões fatais que tornem inviável a
actividade (n.º 1 do artigo 10). No conteúdo do EPDA encontramos, entre outros aspectos, os limites da
área de influência indirecta da actividade e os padrões do uso da terra na área de influência directa e
indirecta; a identificação e avaliação das questões fatais da actividade; e a indicação dos potenciais
impactos ambientais da actividade (n.º 2 do artigo 10).
Da análise realizada ao presente instrumento legal, verifica-se a necessidade de, em sede de revisão,
para incluir alguns conceitos e conteúdos essenciais para a materialização de uma abordagem de
compensação de biodiversidade, como é do “contrabalanço da biodiversidade”, “impactos ambientais
indirectos”, “ganho líquido”, “nenhuma perda líquida”, “questões fatais”
Por sua vez, torna-se necessário incluir uma categoria adicional às três que o RAIA prevê (por exemplo
A+), especialmente para acautelar actividades susceptíveis de causar grandes impactos ambientais,
directos e indirectos, em especial na biodiversidade, como é o caso de determinados megaprojectos.
Estas actividades ficariam sujeitas a medidas de compensação da biodiversidade.
Lei das Águas
No campo das águas, veja-se o disposto na Política de Águas, aprovada através da Resolução
n.º 42/2016, de 30 de Dezembro. Esta política amplia o foco da Política Nacional de Águas de 2007
(revogada) para além das questões do abastecimento de água, para as do saneamento e da gestão
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integrada dos recursos hídricos, adopta a Agenda 2030 como referência, com especial atenção ao ODS
6 (Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos) e enuncia a
seguinte visão: “O futuro desejado em relação à água é aquele onde a água esteja disponível em
quantidade e qualidade adequadas para as gerações actuais e futuras, servindo para o desenvolvimento
sustentável, redução da pobreza e promoção do bem-estar e paz e onde se minimizam os efeitos
negativos das cheias e secas” O seu âmbito é eminentemente terrestre (águas superficiais e
subterrâneas ) e de águas fluviais, embora contenha disposições relativas às áreas costeiras e estuários
(por exemplo dentro dos sectores da pesca, aquacultura e navegação). A Lei das Águas (Lei n.º 16/91,
de 3 de Agosto) tem como objectivos definir, em relação às águas interiores, o domínio público hídrico
do Estado e a política geral da sua gestão; o regime jurídico geral das actividades de protecção e
conservação, inventário, uso e aproveitamento, controlo e fiscalização dos recursos hídricos; e as
competências atribuídas ao Governo em relação ao domínio público hídrico, estabelecendo, no seu artigo
1, referente à propriedade das águas, que as águas interiores, as superficiais e os respectivos leitos, as
subterrâneas, quer brotem naturalmente ou não, são propriedade do Estado, constituído domínio público
hídrico. No n.º 2 do mesmo artigo, a lei estabelece que constituem ainda domínio publico hídrico, as
obras, equipamentos hidráulicos e suas dependências realizadas pelo Estado ou por sua conta com o
objectivo de utilidade pública, estabelecendo o n.º 3 que o domínio publico hídrico é inalienável e
imprescritível e o direito ao uso e aproveitamento será concedido de modo a garantir a sua preservação
e gestão em benefício do interesse nacional.
A Lei de Águas, tal como a Política de Águas não definem expressamente “águas interiores” e não tratam
questões jurisdicionais que respeitem directamente às águas interiores marítimas. Acresce, que o n.º 3
do artigo 2 estabelece que “A protecção, utilização e exploração dos recursos, pesqueiros nas águas
interiores serão reguladas por legislação própria, bem como a navegação e a flutuação.”
Assim, a maior relevância da Política de Águas e da Lei de Águas para o POEM decorre, em maior grau
do impacto que esses instrumentos têm na qualidade e poluição das águas costeiras e marítimas,
consequência dos seus objectivos de abastecimento, de saneamento e de gestão integrada dos recursos
hídricos, numa perspectiva nacional e transnacional (Gestão partilhada de águas na SADC). No n.º 1 do
artigo 7, a Lei de Águas prevê vários princípios, nomeadamente:
a) unidade e coerência de gestão das bacias hidrográficas do país;
b) coordenação institucional e participação das populações nas principais decisões relativas à
política de gestão das águas;
c) compatibilização da política de gestão de águas com a política geral de ordenamento do território
de conservação ao do equilíbrio ambiental.
A Lei de Águas proclamou também como princípio que as obras hidráulicas não poderão ser aprovadas
sem prévia análise dos seus efeitos e impactos sociais, económicos e ambientais (n.º 2 do artigo 7). A
Lei prevê, ao longo do seu texto, diversas disposições de prevenção e combate às causas de degradação
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do domínio hídrico, com destaque para os Capítulos III (Utilização das águas), IV, (Protecção qualitativa
das águas) e V (Efeitos nocivos das águas).
Em termos conceptuais, o legislador consagrou o modelo de responsabilidade clássica, determinando
que “Quem para além dos limites consentidos provocar a contaminação ou degradação do domínio
público hídrico, independentemente da sanção aplicável, constitui-se na obrigação de, à sua custa,
reconstituir a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (artigo
55)”.
Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos
Este instrumento, aprovado na 22ª Sessão do Conselho de Ministros, de 21 de Agosto de 2007),
estabelece a estratégia para a gestão dos recursos hídricos, relativamente à avaliação, planeamento,
procura, usos, infraestruturas, cheias, secas, etc.. Promove a satisfação das necessidades básicas de
abastecimento de água para o consumo humano, melhoramento do saneamento, utilização eficiente da
água para o desenvolvimento económico, água para conservação ambiental, redução da vulnerabilidade
a cheias e secas, e promoção da paz e integração regional. Define acções estratégicas para horizontes
temporais de curto, médio e longo prazos no âmbito da gestão dos recursos hídricos, abastecimento de
água e serviços de saneamento, desenvolvimento económico, aspectos económicos e financeiros,
participação do sector privado, questões do género, coordenação institucional e capacitação institucional.
À semelhança da Política e da Lei de Águas, as águas interiores costeiras não estão no foco desta
estratégia. Finalmente, é de referir que posteriormente foi elaborado o Plano Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos (MOPHRH, 2017).
Regulamento de Licenças e Concessões de Águas
O Regulamento de Licenças e Concessões de Águas, aprovado pelo Decreto n.º 43/2007, de 30 de
Outubro, que define como objectivos da gestão dos recursos hídricos: i) melhorar o uso das águas
disponíveis através da sua utilização racional e planificada, visando a promoção da melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos, mediante a satisfação das suas necessidades, bem como a manutenção da
biodiversidade e dos ecossistemas associados; ii) garantir o aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos mediante um melhor aproveitamento das águas de acordo com uma visão global e integrada do
ambiente; iii) lutar contra os desperdícios e pela possibilidade de utilização para fins múltiplos, garantindo
a regularização de caudais para, designadamente manter os ecossistemas fluviais e estuarinos; iv)
garantir a boa qualidade do ambiente, através da luta contra a contaminação das águas e mediante
responsabilização de quem contamina ou, de outra forma degrada a qualidade das águas obrigando a
reparar ou compensar os danos daí decorrentes; v) prevenir os efeitos nocivos das águas evitando os
impactos ambientais negativos da erosão dos solos e das cheias; vi) e procurar equilíbrios para o conjunto
dos utentes nos casos de utilizações múltiplas e conflituosas das águas do domínio público (artigo 5).
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Regulamento para a Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro
O Decreto 45/2006, de 30 de Novembro, que aprova o Regulamento para a Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro, estabelece as bases gerais do regime de protecção do
ambiente, atribuindo ao Governo, a responsabilidade de assegurar que sejam tomadas medidas para a
protecção da biodiversidade, decretando, por outro lado, a proibição de implantação de infraestruturas
em determinados locais, designadamente nas zonas costeiras, zonas ameaçadas de erosão, terras
húmidas, áreas de protecção ambiental e outras zonas ecologicamente sensíveis.
Por outro lado, uma considerável parte das águas marítimas sobre as quais a República de Moçambique
exerce os seus poderes de jurisdição, nos termos do direito interno e internacional, é sulcada por navios
de diferentes tipos, incluindo navios tanques, os quais realizam descargas ilícitas de hidrocarbonetos e
de outras substâncias nocivas para o ambiente marinho e costeiro. Esta prática acarreta sérios riscos
para a sanidade do ambiente marinho e costeiro do país bem como para a saúde humana, daí a adopção
deste instrumento legal pelo qual se pretende prevenir, controlar e combater a poluição marinha por
navios dentro das águas jurisdicionais e ao largo da costa moçambicana ou por fontes de origem telúrica.
Este regulamento tem ainda a particularidade de conter uma norma, nomeadamente o artigo 53, referente
às praias reservadas para banhistas, sobre a qual nos debruçamos mais adiante. O Regulamento para a
Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro regulamento surge no âmbito da
regulamentação da Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente, acima descrita, que estabelece as
bases gerais do regime de protecção do ambiente, atribuindo ao Governo, a responsabilidade de
assegurar que sejam tomadas medidas para a protecção da biodiversidade, decretando, por outro lado,
a proibição de implantação de infraestruturas em determinados locais, designadamente nas zonas
costeiras, zonas ameaçadas de erosão, terras húmidas, áreas de protecção ambiental e outras zonas
ecologicamente sensíveis.
É de destacar que uma considerável parte das águas marítimas sobre as quais a República de
Moçambique exerce os seus poderes de jurisdição, nos termos do direito interno é internacional, e é
sulcada por navios de diferentes tipos, incluindo navios tanques, os quais realizam descargas ilícitas de
hidrocarbonetos e de outras substâncias nocivas para o ambiente marinho e costeiro.
Esta prática acarreta sérios riscos para a sanidade do ambiente marinho e costeiro do país bem como
para a saúde humana, daí que tenha sido adoptado de um instrumento legal pelo qual se possa prevenir,
controlar e combater a poluição marinha por navios dentro das águas jurisdicionais e ao largo da costa
moçambicana ou por fontes de origem telúrica.
Sobre o depósito de resíduos gerados em navios, estabelece o diploma (artigo 8) que o comandante de
um navio que escale um porto sob jurisdição nacional deverá depositar todos os resíduos gerados no seu
navio num meio portuário de recepção, antes de deixar o porto. Entretanto, um navio pode continuar para
o porto de escala seguinte sem depositar os resíduos nele gerados se concluir, com base na informação
prestada, que há capacidade de armazenamento suficiente para todos os resíduos gerados no navio que
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se acumularam e acumularão durante a projectada viagem do navio até ao porto de entrega. Se houver
motivos suficientes para se crer que o porto de entrega previsto não dispõe de meios adequados ou se
esse porto for desconhecido e, por conseguinte, existir o risco de os resíduos virem a ser descarregados
em águas nacionais, a autoridade portuária deve tomar todas as medidas necessárias para evitar a
poluição marinha, se necessário obrigando o navio a entregar os seus resíduos antes de deixar o porto.
Sobre o transporte de óleos, hidrocarbonetos e substâncias nocivas ou perigosas, estabelece o
Regulamento no seu artigo 11 que as plataformas e os navios com mais de 50 toneladas brutas que
transportem óleo, ou o utilizem para sua movimentação ou operação, levarão a bordo, obrigatoriamente,
um livro de registo de óleo, aprovado nos termos das normas internacionais, que poderá ser requisitado
pela autoridade marítima, pelo Ministério com tutela sobre o Ambiente e pelo órgão regulador da indústria
do petróleo, no qual serão feitas anotações relativas a todas as movimentações de óleo, lastro e misturas
oleosas, inclusive as entregas efectuadas nas instalações de recebimento e tratamento de resíduos.
Mais ainda, todo o navio que transportar substâncias nocivas ou perigosas a granel deverá ter a bordo
um livro de registo de carga, nos termos das normas internacionais, que poderá ser requisitado pela
autoridade marítima, pelo Ministério com tutela sobre o Ambiente e pelo órgão regulador da indústria do
petróleo, no qual serão feitas anotações relativas às seguintes operações:
a) carregamento;
b) descarregamento;
c) transferências de carga, resíduos ou mistura para tanques de resíduos;
d) limpeza de tanques de carga;
e) transferências provenientes de tanques de resíduos;
f) lastramento de tanques de carga;
g) transferências de águas de lastro sujo para o meio aquático;
h) descargas nas águas em geral.
No que tange à gestão de praias reservadas para banhistas, estabelece o n.º 1 do artigo 53 do
regulamento que compete ao Ministro com tutela sobre o Turismo, ouvidos os Ministérios com tutela
sobre o Ambiente e sobre as Pescas, o INAMAR, os Conselhos Municipais nas áreas sob sua jurisdição,
as comunidades locais, o sector privado e a sociedade em geral, a identificação e proclamação das praias
reservadas para banhistas, através de diploma ministerial, com observância dos seguintes critérios:
a) existência de infraestruturas mínimas no local;
b) qualidade da água;
c) segurança dos banhistas e demais utentes;
d) existência de vias de acesso;
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e) potenciai turístico;
f) valor do património cultural;
g) beleza paisagística;
h) a presença de banhistas não deve prejudicar a existência de ecossistemas frágeis.
O n.º 2 do artigo 53 estabelece que as praias reservadas para banhistas deverão estar devidamente
identificadas através da colocação de sinalização para o efeito em local visível, cuja cor e caracteres
deverão ser definidos pelo Ministro do Turismo através de diploma ministerial, até noventa dias após a
entrada em vigor do presente Regulamento, prevendo o n.º 3 que todas as praias referidas no artigo 53
do regulamento citado deverão possuir um sistema de segurança, prevenção, socorro e salvamento,
coordenado por um corpo de nadadores - salvadores com competência profissional devidamente
comprovada, cuja contratação caberá aos proprietários das unidades turísticas existentes na zona. Por
fim, estabelece o n.º 4 do mesmo artigo que cabe ainda ao Ministro do Turismo ouvida a autoridade
marítima, aprovar, através de diploma ministerial, o regulamento de utilização das praias reservadas para
banhistas, o qual definirá ainda os qualificadores e funções do nadador-salvador, no período de seis
meses após a entrada em Vigor do presente Regulamento, o que nunca chegou a acontecer.
Regulamento sobre Qualidade Ambiental e Emissão de Efluentes
O Decreto n.º 18/2004, de 16 de Junho aprova o Regulamento sobre Qualidade Ambiental e Emissão de
Efluentes, alterado pelo Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro, estabelece os padrões de qualidade
ambiental e de emissão de efluentes de modo a assegurar um controlo e fiscalização efectivos sobre a
qualidade do ambiente e dos recursos naturais do país, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei do
Ambiente.
Nos termos do artigo 4 deste Regulamento, compete ao Ministério da Terra e Ambiente fiscalizar o
cumprimento das disposições que dele constam, incluindo a realização, onde se mostre necessário, de
exames, vistorias e avaliações técnico-científicas considerados pertinentes para apurar a qualidade do
ambiente.
O n.º 1 do artigo 11 do Regulamento em análise estabelece 11 categorias de qualidade da água, referindo
que os parâmetros para definir a qualidade das águas de domínio público, serão aferidos em função da
sua categoria, tendo em consideração o objectivo último do seu uso, quer este seja, comum ou privativo,
estabelecendo por outro lado o número 2 as seguintes categorias de qualidade das águas:
a) água para fins de consumo humano;
b) água para fins agro-pecuários;
c) água para fins de piscicultura;
d) água para fins recreativos (natação, esqui aquático e mergulho);
e) água para fins de processamento de alimentos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
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O artigo 12 do Regulamento define os parâmetros essenciais que devem caracterizar a qualidade da
água, em função da sua categoria, para averiguar a conformidade das águas com os padrões de
qualidade e para permitir a determinação de esquemas de tratamento adequados.
O artigo 17 deste Regulamento, em relação às águas para fins recreativos, estabelece que são
consideradas aptas a serem utilizadas para fins recreativos as águas superficiais e do litoral que estejam
em conformidade com os padrões estabelecidos no artigo 12 do Regulamento e que não representem
qualquer situação de risco para a saúde dos seus utilizadores. O número 2 do artigo 17 estipula que a
descarga de poluentes ou efluentes líquidos que atinja ou possa afectar zonas balneares deve ser
controlada com base na monitorização da qualidade sanitária das respectivas águas e praias e deve ser
interdita sempre que constitua uma fonte de risco para a saúde dos banhistas e utentes.
Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
O Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, publicado através do Decreto n.º 94/2014, de
31 de Dezembro, que revogou o Decreto n.º 13/2006, de 15 de Junho, clarifica as competências em
matéria de gestão de resíduos sólidos urbanos e atribui responsabilidades claras aos Conselhos
Municipais e aos Governos Distritais. Inclui disposições em matéria de gestão de resíduos sólidos
urbanos que são muito relevantes para a protecção da qualidade do ambiente. Estabelece a
obrigatoriedade de encerramento de lixeiras a céu aberto e a construção de aterros sanitários.

Legislação sobre Mudanças Climáticas e Riscos
Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas (2013-2025)
A Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas (MICOA, 2012) identifica dois
pilares principais de acções estratégicas no âmbito da adaptação e redução do risco climático e da a
mitigação e desenvolvimento de baixo carbono. Define áreas chave de actuação e acções com vista à
minimização dos impactos negativos das mudanças climáticas, através de acções de adaptação e de
redução dos riscos climáticos, aproveitamento das oportunidades de mitigação e desenvolvimento de
baixo carbono que contribuam para a redução das emissões de GEE. Apresenta uma visão, missão,
princípios, objectivos, pilares e acções prioritárias, mecanismos de implementação.
Programa de Acção Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas (NAPA)
O NAPA (MICOA, 2007) apresenta quatro acções para aumentar a resiliência face às mudanças
climáticas, distribuindo-se em vários sectores de desenvolvimento económico e social. Promove acções
inseridas nos esforços de redução dos impactos de eventos extremos e adaptação às mudanças
climáticas, através da exploração dos recursos localmente disponíveis e a introdução de tecnologias
ambientalmente sãs e sustentáveis, como forma de contribuir no combate e no combate à pobreza
absoluta. Apresenta a fundamentação da acção proposta, objectivos e resultados esperados a curto e
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longo prazo e elenca as actividades a desenvolver para a sua prossecução. Identifica os riscos e barreiras
no âmbito da implementação das acções apresentadas.
Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres
A Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres, compreende a
redução do risco, a gestão de desastres, a recuperação sustentável para a construção da resiliência
humana, infraestrutural e dos ecossistemas, bem como a adaptação às mudanças climáticas. As acções
referentes à gestão e redução do risco de desastres deverão ser executadas de forma descentralizada,
observando-se as competências dos órgãos de administração pública, das circunscrições territoriais
abrangidas, sem prejuízo da intervenção dos órgãos centrais do Estado, estabelecendo-se o respectivo
regime jurídico dispondo sobre os princípios, a cooperação e colaboração, voluntariado, requisições,
órgãos de gestão do risco de desastres, gestão e redução do risco de desastres e construção da
resiliência e o regime sancionatório e de fiscalização. A Lei revoga a Lei n.º 15/2014, de 20 de Junho,
que aprova o Regime de Gestão das Calamidades
Regulamento da Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Este Regulamento (Decreto n.º 76/2020, de 1 de Setembro) fixa as regras e procedimentos de aplicação
da Lei n.º 10/2020, de 24 de Agosto, regulando o Sistema de Gestão do Risco de Desastres, a calamidade
pública, os Órgãos de Gestão e Redução do Risco de Desastres, sendo aplicável aos órgãos e
instituições da administração pública, aos cidadãos e outras pessoas individuais ou colectivas, públicas
ou privadas, que, no desempenho das suas funções, concorrem para a gestão e redução do risco de
desastres e construção da resiliência aos eventos extremos, determinando que organizações públicas e
privadas, nacionais ou estrangeiras, instituições de investigação técnica e científica cujo objecto concorra
para a gestão e redução do risco de desastres têm o dever especial de, no caso de iminência ou da
ocorrência de desastre, cooperar e colaborar, sujeitando-se aos programas, planos e instruções da
entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres, incluindo a participação nas sessões
dos Conselhos Técnicos de Gestão e Redução do Risco.
Plano Director para a Redução do Risco de Desastres (PDRRD) (2017-2030)
O PDRRD 2017-2030 (INGC, 2017) fixa as linhas estratégicas associadas à visão (2030), que serão
transpostas em resultados e actividades a serem implementadas pelas instituições do sector público e
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privado e restantes intervenientes. Apresenta um mecanismo de monitoria das acções sectoriais em
consonância com os principais instrumentos de planificação.

Legislação Sectorial
Soberania, Defesa e Segurança Nacional
A Constituição da República de Moçambique (CRM) não se dedica especialmente às Forças Armadas.
Estas são tratadas no conjunto das Forças de Defesa e Segurança, no âmbito do capítulo I, que tem
como epigrafe “Defesa Nacional”, do Título XIII dedicado à “Defesa Nacional e Conselho Nacional de
Defesa e Segurança”. A CRM, apresenta no seu artigo 261, os princípios fundamentais da PDS e, no
artigo 262 da CRM, pretende transmitir a ideia de que, por um lado, existem as Forças de Defesa (as
FADM) e, por outro, as Forças e os Serviços de Segurança (FSS). Portanto, a referência constitucional
às Forças Armadas deve ser entendida no conjunto das Forças de Defesa e Segurança, que incluem, no
caso de defesa nacional e segurança externa, as Forças Armadas e as Forças de Segurança (Francisco,
2019).
Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique

A Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Lei n.º 18/2019, de 24 de
Setembro, no seu artigo 35, estipula que a condução da Política de Defesa é da responsabilidade do
Governo, sendo a sua fiscalização política exercida pela Assembleia da República. Apesar desta
responsabilidade, não quer isto dizer que a actividade no âmbito desta política seja reduzida ao Governo,
pelo contrário, tendo em conta as suas componentes, militar e não militar, a responsabilidade é neste
sentido, global e incumbe a cada cidadão, sendo, particularmente, assegurada pelo Estado, através dos
seus órgãos.
Lei da Política de Defesa e Segurança

É através da Política de Defesa e Segurança (PDS), aprovada pela Lei n.º 17/97, de 1 de Outubro (LPDS),
alterada e actualizada aos 17 de Julho de 2019, que se materializa o disposto no n.º 1, do artigo 59.º da
Constituição da República de Moçambique (CRM) - “todos os cidadãos têm direito a segurança”,
enquanto um direito fundamental, conjugado com o artigo 261 e artigo 262 da CRM. A Política de Defesa
e Segurança consiste num conjunto coerente de princípios, objectivos, orientações e directrizes, cuja
finalidade é assegurar a independência nacional, preservar a soberania e integridade do país, bem como
garantir o funcionamento normal das instituições e a segurança dos cidadãos contra qualquer agressão
armada.
A LPDS apresenta de forma expressa a orgânica das Forças de Defesa e Segurança, o que não se
encontra na Lei n.º 17/97, de 1 de Outubro.
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Este diploma, na perspectiva de garantia da Segurança Nacional, assenta em três pilares institucionais
básicos, nomeadamente a defesa nacional, a segurança interna e a segurança do Estado. Nesta Lei
procede-se ao enquadramento genérico destas três áreas, ocupando a maior parte do articulado (artigos
7 a 18).
Nos termos dos artigos 2 e 3 da LPDS, são definidos um conjunto de objectivos, a saber:


garantia da independência, soberania, integridade e inviolabilidade do território nacional; defesa
e consolidação da unidade nacional;



defesa e funcionamento normal das instituições;



defesa dos interesses nacionais;



garantia do regular exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos;



prevenir e combater a criminalidade transfronteiriça, incluindo o terrorismo;



garantia da protecção civil;



manutenção da ordem, segurança e tranquilidades públicas;



protecção do segredo do Estado;



respeito da legalidade e a garantia do desenvolvimento económico e social.

A questão que se afigura crucial na LPDS é a caracterização da Política de Defesa e Segurança. As suas
características mostram a projecção do seu âmbito e respectiva amplitude. Com efeito, a Defesa e a
Segurança são actividades de carácter permanente, exercendo-se a todo o tempo e em qualquer lugar
(artigo 4/a) da LPDS) e são globais, abrangendo duas componentes essenciais: i) a componente militar
e ii) a componente não militar.
A componente militar e não militar interagem mutuamente na garantia, em todas as circunstâncias e
contra todas as formas de agressão, da segurança e integridade do território nacional, bem como a vida
e bens das populações. Deste enunciado resulta inequívoco que é direito, dever e honra do cidadão
moçambicano participar na defesa da independência, da soberania e da integridade territorial, nos termos
da Constituição e da Lei.
Do âmbito global da Política de Defesa e Segurança decorre que:


na esfera das competências dos órgãos de soberania, todos eles, com especial relevo para os
que exercem funções políticas, são titulares de poderes funcionais atribuídos pela Constituição,
para disporem em matéria de Defesa e de Forças Armadas;



no quadro específico das competências do Governo, verifica-se que, para além do Ministro da
Defesa, todos os restantes Ministros são responsáveis pela execução da política de defesa, na
sua componente não militar, mormente quando a mesma incidir sobre o seu âmbito material de
actividade, valendo a mesma lógica para todas as pessoas colectivas públicas, órgãos,
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departamentos e serviços estaduais que se encontram sujeitos a vínculos de direcção, orientação
e tutela por parte do Executivo.
Os objectivos da Política de Defesa e Segurança são operacionalizados através de um Conceito
Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), constante da Resolução n.º 42/2006, onde se precisa que a
definição da estratégia “assenta, por um lado, no pressuposto de que a Defesa Nacional constitui uma
obrigação do Estado e tem por objectivo garantir, no respeito das instituições democráticas, a
independência nacional, a integridade do território, a liberdade e a segurança das populações contra
qualquer agressão ou ameaça externa, bem assim a promoção da paz, segurança e estabilidade política
a nível internacional”.
O CEDN é aprovado pelo Governo, nos termos do n.º 2, do artigo 10, da Lei 18/2019 e constitui “a
definição dos aspectos fundamentais da estratégia global do Estado, adoptado para a consecução dos
objectivos da Política de Defesa Nacional”. Apesar de ser a premissa estruturante da Defesa Nacional,
define os aspectos fundamentais da estratégia global do Estado adoptado para a consecução dos
objectivos da Política de Defesa Nacional, nomeadamente, na sua componente militar, através das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) (Francisco, 2018). O CEDN será, no sentido
apontado pela Resolução, um plano que determina, num contexto de segurança externa, uma doutrina
de actuação passível de clarificar onde e porquê se deve actuar com meios de combate. Portanto, um
documento que encerra a essência de ser orientador das acções do Estado no domínio da Defesa
Nacional e sua orientação estratégica (Francisco, 2018).
A Política de Defesa e Segurança e outros normativos legais, ao incorporarem as FADM, a PRM (Polícia
da República de Moçambique) e o SISE (Serviço de Informações e Segurança do Estado) como Forças
de Defesa e Segurança e atentas as responsabilidades, nomeadamente, de Defesa Nacional, de
Segurança Interna e Segurança do Estado, pretenderam referir, implicitamente, que as FA são Forças
de Defesa, Polícia e Força de Segurança (FS) e o SISE é, por excelência, um Serviço de Segurança
(SS), tendo em conta as características distintivas entre FS e SS e tendo em conta os objectivos
prosseguidos. De acordo com o n.º 1 do artigo 15, da Lei n.º 18/2019, de 24 de Setembro, Lei da Defesa
Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a componente militar da defesa nacional é
exclusivamente assegurada pelas FADM, sendo esta desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos
enquanto dever fundamental de todos os moçambicanos, nos termos do artigo 1, conjugado com o n.º 1,
do artigo 7, da referida lei.
Porém, a responsabilidade pela Segurança do Estado cabe exclusivamente ao SISE, nos termos do
artigo 14 da LPDS, enquanto organismo público, com autonomia administrativa, que, na dependência
directa do Presidente da República, na sua qualidade de Comandante-Chefe das Forças de Defesa e
Segurança, assegura a recolha, pesquisa, produção, análise e avaliação de informações úteis à
segurança do Estado, a prevenção de actos que atentem contra a Constituição e o funcionamento dos
órgãos do poder do Estado e o combate das actividades de espionagem, sabotagem e terrorismo. A
excepção à regra da exclusividade só ocorre nos casos de actividades desenvolvidas pelos serviços
responsáveis pela pesquisa, produção e processamento de informações estratégicas de carácter militar
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ou policial de natureza operacional, necessárias ao desempenho das missões das Forças Armadas ou
Forças Policiais.
O regime jurídico do SISE é definido pela Lei n.º 12/2012, de 8 de Fevereiro, conhecida apenas como a
Lei do SISE, a qual estabelece:


Os princípios de actuação dos membros do SISE, nomeadamente a fidelidade à Nação, à
Constituição e à lei; a defesa da soberania e dos interesses do Estado; o apartidarismo e dever
de abstenção na tomada de posições ou participação em acções que possam pôr em causa a
coesão interna e a unidade nacional e a especial obediência ao Comandante-Chefe das Forças
de Defesa e Segurança (art.º 2).



O sistema orgânico do SISE, que consiste em divisões, direcções nacionais, departamentos
centrais, provinciais e distritais.

A Segurança Interna, de acordo com o art.º 11 da LPDS é a actividade desenvolvida pelo Estado para
garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas, proteger as pessoas e bens, prevenir a
criminalidade, contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições, o exercício dos direitos
e liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela Constituição e pela legalidade.
Nos termos do artigo 12 da LPDS, é responsável pela Segurança Interna a PRM e demais instituições
criadas por Lei. Esta norma tem algum paralelismo com o número 2 do artigo 2 da Lei n.º 16/2013, de 12
de Agosto, Lei da PRM, que estabelece a possibilidade de existência em Moçambique de outros
organismos especializados na matéria da segurança interna, para além da PRM, e integrados noutras
instituições públicas, que não o Ministério do Interior. Nessa conformidade, o sistema de Segurança
Interna em Moçambique está sob a tutela do Ministério do Interior.
O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas tem como atribuições o exercício da autoridade do Estado
sobre o mar, águas interiores e pescas nos domínios da fiscalização, e tem competências entre outras
nas áreas da administração e segurança nos espaços marítimos, da fiscalização de actividades no mar.
Por seu lado, ao Ministério da Defesa Nacional, o Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação têm um papel importante. São responsáveis pela garantia da soberania e
segurança nacionais bem como pela afirmação do país junto da comunidade internacional.
Pescas
Lei de Pescas

A Lei n.º 22/2013 de 1 de Novembro, Lei de Pescas, visa, nos termos do artigo 1, “estabelecer o regime
jurídico das actividades pesqueiras e das actividades complementares da pesca, tendo em vista a
protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais”
Nos termos do artigo 2 da Lei de pescas, a mesma aplica-se:
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a) a todas as pessoas que desenvolvem actividades pesqueiras e actividades complementares da
pesca na República de Moçambique;
b) a todas as pessoas nacionais e estrangeiras, que exerçam a pesca nas águas jurisdicionais
moçambicanas;
c) a pessoas nacionais que exerçam a pesca usando embarcações matriculadas no país;
d) a pessoas estrangeiras que exerçam a pesca no alto mar e que transitem pelo ou para o território
moçambicano;
e) à pesca nas águas jurisdicionais moçambicanas com embarcações de pesca moçambicanas ou
estrangeiras;
f)

à pesca em águas jurisdicionais de terceiros Estados;

g) à pesca em águas jurisdicionais de terceiros países sem prejuízo da legislação de terceiros
países, quando exerçam a actividade de pesca em águas jurisdicionais de terceiros países;
h) à pesca no alto mar por embarcações de pesca moçambicanas;
i)

a toda actividade da aquacultura no território moçambicano.

A nova Lei de Pescas consagrou, no artigo 5 vários princípios a seguir indicados:
a) princípio da conservação e utilização adequada dos recursos biológicos aquáticos e dos
respectivos ecossistemas, que consiste numa abordagem ecossistémica das pescas e de gestão
das pescarias que promova a manutenção da diversidade, qualidade e disponibilidade dos
recursos pesqueiros em quantidades suficientes para as gerações presentes e futuras no âmbito
da segurança alimentar, redução da pobreza e do desenvolvimento sustentável, incluindo o
direito à educação ambiental através de programas educativos;
b) princípio da precaução, segundo o qual, tendo em conta o grau de incerteza do conhecimento
científico existente em cada momento, a gestão, a conservação e a exploração dos recursos
aquáticos vivos têm em vista a sua protecção, conservação e sustentabilidade e o
estabelecimento de sistemas de prevenção de actos lesivos ao meio ambiente;
c) princípio da gestão participativa dos recursos pesqueiros, que consiste no envolvimento dos
pescadores, de associações económicas, outros grupos de interesse na pesca e de aquacultores,
na gestão dos recursos pesqueiros dos quais dependem, assegurando uma pesca responsável
e a sua participação nos processos decisórios;
d) princípio de alimentos seguros e protecção do consumidor, segundo o qual, a colheita, o
manuseamento, a transformação e a distribuição dos produtos da pesca e a sua rastreabilidade
permitem manter o seu valor nutricional, qualidade e segurança sanitárias, reduzir o desperdício
e minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente;
e) princípio da defesa dos recursos genéticos, que consiste na protecção da diversidade genética
dos recursos biológicos aquáticos;
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f)

princípio do poluidor pagador, que consiste na responsabilização de pessoas singulares ou
colectivas pelo custo de reposição da qualidade do ambiente danificado e ou pelos custos para
a prevenção e eliminação da poluição por si causada, no exercício das actividades pesqueiras e
complementares da pesca;

g) princípio da preferência das pessoas nacionais, que consiste em proteger adequadamente os
direitos dos pescadores e aquacultores nacionais, particularmente os envolvidos na pesca e
aquacultura de pequena escala, pesca semi-industrial e pesca industrial, para uma vida segura
e justa, bem como o acesso preferencial, se for caso disso, a zonas de pesca tradicionais e aos
recursos nas águas jurisdicionais;
h) princípio da cooperação e coordenação institucional, que consiste na estreita relação com as
organizações regionais e internacionais e na harmonização de políticas sectoriais internas para
garantir uma pesca e aquacultura responsáveis.
O artigo 10 da Lei de Pescas atinente à propriedade dos recursos pesqueiros, estabelece no seu n.º 1
que os recursos pesqueiros existentes nas águas jurisdicionais de Moçambique são propriedade do
Estado, que determina as condições do seu uso e aproveitamento, estabelecendo o n.º 2 que os produtos
da pesca obtidos da apanha ou captura de recursos pesqueiros existentes nas águas jurisdicionais de
Moçambique, ou provenientes de animais vivos, nascidos ou criados em território da República de
Moçambique, são considerados de origem nacional.
Por outro lado, e nos termos do artigo 11 da Lei de Pescas, atinente à classificação e exercício de
actividades pesqueiras e complementares da pesca, estabelece o n.º 1 do referido artigo que as
actividades pesqueiras se classificam em:
a) Extractivas - as que têm por objectivo a captura, com ou sem processamento a bordo, ou a
apanha de recursos pesqueiros nas águas marítimas e continentais;
b) Aquícolas - as relativas à reprodução e ou manutenção em cativeiro, com a intervenção humana,
de espécies aquáticas;
Por outro lado, e nos termos do n.º 2 do artigo 11 as actividades complementares da pesca classificam-se
em:
a) Transformadoras - as relacionadas com o enlatamento, a secagem, a fumagem, a salmoura, a
refrigeração, a congelação e a qualquer outro processamento de produtos da pesca;
b) De comercialização - as que referem à primeira venda dos produtos da pesca e ao seu transporte;
c) Serviços portuários - as que compreendem a acostagem de embarcações, a descarga e o
embarque de produtos da pesca ou de mercadorias e insumos destinados à pesca e à
aquacultura;
d) De construção e fabrico - as relativas à construção e reparação naval e ao fabrico de redes de
pesca, artefactos, aprestos e outros acessórios.
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No que diz respeito ao ordenamento das actividades pesqueiras, prevê o n.º 1 do artigo 12 que com vista
a um melhor ordenamento das actividades pesqueiras o Governo adopta, entre outras, medidas relativas:
a) ao zoneamento das áreas de pesca e de interdição da pesca e à adequação da capacidade da
frota pesqueira ao estado de exploração e aproveitamento dos recursos pesqueiros;
b) à construção, modernização e reconversão de embarcações que permitam a constituição de uma
frota de pesca moderna e competitiva;
c) à extensão, ao fomento e ao desenvolvimento de formas produtivas de pequena escala, na pesca
e na aquacultura;
d) à capacitação dos profissionais do sector pesqueiro, com destaque para a pesca, actividades
complementares da pesca, gestão das pescarias e aquacultura de pequena escala;
e) à determinação de porto base para a frota nacional e de portos acessíveis à frota estrangeira;
f)

ao enquadramento da expansão da frota pesqueira nas pescarias e ao incentivo à participação
nacional;

g) ao estabelecimento de indústrias complementares da pesca;
h) ao licenciamento das actividades pesqueiras e respectiva fiscalização;
i)

ao licenciamento e fiscalização das actividades pesqueiras;

j)

à determinação das áreas de protecção;

k) à determinação das espécies de recursos biológicos aquáticos cuja pesca ou apanha seja
proibida;
l)

à determinação do total admissível de captura, dos limites de esforço de pesca, do período de
veda e malhagens mínimas das artes de pesca por pescaria;

m) ao licenciamento dos estabelecimentos de processamento e transformação dos produtos da
aquacultura;
n) à fiscalização das actividades de pesca e aquacultura;
o) à monitorização do estado dos recursos biológicos aquáticos e do ambiente aquático;
p) à definição de medidas para a promoção e protecção do empresariado moçambicano;
q) à promoção da formação profissional dos diversos intervenientes na gestão dos recursos
pesqueiros;
r)

à definição dos mecanismos de financiamento das actividades de pesca e respectivas
infraestruturas.

Nos termos do n.º 2 do artigo 12, são consideradas reservas para fins alimentares as lagoas, os cursos
de água e outros reservatórios naturais de água que se formam nos rios durante o período em que deixam
de ter água corrente.
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O artigo 17 referente à protecção do ambiente aquático, estabelece no seu n.º 1 que, no decurso das
actividades pesqueiras e complementares da pesca, é proibido introduzir nas águas jurisdicionais de
Moçambique quaisquer substâncias ou objectos tóxicos provenientes de qualquer fonte, susceptíveis de
causar danos ou poluir o ambiente, afectar, envenenar ou destruir os recursos pesqueiros e a
biodiversidade, estabelecendo o n.º 2 que qualquer empreendimento que vise a dejecção de águas
residuais nas águas marítimas ou continentais carece de autorização prévia das autoridades
competentes.
O artigo 19 da Lei de Pescas, atinente à classificação da pesca, estabelece que a pesca se classifica em:
a) marítima ou continental, consoante se realize nas águas marítimas ou nas águas continentais ou
interiores;
b) comercial ou não comercial, se prossegue ou não fins lucrativos. A pesca não comercial
subdivide-se em pesca de subsistência, pesca de investigação científica, pesca experimental e
pesca recreativa e desportiva;
c) local, costeira, longínqua ou do alto, conforme a zona de pesca onde é exercida;
d) artesanal, semi-industrial ou industrial, consoante a complexidade dos meios empregues na
captura e na sua conservação a bordo.
Regulamento da Pesca Marítima (REPMAR)

O REPMAR, aprovado pelo Decreto n.º 89/2020, de 8 de Outubro, tem por objecto regulamentar a Lei
das Pescas, aprovada pela Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro, no que se refere à actividade de pesca
marítima cujo exercício carece de constituição de direitos de pesca e da obtenção da respectiva licença
de pesca. O REPMAR, entre outros:


define o seu âmbito de aplicação, dispondo sobre a Campanha de Pesca, enquanto instrumento
de planificação anual e de gestão, as obrigações decorrentes da legislação pesqueira, o sistema
único de registo administrativo e cadastro, a saúde dos organismos aquáticos e controlo
hígio-sanitário e os planos de desenvolvimento e de reassentamento;



estabelece regras relativas à gestão das pescarias, à gestão participativa, ao ordenamento e à
gestão da pesca incluindo a fixação das distâncias mínimas à linhas de base;



classifica a pesca marítima, de acordo com a sua finalidade e meios empregues, em pesca
comercial (que se subdivide em pesca artesanal local, pesca artesanal costeira, pesca semiindustrial e pesca industrial), e em pesca não-comercial (que se subdivide em pesca de
subsistência, pesca de investigação científica, pesca experimental e ou demonstrativa, pesca de
treino e formação, pesca recreativa e pesca desportiva), e, de acordo com a zona de pesca onde
é exercida, em pesca local, costeira, do alto e longínqua;
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regula as artes de pesca incluindo a pesca com redes de arrasto (proibindo o arrasto para terra),
e ainda pesca com redes de cerco, com redes de emalhar, com aparelhos de anzol, com
armadilhas e com ganchorra,



regula também as embarcações de pesca incluindo o reconhecimento da lista de embarcações
de Pesca Ilegal, Não Regulamentada e Não Declarada (Pesca INN), a monitorização da
actividade da pesca, a conservação e protecção dos recursos pesqueiros, a segurança marítima
e fiscalização da pesca e as taxas e emolumentos; e



estabelece um período transitório de 3 anos para implementação efectiva da medida de interdição
de arrasto para terra, e revogação do Regulamento Geral da Pesca Marítima (REPMAR),
aprovado pelo Decreto n.º 43/2003, de 10 de Dezembro.

Aquacultura
No Decreto 35/2001, de 13 de Novembro, que aprova o Regulamento Geral da Aquacultura, a
aquacultura é definida como sendo todas as actividades que têm por fim a reprodução, o crescimento, a
engorda, a manutenção e o melhoramento de espécies aquáticas para fins de produção, sendo estas
operações efectuadas em instalações alimentadas por águas marítimas (aquacultura marinha), por águas
interiores (aquacultura de água doce) ou por ambas (aquacultura de águas salobras), que pode ser:
i)

Artesanal: aquela que é efectuada com carácter local pelas comunidades locais ou pessoas
singulares nacionais de boa-fé, com a aplicação de sistemas extensivos de produção e podendo
produzir excedentes para comercialização;

ii)

Experimental: aquela que é realizada com o carácter de experimentar meios mecânicos de
cultura e técnicas de produção industrial de espécies aquáticas, bem como prospectar novas
espécies para cultura comercial;

iii) Industrial: aquela que é efectuada com carácter comercial com a utilização de meios mecânicos
de cultura;
iv) De Investigação: aquela que é realizada com fins científicos.
Quanto ao ordenamento da actividade e aquacultura, o Regulamento estabelece que o Ministério das
Pescas promoverá sempre que necessário a preparação de planos de desenvolvimento relativos à
aquacultura contendo, nomeadamente:
a) a identificação das regiões e zonas de desenvolvimento da aquacultura;
b) a especificação das medidas e das políticas de gestão e de desenvolvimento a serem
estabelecidas em relação às actividades de aquacultura, espécies aquícolas ou às regiões
destinadas à aquacultura,
c) a indicação das principais condições relativas às actividades de aquacultura, às espécies a
cultivar, aos locais para instalações dos estabelecimentos de aquacultura, aos sistemas de
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produção, às eventuais limitações respeitantes ao cultivo de espécies aquícolas e à introdução
de espécies exóticas;
d) a definição dos limites de segurança das instalações e dos próprios estabelecimentos de
aquacultura e a criação do cadastro em cada região de desenvolvimento.
Na elaboração dos planos de desenvolvimento serão envolvidas as entidades sociais, económicas e
profissionais ligadas ou associadas à actividade de aquacultura em geral.
No que respeita aos requisitos dos locais da instalação de estabelecimento de aquacultura, estabelece o
Regulamento que o local da instalação de estabelecimento de aquacultura deve satisfazer os seguintes
requisitos:
a) reunir condições de salubridade;
b) que da sua utilização não resultem prejuízos com interesses juridicamente protegidos de outras
entidades que exerçam, ou tutelem, as suas actividades nos locais ou nas proximidades do
estabelecimento;
c) ter condições para a implantação segura de instalações de aquacultura;
d) não prejudicar a navegação e a segurança marítima, lacustre ou fluvial;
e) possuir, de acordo com os planos de desenvolvimento, área suficiente para a implantação de
instalações de aquacultura;
f)

possuir condições para o saneamento dos efluentes sem contaminação das fontes de água;

g) localizar-se fora do perímetro de segurança dos estabelecimentos de aquacultura já existentes.
Tendo em consideração a natureza do projecto, o Ministério das Pescas poderá, adicionalmente, incluir
requisitos especiais para a autorização do projecto de estabelecimento de aquacultura.
Por outro lado, o uso e aproveitamento da terra e o aproveitamento das águas que integram o domínio
público hídrico para fins de actividade de aquacultura estão sujeitos ao regime definido, respectivamente,
na legislação sobre terras e águas.
O Regulamento contém também regras sobre mangais, estabelecendo que é proibida a transformação
de áreas com mangal em instalação de aquacultura e que o uso de áreas com mangal só é permitido
para a construção da estação de bombagem de água, ancoradouro e canal de entrada de água das
instalações fixas em terra, o qual deverá estar previsto nos estudos técnicos e de impacto ambiental.
Caso a construção das instalações para a aquacultura exija a remoção do mangal dever-se-á proceder
à devida compensação com o plantio de uma área correspondente à área desbravada.
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Reserva Aquícola Marinha de Moçambique

Relacionado também com a aquacultura é relevante o Decreto n.º 71/2011, de 30 de Dezembro, relativo
ao estabelecimento da Reserva Aquícola Marinha de Moçambique, para efeitos de desenvolvimento da
aquacultura marinha, indicando nos respectivos mapas as coordenadas geográficas das zonas
demarcadas nela compreendidas, e define os objectivos a atingir com a determinação das áreas que são
potencialmente propícias ao desenvolvimento da aquacultura marinha com vista a incrementar a
produção de pescado.
Nestes termos, são estabelecidas as áreas que são potencialmente propícias para o desenvolvimento da
aquacultura marinha para o incremento da produção de pescado, ao abrigo do disposto na alínea f), n.º
1.º do artigo 204 da Constituição da República.
Com o estabelecimento da Reserva Aquícola Marinha pretende-se atingir os seguintes objectivos:
a) garantir que a aquacultura marinha represente uma forma alternativa de exploração responsável
de ambientes aquáticos marinhos e das espécies que neles habitam;
b) desenvolver actividades que têm por fim a reprodução, o crescimento, a engorda, a manutenção
e o melhoramento de espécies aquáticas para fins de produção;
c) assegurar a participação activa de entidades públicas, privadas e das populações residentes, na
gestão e no desenvolvimento das zonas marinhas que integram a Reserva Aquícola Marinha.
Infraestruturas portuárias e Transportes marítimos
Regulamento de Transporte Marítimo Comercial

O Decreto n.º 35/2007, de 14 de Agosto, aprova o Regulamento de Transporte Marítimo Comercial, o
qual tem por objecto regular o exercício da actividade de transporte marítimo comercial, de passageiros
e de carga, nas suas diferentes áreas de navegação e modalidades de exploração, e é aplicável aos
armadores nacionais envolvidos nos diferentes tráfegos e actividades.
Nos termos do artigo 16 do Regulamento, o exercício da actividade de transporte marítimo comercial
abrange as seguintes áreas de navegação e modalidades de exploração:
a) Transporte marítimo internacional, definido nos termos do n.º 1 do artigo 17 como sendo o
transporte marítimo comercial de passageiros e de carga realizado no âmbito do tráfego de longo
curso, abrangendo portos não nacionais, que pode ser realizado por armadores licenciados nos
termos do Regulamento.
b) Cabotagem nacional, que é definida nos termos do n.º 2 do artigo 17 como sendo o transporte
marítimo comercial de passageiros e de carga realizado no âmbito da cabotagem nacional e é
reservado a armadores nacionais e a embarcações de registo e bandeira moçambicana,
devidamente autorizados nos termos do presente Regulamento.
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c) Tráfego local, que é definido nos termos do n.º 3 do artigo 17 como sendo o transporte marítimo
comercial de passageiros e de carga realizado no âmbito do tráfego local é reservado a
armadores nacionais e a embarcações de registo e bandeira moçambicana, devidamente
autorizados nos termos do Regulamento
Estratégia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes

A Estratégia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes (Resolução n.º 37/2009, de
30 de Junho), reconhece a posição geográfica de Moçambique ao longo do Oceano Índico e a existência
de portos naturais, o que confere ao país uma grande vantagem comparativa no que diz respeito ao
acesso aos mercados, ao mesmo tempo que confere grande responsabilidade na criação de condições
de acessibilidade ao mar dos países do interior. Sem esse acesso facilitado, a integração regional será
dificultada e a região da SADC não poderá explorar o seu potencial na totalidade, no contexto de uma
economia mundial globalizada.
Relativamente ao transporte marítimo, a estratégia assume que por inerência, lógica, complementaridade
e competitividade, o transporte marítimo é por excelência a opção de primazia para Moçambique,
transformando o país num dos centros logísticos globais do mundo, devido ao formato alongado do país
ao longo do Oceano Índico e à sua posição geográfica no planisfério mundial
A estratégia considera também que o factor determinante para viabilizar o transporte marítimo são os
portos, vitais para a competitividade de produção na área de influência, tendo um peso enorme no
cômputo dos custos globais nas transacções comerciais. Neste âmbito considera que o modelo de
privatização da gestão que se tem estado a seguir não correspondeu às expectativas iniciais de maior
eficiência e competitividade, devendo por isso ser revistos os modelos de gestão em curso, tendo em
vista melhorias de desempenho dos portos, nomeadamente ao nível dos padrões de acondicionamento,
manuseamento, gestão e distribuição de carga, aumentando a eficácia da operação portuária.
Algumas medidas de relevo propostas passam pela dinamização da cabotagem, da intermodalidade e
da logística e ainda pelo envolvimento de investimento directo estrangeiro através de parcerias públicoprivadas.
Sistemas de separação e controlo de tráfego marítimo

Nos termos do artigo 74 da Lei do Mar é competência do Governo estabelecer e actualizar, em
regulamento específico ou em cartas marítimas, as rotas marítimas e os sistemas de separação de
tráfego tendo em conta, entre outros os canais habitualmente utilizados pela navegação internacional, as
características especiais de determinadas embarcações e a densidade do tráfego.
A este respeito (artigos 90 e 91 da mesma Lei) o Governo tem também o dever de fiscalização,
assegurando o cumprimento da sinalização e balizagem marítimas, dos acessos, da segurança marítima,
das ajudas e avisos à navegação e de rádio balizagem marítima pelas embarcações, bem como a

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 68

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

supervisão, coordenação e manutenção das condições de segurança nos portos, fundeadouros, bacias
de manobra e canais de acesso.
Estruturas offshore

Nos termos do artigo 48 da Lei do Mar, atinente à colocação e utilização de ilhas artificiais, de instalações,
estruturas, plataformas fixas e móveis e equipamentos, prevê o n.º 1 que o Estado moçambicano tem o
direito exclusivo de construir, autorizar e regulamentar a construção, operação e utilização de:
a) ilhas artificiais, instalações e estruturas, plataformas fixas e móveis para os fins previstos na
alínea a) do número 1 do artigo 56 do Convenção sobre o direito do Mar e para outras finalidades
económicas que não interfiram no exercício dos seus direitos na sua zona económica exclusiva;
b) instalações e estruturas que possam interferir no exercício dos seus direitos na sua zona
económica exclusiva.
Nos termos do número 2 do mesmo artigo, a construção, certificação ou homologação, instalação, registo
e inspecção das ilhas artificiais, plataformas, instalações, estruturas e equipamentos.na zona económica
exclusiva obedece a condições e procedimentos estabelecidos pelo Governo, estabelecendo o número
do mesmo artigo, em relação às ilhas artificiais, plataformas, instalações, estruturas e equipamentos, são
instalados em condições de segurança marítima, tendo em conta as prescrições constantes na
regulamentação própria.
Turismo e Recreio
Como referências mais relevantes para o POEM, o Turismo dispõe dos seguintes instrumentos legais
para a regulamentação das actividades relacionadas com o sector:


a Política do Turismo e Estratégia da sua Implementação aprovada pela Resolução n.º 14/2003
de 4 de Abril;



a Lei do Turismo, Lei n.º 4/2004 de 17 de Junho;



o Regulamento das Zonas de Interesse Turístico aprovado pelo Decreto n.º 77/2009 de 15 de
Dezembro;



o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique 2016 - 2025 - PEDT II,
aprovado em Conselho de Ministros em Dezembro de 2015.

Entretanto foi também aprovado o Regulamento de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira e das Praias
pelo que se faz também uma breve referência ao diploma que o aprova.
Política do Turismo e Estratégia da sua Implementação

A “Politica do Turismo e Estratégia da sua Implementação” (PTEI) de 4 de Abril de 2003 estabelece na
sua Introdução como ponto 1, que “Moçambique possui um rico potencial para se tornar num destino
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turístico de nível regional e internacional. A possibilidade de combinação de uma experiência marcada
de turismo de praia tropical ao longo da costa com a vida cosmopolita das cidades, o excelente potencial
de diversidade de flora e fauna e de ecoturismo, assim como a rica historia e o mosaico cultural, oferecem
uma base solida sobre a qual se pode edificar um destino turístico sustentável”.
Mais adiante, no Ponto 4.1- Linha de Produtos a PTEI enuncia que se prevê “que o futuro crescimento
do turismo no Mundo seja centrado nas linhas de produtos que são: sol e praia; ecoturismo; turismo
cultural turismo de aventura; turismo temático e turismo de cruzeiro” e que “as férias de sol e praia
continuarão a jogar um papel importante nos padrões futuros do turismo” possuindo Moçambique “um
capital costeiro vasto e belo ainda inexplorado”, pelo que, “a importância actual e futura desta linha de
produtos e o avanço feito na planificação e desenvolvimento de estâncias turísticas oferecem
oportunidades reais ao país”, bem como a “oportunidade para alcançar vantagem comparativa através
da maximização das ligações entre a costa e a fauna bravia, cultura e aventura”, podendo esta ligação
“definir a posição competitiva de Moçambique como destino turístico”.
Finalmente a PTEI define no Ponto 6.3 Ambiental que os principais objectivos ambientais relacionados
com o desenvolvimento do turismo em Moçambique são:


assegurar que o turismo e o ambiente se apoiem mutuamente;



desenvolver uma abordagem pró-activa de todos os actores para promoverem e gerirem o sector
de forma responsável e integrada;




priorizar a preservação da qualidade e sustentabilidade da biodiversidade;
contribuir para a reabilitação, conservação e protecção dos ecossistemas e do património natural;
e



promover o desenvolvimento dos recursos naturais, especialmente os que possuem valor
ecológico e histórico nas suas vertentes, recreativa, estética e sociocultural.

Lei do Turismo

A Lei n.º 4/2004, de 17 de Junho, Lei do Turismo, estabelece o quadro legal para o fomento e exercício
do turismo de forma sã, sustentável e de harmonia com o seu carácter transversal e dinâmico
aplicando-se às actividades turísticas, às actividades do sector público dirigidas ao fomento do turismo,
aos fornecedores de produtos e serviços turísticos, aos turistas e aos consumidores de produtos e
serviços turísticos.
Nos termos do artigo 3 da Lei do Turismo, a mesma tem como objectivos:
a) impulsionar o desenvolvimento económico e social do país respeitando o património florestal,
faunístico, mineral, arqueológico e artístico, que deve ser preservado e transmitido as gerações
futuras;
b) preservar os valores históricos, culturais e promover o orgulho nacional;
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c) contribuir para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do país;
d) contribuir para a criação do emprego, crescimento económico e o alívio da pobreza;
e) estimular o sector privado nacional a participar na promoção e desenvolvimento dos recursos
turísticos;
f)

estabelecer mecanismos de participação e articulação interinstitucional;

g) promover a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e terrestres;
h) melhorar o nível de vida das comunidades locais, impulsionando a sua participação activa no
sector do turismo;
i)

estimular medidas de segurança e tranquilidade dos turistas, consumidores e fornecedores de
produtos e serviços turísticos;

j)

assegurar a igualdade de direitos e oportunidades de todos os sujeitos objecto da presente Lei.

Nos termos do artigo 7 desta Lei, o desenvolvimento da actividade turística deve realizar-se respeitando
o ambiente e dirigido a atingir um crescimento económico sustentável. Estabelece ainda a lei que as
autoridades publicas de nível central, local e autárquica favorecem e incentivam o crescimento turístico
de baixo impacto sobre o ambiente, com a finalidade de preservar, entre outros, os recursos florestais,
faunísticos, hídricos, energéticos e as zonas protegidas, devendo a concepção urbanística e
arquitectónica e o modo de exploração dos empreendimentos turísticos visa a sua melhor integração no
contexto económico e social local.
No seu artigo 8, a Lei estabelece que o Conselho de Ministros irá declarar como Zonas de Interesse
Turístico, as áreas que pelas suas características e seus recursos naturais, culturais e valor histórico,
irão atrair fluxos turísticos nacionais e internacionais.
Estabelece ainda esta lei, no seu artigo 9, que nas áreas de conservação, podem desenvolver-se
actividades de ecoturismo, turismo cinegético, mergulho recreativo e outras actividades identificadas, de
acordo com o plano de maneio e outras disposições legais, devendo o turismo nas áreas de conservação
participar na conservação de ecossistemas, habitats e de espécies da referida área.
Para além dos direitos, a lei do turismo estabelece em particular que os turistas e consumidores de
produtos e serviços turísticos têm os seguintes deveres:
a) cumprir a lei e os regulamentos vigentes;
b) respeitar o património natural, histórico e cultural das comunidades, assim como os seus
costumes, crenças e comportamentos;
c) respeitar o ambiente.
A Lei enumera as actividades turísticas por ela abrangidas e que incluem: a) agências de viagens e
turismo; b) agentes de turismo; c) animação turística; d) aluguer de veículos para fins de turismo; e)
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complexos turísticos; f) campismo; g) ecoturismo; h) exercício do direito real de habitação periódica; i)
hotelaria; j) informação turística; k) jogos de fortuna ou azar; l) meios complementares de alojamento
turístico; m) mergulho recreativo; n) restauração e bebidas; o) transporte turístico; p) turismo cinegético.
Regulamento das Zonas de Interesse Turístico - ZIT

Em 2009, em respeito ao estipulado pelo artigo 8 da Lei do Turismo, o Conselho de Ministros aprovou o
Regulamento das Zonas de Interesse Turístico pelo Decreto n.º 77/2009 de 15 de Dezembro.
Este diploma legal estabelece o regime jurídico das ZIT, incluindo os efeitos, competências e taxas.
Assim, determina o seu artigo 3 que qualquer região ou área do território nacional, livre ou ocupada, pode
ser declarada ZIT se possuir características relevantes, nomeadamente, recursos naturais, históricoculturais capazes de originar correntes de turistas nacionais, regionais e internacionais e cuja dinâmica
económica assenta, efectiva ou potencialmente, no desenvolvimento da actividade turística como
actividade principal.
Caso a área a ser declarada ZIT esteja ocupada, o Regulamento estipula que sejam respeitados os
direitos legalmente constituídos.
A declaração duma área como ZIT tem como efeito o uso e ocupação da terra de acordo com o diploma
de declaração e instrumentos de ordenamento territorial aprovados para a respectiva ZIT e acarreta a
suspensão da emissão de autorização que confira o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, Licença
Especial ou qualquer outro direito de ocupação sobre a referida zona ou de qualquer parte integrante da
mesma até à aprovação do respectivo instrumento de ordenamento territorial ou a sua alteração, no caso
de áreas onde este já exista.
Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique 2016 - 2025

Em Dezembro de 2015 foi aprovado o segundo plano estratégico do sector, denominado “Plano
Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique 2016-2025” PEDT II. Este plano
estratégico do turismo, define os passos mais importantes para um sector considerado como um dos
quatro pilares fundamentais da economia nacional para o próximo decénio, com base ainda na Política
Nacional do Turismo.
O PEDT II define na sua introdução que “Moçambique é dotado de um grande potencial turístico assente
nos seus recursos naturais e culturais, que inclui:


abundante vida marinha, com excelentes praias, baías e lagoas ao longo de toda sua costa de
2.700 km;



um mosaico cultural único que reflecte uma fusão Africana-Portuguesa-Asiática-Árabe;
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áreas de conservação da natureza, tais como Parques e Reservas Nacionais e Áreas Marinhas
Protegidas;



proximidade do maior centro de entrada aéreo da África Austral (Joanesburgo) e dos mercados
regionais de turismo de relevo”.

O PEDT II apresenta no seu enunciado a necessidade de “(…) atrair e hospedar um portfólio de mercados
emissores e segmentos em crescimento, interessados no mergulho e desportos náuticos, estadias curtas
de luxo nas ilhas, férias curtas nas cidades, turismo de praia de valor médio, turismo de aventura para
exploradores de renda elevada”.
Para consubstanciar essa intenção da política sectorial o PEDT II define que “(…) estes mercados-alvo
e a abordagem de desenvolvimento dos produtos acima descritos têm de ser incorporadas nos padrões
de desenvolvimento espacial do turismo e como já acima foi referido, seis áreas prioritárias para o
desenvolvimento de turismo são destacadas para a próxima década a saber: Pemba - Quirimbas; Nacala
- Ilha de Moçambique; Vilankulo -Bazaruto; Gorongosa - Chimanimani; Cidade de Maputo e Reserva
Especial de Maputo - Ponta do Ouro”. É de notar que cinco destas áreas estão localizadas na costa
O PEDT II identifica ainda o posicionamento de Moçambique no mercado internacional tendo como
atractivos principais a zona costeira, a identidade cultural e o desenvolvimento e conservação
sustentáveis dos patrimónios natural, cultural e social. Indica ainda como produtos turísticos
fundamentais os relacionados com o mergulho, desportos náuticos, ilhas exóticas, turismo de praia de
valor médio, turismo de aventura e turismo de negócios.
O Plano refere particularmente que as seis APIT identificadas poderão ser a base de um
desenvolvimento territorial do turismo mais distribuído e equilibrado, garantindo mais benefícios gerados
pelas actividades turísticas e neste sentido estas seis áreas têm um papel crucial para fazer do turismo
um dos quatro pilares centrais da economia nacional.
Estas APIT permitiram a identificação de sete áreas elegíveis como ZIT para permitir o desenvolvimento
de alguns Projectos Âncora, através dos Decretos n.º 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, de Dezembro de 2010.
A visão estabelecida pelo PEDT II define que, “Até 2025, Moçambique será o destino turístico mais
vibrante, dinâmico e exótico da África, famoso pelas suas belas praias e atracções costeiras, produtos
ecoturísticos emocionantes e cultura intrigante, com uma indústria do turismo em crescimento rápido e
sustentável”.
Efectivamente o País dispõe de um grande potencial para o desenvolvimento do turismo de natureza,
devido a existência de áreas de conservação de grande importância e isto é motivo para que o PEDT II
afirme especificamente afirme que entre os factores-chave de sucesso para o crescimento futuro do
turismo o primeiro é “O posicionamento de Moçambique no mercado internacional assente na sua linha
costeira excepcional e identidade cultural única, desenvolver e promover o destino como “Costa das
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Descobertas Exóticas de África”. O desenvolvimento adequado e a conservação sustentável do
património natural e cultural são a base imprescindível para este posicionamento.”
Define ainda o PEDT II que a questão central que pode levar à afirmação de Moçambique como um
destino turístico de sucesso se prende a uma vantagem comparativa incontornável no concernente ao
produto: “a sua costa litoral extensa com aproximadamente 2,700 km de praias tropicais, águas
quentes, vida selvagem e safari, locais históricos e culturais excepcionais e riqueza de recursos
marinhos e costeiros ainda permanecem não explorados, constituem qualidade excepcional e única na
África Austral”.
Regulamento de Gestão e Ordenamento da Zona Costeira e das Praias

Este Regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 97/2020, de 4 de Novembro, tem como objecto definir os
princípios e normas para a gestão, ordenamento e desenvolvimento sustentável e integrado da zona
costeira e das praias, no território nacional. O regulamento, entre outros, visa:


a garantia do uso público de todo o domínio público marítimo-terrestre, sem excepções, incluindo
as utilizações derivadas de razões de interesse público devidamente justificadas; e,



a protecção, conservação e utilização da linha de costa da zona costeira, com enfoque nos
ecossistemas sensíveis, nomeadamente praias, dunas, vegetação nativa, mangais, zonas
húmidas e tapetes de ervas.

O Decreto que aprova o Regulamento derroga o Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro, que aprova o
Regulamento para a Protecção, Prevenção da Poluição do Ambiente Marinho e Costeiro, no que respeita
às disposições referentes à gestão de praias.
Recursos Minerais
Tendo havido necessidade de adequar o quadro jurídico-legal da actividade mineira à actual ordem
económica do pais e assegurar maior competitividade e transparência, garantir a protecção dos direitos
e definir as obrigações dos titulares dos direitos mineiros, bem como salvaguardar os interesses nacionais
e a partilha de benefícios pelas comunidades ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 170 da Constituição
da República dispõem-se abaixo as especificidades da Lei de Minas (Lei no 20/2014).
Lei de Minas

A Lei de Minas, Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto, tem como objecto “regular o exercício dos direitos e
deveres relativos ao uso e aproveitamento dos recursos minerais, em harmonia com as melhores e mais
seguras práticas mineiras, socioambientais e transparência, com vista a um desenvolvimento sustentável
e de longo prazo e captação de receitas para o Estado”. Não constam da presente Lei o exercício dos
direitos e deveres relativos ao uso e aproveitamento do petróleo, gás natural, gás metano associado, e
gás natural associado que são regulados pela Lei de Petróleos.
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De acordo com a Lei de Minas, os recursos minerais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores,
no mar territorial, na plataforma continental e na zona económica exclusiva, são propriedade do Estado.
Para efeitos de aplicação da presente Lei, a titularização mineira é feita através de:


Licença de Prospecção e Pesquisa



Concessão Mineira



Certificado Mineiro



Senha Mineira



Licença de Tratamento Mineiro



Licença de Processamento Mineiro



Licença de Comercialização de Produtos Minerais.

E quanto às permissões existem as seguintes:


Extracção de recursos minerais para a construção de obras públicas



Investigação geológica



Remoção de fósseis e achados arqueológicos.

As áreas de actividade mineira são caracterizadas da seguinte forma:


Área disponível - a área que não seja objecto de qualquer título mineiro, não tenha sido sujeita a
concurso público e não sendo objecto de pedido de título mineiro em tramitação ou pendente.



Área reservada - área que tenha sido declarada como tal, e cujos recursos minerais sejam
proveitosos para prospecção e pesquisa, extracção e processamento mineiro simplificados,
exclusivas para atribuição de senha mineira.



Área designada - área declarada como tal e cujos recursos minerais se adeqúem a uma
prospecção e pesquisa, extracção e processamento mineiro simplificados, exclusivas para a
atribuição de senha mineira.

Nesta Lei proclamou-se que, aquando da atribuição de direitos para o exercício de operações mineiras,
o Estado deve assegurar sempre o respeito por um conjunto de interesses nacionais, designadamente
em relação à defesa, navegação, pesquisa e conservação de recursos naturais, actividades económicas
existentes, segurança alimentar e nutricional das comunidades e ao meio ambiente em geral.
O legislador incluiu no leque de deveres gerais dos titulares mineiros: “cumprir as imposições do estudo
de avaliação do impacto ambiental”; bem como “desenvolver acções de protecção à natureza e ao
ambiente, de acordo com o estudo de avaliação do impacto ambiental aprovado pelas autoridades
competentes”. Há, portanto, espaço para incluir no estudo de impacto ambiental um conjunto de medidas
de compensação da biodiversidade.
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Em relação às modalidades de exploração mineira, veja-se em especial a concessão mineira, no qual
emerge um conjunto de deveres a cargo do concessionário, entre os quais o de “cumprir as exigências
de prevenção, protecção, gestão e restauração ambiental”, bem “efectuar a recuperação ambiental da
área e o encerramento da mina, em conformidade com os planos aprovados”.
A Lei de Minas contempla um capítulo sobre a Gestão Ambiental da Actividade Mineira (Capítulo IX),
tendo, entre outros aspectos, determinando que a actividade mineira deva ser exercida em conformidade
não apenas com “as leis e regulamentos em vigor sobre o uso e aproveitamento dos recursos minerais,
bem como as normas sobre protecção e preservação do ambiente, incluindo os aspectos sociais,
económicos e culturais”; mas também com “as boas práticas mineiras, a fim de assegurar a preservação
da biodiversidade, minimizar o desperdício e as perdas de recursos naturais e protegê-los contra efeitos
adversos ao ambiente”.
Esta Lei determina ainda que as operações minerais não devem ser encerradas nem abandonadas, sem
a execução do programa de encerramento da mina, aprovado pela entidade competente.
Energia (hidrocarbonetos e renováveis)
No sector da energia, o Governo aprovou vários diplomas importantes, designadamente: Política
Energética (aprovada pela Resolução n.º 5/98 de 3 de Março), a Estratégia de Energia (aprovada pela
Resolução n.º 10/2009 de 4 de Junho) e a Política de Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis
(aprovada pela Resolução n.º 62/2009, de 14 de Outubro).
Lei da Energia

No sector energético, a Lei n.º 21/97, de 1 de Outubro, regula a actividade de produção, transporte,
distribuição e comercialização de energia eléctrica, tendo como objectivos definir, em relação energia
eléctrica, a política geral do sector e gestão do fornecimento de energia eléctrica, bem como o regime
jurídico das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização da energia eléctrica no
território nacional, e a importação e exportação para ou do território nacional e o regime de concessão
de tais actividades (artigo 2).
Não possui princípios fundamentais, como tem sido prática na elaboração de leis aprovadas pela
Assembleia da República. Contém algumas disposições com relevância para a questão ambiental, entre
os quais destacamos o preceito que determina cuidados gerais a tomar, no fornecimento de energia
eléctrica, com o ambiente, o património cultural e a paisagem (artigo 31). No caso de danos, encontra-se
em diversas disposições a obrigação de responsabilização (n.º 3 do artigo 26 e n.º 3 do artigo 33).
Esta Lei teve sequência regulamentar através do Decreto n.º 42/2005, de 29 de Novembro (que aprovou
o Regulamento que Estabelece Normas Referentes à Rede Nacional de Energia Eléctrica), do Decreto
n.º 48/2007, de 22 de Outubro (que aprovou o Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas), do
Decreto n.º 57/2011, de 11 de Novembro (Regulamento de Segurança das Linhas Eléctricas de Alta
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Tensão), do Decreto n.º 67/2011, de 21 de Dezembro (que aprovou o Regulamento de Segurança de
Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão) e do Diploma Ministerial n.º 184/2014, de
12 de Novembro (que aprovou o Código da Rede Eléctrica Nacional).
A Lei de Energia Eléctrica, quando for objecto de revisão, deverá ser reforçada em diversos aspectos,
com destaque para as energias novas e renováveis, para a resiliência às mudanças climáticas, para o
ambiente e para a compensação da biodiversidade, tendo presente, neste último caso, o impacto que
determinados empreendimentos eléctricos podem causar na biodiversidade, em qualquer uma das
actividades que constituem objecto do presente quadro legal (produção, transporte, distribuição e
comercialização de energia eléctrica).
Lei de Petróleos

A nova Lei de Petróleos, Lei n.º 21/2014, de 18 de Junho, tem como objecto o estabelecimento do regime
de atribuição de direitos para a realização de operações petrolíferas na República de Moçambique e para
além das suas fronteiras, na medida em que esteja de acordo com o direito internacional (artigo 2),
aplicando-se às operações petrolíferas e a quaisquer infraestruturas pertencentes ou detidas pelo titular
de direitos ou terceiros, usadas em conexão com operações petrolíferas, sujeitas à jurisdição
moçambicana, incluindo as infraestruturas móveis de bandeira estrangeira com o propósito de conduzir
ou assistir às operações petrolíferas (artigo 3).
Tal como na Lei de Minas, o legislador previu um conjunto de interesses nacionais a acautelar na
atribuição de direitos para o exercício de operações petrolíferas, incluindo o respeito pela conservação
dos ecossistemas marinhos e demais recursos naturais, bem como o meio ambiente em geral (artigo 6).
Foram definidos como deveres gerais de direito de exercício de operações petrolíferas, entre outros, os
de “cumprir as imposições do estudo de avaliação de impacto ambiental”; e “desenvolver acções de
protecção à natureza e ao ambiente de acordo com o estudo de avaliação de impacto ambiental aprovado
pelas autoridades competentes” (alíneas i) e j) do artigo 15).
O titular do direito de reconhecimento, de pesquisa e produção, construção e operação de infraestruturas
e de sistemas de oleoduto ou gasoduto obriga-se, na parte que lhe for aplicável e com as necessárias
adaptações, a: “realizar as operações petrolíferas nos termos da presente Lei, do Regulamento de
Operações Petrolíferas, bem como da demais legislação aplicável e das boas práticas da indústria de
petróleo”; “constituir um fundo para o encerramento e desmobilização das infraestruturas”; e “indemnizar
os lesados em virtude de perdas ou danos resultantes das operações petrolíferas, nos termos da lei”
(alíneas a), d) e f) do artigo 15).
O capítulo VI foi dedicado à Terra e ao Ambiente, prevendo-se que, “se as operações petrolíferas
causarem dano ambiental ou poluição, o titular de direitos para o exercício de operações petrolíferas
incorre na obrigação de indemnizar a parte afectada pelo prejuízo ou dano causado, independentemente
da culpa”, e que “os operadores petrolíferos devem ser responsabilizados pelos danos em infraestruturas,
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ao meio ambiente, às águas territoriais e à saúde pública no manuseamento, transporte, pesquisa e
exploração de petróleo e gás” (n.º 6 do artigo 54 e artigo 56).
A Lei contempla um artigo sobre a protecção dos recursos naturais, estabelecendo, por um lado, que o
Governo deve estabelecer um plano de protecção de recursos naturais, em particular no que se refere
ao controlo da pirataria, derrames de hidrocarbonetos e protecção da zona económica exclusiva; e, por
outro lado, que ao investidor cabe garantir a coexistência com a fauna marinha e outros ecossistemas
especialmente em áreas de conservação e de desenvolvimento da actividade pesqueira (artigo 6).
Por fim, encontra-se na presente Lei um artigo totalmente alusivo à Protecção e segurança ambiental,
determinando que, fora a obrigação de realizar as operações petrolíferas de acordo com as boas práticas
da indústria de petróleo, o titular de direitos deverá realizar as operações petrolíferas em conformidade
com a legislação ambiental e outra aplicável, para: i) assegurar que não haja danos ou destruições
ecológicas causados pelas operações petrolíferas e que, quando inevitáveis, que as medidas para a
protecção do ambiente estão em conformidade com padrões internacionalmente aceites, devendo para
este efeito realizar e submeter às entidades competentes para aprovação de estudos relativos aos
impactos ambientais, incluindo medidas de mitigação deste impacto; ii) controlar o fluxo e evitar a fuga
ou a perda do petróleo; iii) evitar a danificação do depósito de petróleo; iv) evitar a destruição de terrenos
do lençol freático, dos rios, dos lagos, da flora e da fauna, das culturas, dos edifícios ou de outras
infraestruturas e bens; v) limpar os locais após fugas ou descargas, cessação do uso das infraestruturas
ou término das operações petrolíferas e cumprir com os requisitos para a restauração do ambiente;
vi) garantir a segurança do pessoal na planificação e condução de operações petrolíferas; vii) e reportar
ao Governo sobre o número e quantidades de descargas ou fugas operacionais e acidentais, derrames
e desperdícios e perdas resultantes das operações petrolíferas (n.º 1 do artigo 66).
Nesse sentido, o legislador determinou que o titular de direitos petrolíferos deva “actuar na condução de
operações petrolíferas de forma segura e efectiva com o fim de garantir que seja dado um destino às
águas poluídas e ao desperdício, de acordo com os métodos aprovados, bem como o encerramento e
desmobilização segura de todos os furos e poços antes do seu abandono” (n.º 2 do artigo 66).
Torna-se igualmente muito importante fundamental que a regulamentação da Lei de Petróleos garanta a
necessária previsão de medidas de compensação de biodiversidade. Continuam em vigor o Regulamento
Ambiental para as Operações Petrolíferas (aprovado pelo Decreto n.º 56/2010 de 22 de Novembro) bem
como o Regulamento das Operações Petrolíferas (aprovado pelo Decreto n.º 24/2004 de 20 de Agosto).
Investigação Científica
A Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique (ECTIM), aprovada a 27 de Junho de
2006, identifica nove áreas estratégicas para as quais deve se concentrar o investimento, sendo uma
delas a área de Ciências Marinhas e Pescas. Mais ainda, a ECTIM aponta a Sustentabilidade Ambiental
como uma área de questões estratégicas transversais.
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O regime jurídico sobre os procedimentos a adoptar no consentimento e autorização do exercício da
actividade de investigação e pesquisa científica marinha no Espaço Marítimo Nacional é estabelecido
pelo Regulamento de Investigação e Pesquisa Científica Marinha (REICIM), aprovado por Decreto do
Conselho de Ministros de 19 de Abril de 2019.
Património Cultural e Natural
Ao arrolar as normas que balizam o ordenamento do espaço marítimo nacional, releva considerar não só
as ferramentas intrinsecamente relacionadas com as políticas do mar, em sentido restrito, mas também
a identificação das áreas relevantes para a conservação da natureza, biodiversidade, os valores
correspondentes ao património cultural aquático e subaquático.
Para este fim relevam:


Convenção de 1972 da UNESCO para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural
(Resolução n.º 17/82, de 13 de Novembro)



Lei de Protecção do Património Cultural (Lei n.º 10/88, de 22 de Dezembro)



Regulamento de Protecção do Património Arqueológico (Decreto n.º 27/94, de 4 de Agosto)



Política de Monumentos (Resolução n.º 12/2010 de 2 de Junho)

Lei de Protecção do Património Cultural.

A Lei n.º 10/88, de 22 de Dezembro, tem por objecto a protecção legal dos bens materiais e imateriais do
património cultural moçambicano. A Lei de Protecção Cultural, ao definir com recurso a experiência
internacional e os avanços da ciência e da técnica, os conceitos fundamentais, ao indicar os órgãos e
mecanismos para os diversos procedimentos, cria o quadro jurídico e institucional necessário à efectiva
salvaguarda e defesa do património cultural do Povo moçambicano.
Nos termos do artigo 4 da Lei:
1. É responsabilidade do Estado:
a) Incentivar a criação de instituições científicas e técnicas (museus, bibliotecas, arquivos,
laboratórios e oficinas de conservação e restauro) necessárias à protecção e valorização do
património cultural.
b) Promover através dos órgãos locais a protecção, conservação, valorização e revitalização de
bens classificados situados no seu âmbito territorial integrando as referidas medidas nos seus
planos de actividades.
c) Estimular a utilização dos meios do Sistema Nacional de Educação e órgãos de comunicação
social para educar os cidadãos sobre a importância do património cultural e a necessidade da
sua protecção.
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d) Promover a criação de associações de protecção e valorização do património cultural.
e) Promover acções que visem atribuir a cada bem classificado em função que o integre na vida
social, económica, científica e cultural da comunidade.
f)

Estimular a fruição do património cultural e a participação popular na protecção e conservação
dos bens culturais.

2. Cabe ao Estado em especial, garantir a protecção dos bens imateriais do património cultural,
competindo-lhe, nomeadamente.
a) Promover o estudo e a revitalização das tradições culturais populares, ritos e folclore.
b) Promover a recolha e registo gráfico, fotográfico, fílmico, e fonográfico dos bens culturais
imateriais.
3. O Estado Moçambicano colabora com outros Estados, com organizações internacionais
intergovernamentais e não governamentais, no domínio da protecção, conservação, valorização,
estudo e divulgação do património cultural.
Política de Monumentos

A Política de Monumentos, aprovada pela Resolução n.º 12/2010, de 2 de Junho, em conformidade com
a Lei sobre a Protecção do Património Cultural, reconhece o valor dos monumentos, evidenciado pelas
dimensões sociocultural, histórica, espiritual, estética e científica que lhe são inerentes e havendo
necessidade de assegurar a sua conservação e valorização, com vista a preservação do património
cultural de Moçambique e a consolidação da Identidade Nacional, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo
204 da Constituição da República. A mesma inspira-se nas realizações e experiências nacionais e
internacionais adaptadas à realidade de Moçambique, sobre a conservação e gestão do Património
Cultural.
O Estado cria condições administrativas e institucionais com vista a preservação, valorização e fruição
pública dos diversos monumentos existentes no país, com base nas seguintes categorias definidas pela
Lei n.º 10/88, de 22 de Dezembro e nas especificações contidas na Lei n.º 13/2009, de 13 de Fevereiro:
Nos termos da Lei, são monumentos designadamente:
a) construções e estruturas arqueológicas;
b) construções e outras obras representativas de sociedades pré-coloniais, tais como amuralhados,
ruínas swahili, zimbabwes e outras;
c) obras de arte implantadas em praças públicas ou concebidas como parte de arranjos
urbanísticos;
d) edifícios de valor histórico que testemunham a convivência no nosso espaço territorial de
diferentes culturas e civilizações tais como santuários, templos hindus, mesquitas, igrejas e
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capelas, antigas fortalezas, outras obras de defesa, edifícios públicos e residências do tempo da
implantação colonial, da época dos prazeiros, das companhias majestáticas ou mais recentes;
e) edifícios de particular interesse arquitectónico.
Considere-se ainda o conceito de Conjuntos, entendendo-se por conjuntos designadamente, os grupos
de edifícios que devido à sua arquitectura, à sua homogeneidade ou à sua inserção na paisagem tenham
importância sob o ponto de vista histórico, artístico, científico ou outro.
De acordo com a Lei de Protecção Cultural consideram-se conjuntos:
a) as cidades antigas;
b) as zonas antigas das principais cidades;
c) outros núcleos urbanos antigos como o Ibo e a Ilha de Moçambique;
A Lei de Protecção do Património Cultural apresenta igualmente o conceito de Sítios, que são sítios ou
locais, as obras do homem ou obras combinadas do homem e da natureza e as áreas confinadas de
reconhecido interesse arqueológico, histórico, estético, etnológico ou antropológico.
De acordo com a mesma lei, consideram-se sítios:
a) estações arqueológicas, como pinturas rupestres, grutas, estações subaquáticas, entre outras;
b) centros de poder das sociedades pré-coloniais, suas capitais e principais aglomerados
populacionais, lugares de culto entre outros;
c) centros de mineração;
d) lugares em que se registaram acontecimentos históricos importantes das sociedades précoloniais, campos de batalha das guerras de resistência contra a penetração colonial, locais de
massacres, locais históricos da Luta Armada de Libertação Nacional e da defesa da
Independência Nacional, soberania e integridade territorial;
e) lugares que assinalam a ocupação e a exploração colonial no nosso país;
f)

lugares relacionados com o tráfico de escravos;

g) lugares de antigas feiras ou centros comerciais de troca;
h) lugares que contenham objectos de interesse antropológico, arqueológico ou histórico;
i)

lugares sagrados, incluindo florestas sagradas, entre outros.

O conceito de Elementos naturais na Lei do Património cultural:
São elementos naturais, as formações físicas e biológicas que tenham particular interesse do ponto
de vista estético ou científico, tais como as existentes na Ilha de Inhaca e no Arquipélago do Bazaruto.
São ainda elementos naturais:
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a) as formações geológicas e fisiográficas e as áreas que constituam o habitat de espécies
ameaçadas de animais ou plantas de grande valor do ponto de vista da ciência ou da
conservação da natureza;
b) as áreas delimitadas de reconhecido valor sob o ponto de vista da ciência ou da conservação da
natureza, nomeadamente parques e reservas;
c) as paisagens culturais.
Regulamento de Protecção do Património Arqueológico

Decreto n.º 27/94, de 4 de Agosto (Regulamento de Protecção do Património Arqueológico). Nos termos
deste diploma, é aprovada a composição do Conselho Nacional do Património Cultural, composto pelos
seguintes órgãos:


Ministério da Cultura e Juventude



Comissão Nacional do Plano



Ministério das Finanças



Ministério dos Transportes e Comunicações



Ministério da Construção e Aguas



Arquivo Histórico de Moçambique



Museu de História Natural



Museu Nacional de Etnologia



Museu Nacional de Arte



Museu Nacional de Geologia



Arquivo do Património Cultural (ARPAC)



Departamento de História - (UEM)



Departamento de Arqueologia e Antropologia - (UEM)



Faculdade de Arquitectura - (UEM)



Departamento de Florestas e Fauna Bravia - (MA)



Direcção Nacional do Turismo



Comissão Nacional do Meio Ambiente



Comissão Nacional para a UNESCO.

Áreas de protecção marinhas
Parque Nacional das Quirimbas

Localiza-se na província de Cabo Delgado e foi criado pelo Decreto n.º 14/2002, de 06 de Junho.
Tem três zonas de gestão: de protecção total, com as limitações já definidas, relativas a santuários onde
a pesca é proibida e onde são permitidos o turismo e a pesquisa científica; de uso especial, para pesca
desportiva e uso comunitário; e zona tampão: ao redor do parque:
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Zona de Protecção Total, seja na parte terrestre como na parte marinha (46% do PNQ);



Zonas de Uso Específico na parte terrestre (13% do PNQ);



Zonas de Desenvolvimento Comunitário, seja na parte terrestre como na parte marinha (41% do
PNQ);



Zona Tampão com uma extensão de dez (10) km ao redor dos actuais limites do PNQ.

Parque Nacional de Bazaruto

Localiza-se na província de Inhambane. Criado pelo Diploma Legislativo 46/71 de 25 de Maio,
definindo-se os seus limites geográficos e considerando-se em regime de vigilância especial a Ilha de
Bazaruto, com interdição absoluta de ali se caçar qualquer espécie faunística, nos termos do Diploma
Legislativo n.º 2496, de 4 de Julho de 1964.
É uma área de protecção total, de domínio público do Estado, delimitada, destinada a propagação,
protecção, conservação, preservação e maneio da flora e fauna bravias bem como à protecção de locais,
paisagens ou formações geológicas de particular valor científico, cultural ou estético, no interesse e para
recreação pública, representativos do património nacional.
Excepto por razões científicas ou por necessidades de maneio, no parque nacional são rigorosamente
interditas as seguintes actividades: a) caçar, exercer qualquer exploração florestal, agrícola, mineira ou
pecuária; b) realizar pesquisa ou prospecção, sondagem ou construção de aterros; c) todos os trabalhos
tendentes a modificar o aspecto do terreno ou as características da vegetação bem como provocar a
poluição das águas; d) todo o acto que, pela sua natureza possa causar perturbações a manutenção dos
processos ecológicos, à flora, fauna e ao património cultural; e) toda a introdução de espécies zoológicas
ou botânicas quer indígenas quer exóticas, selvagens ou domésticas. Nos parques nacionais admite-se
a presença do Homem sob condições controladas previstas no plano de maneio, desde que não constitua
ameaça à preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica. Nos parques nacionais permitese a investigação científica controlada e monitoria dos seus recursos naturais para fins de gestão da área
A intervenção de maneio de espécies de flora e fauna dirige-se apenas para manter o equilíbrio ecológico,
garantindo-se o controlo das populações das respectivas espécies.
Os limites actuais foram estabelecidos pelo Decreto n.º 39/2001, de 20 de Novembro.
Reserva Nacional de Pomene

Criada Pelo Diploma Legislativo 109/72 de 16 de Novembro (gerido pela Administração Nacional das
Áreas de Conservação- ANAC)
Localiza-se no distrito de Massinga, na Província de Inhambane. Estabelecida em 1964, possui diversos
habitats terrestres e marinhos, incluindo dunas cobertas de vegetação, savanas, mangais e pântanos. É
também uma área de protecção total, com as mesmas limitações da área anterior.
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É uma área de Conservação de Uso sustentável, com a categoria de área de Reserva Nacional. A reserva
especial é uma área de conservação de uso sustentável, de domínio público do Estado, delimitada,
destinada à protecção de uma determinada espécie de fauna ou flora raras, endémica ou em vias de
extinção ou que denuncie declínio ou com valor cultural e económico reconhecido. Aplicam-se à reserva
especial as permissões e proibições previstas para o parque nacional, com as excepções previstas na
presente Lei. Exceptuando os recursos cuja exploração é permitida pelo plano de maneio, é proibida a
exploração de quaisquer recursos na reserva especial. A reserva especial pode ser de interesse nacional
ou provincial, consoante os interesses que procuram salvaguardar.
Reserva Especial de Maputo

Localiza-se na Província de Maputo e foi criada pelo Diploma Legislativo n.º 1994, de 23 de Julho de
1960, os limites actuais foram estabelecidos pelo Decreto n.º 40/2011, de 2 de Setembro.
É uma área de Conservação de Uso sustentável, com a categoria de área de Reserva Especial. É
também uma área de protecção total, com as limitações já definidas. A reserva especial é uma área de
conservação de uso sustentável, de domínio público do Estado, delimitada, destinada à protecção de
uma determinada espécie de fauna ou flora raras, endémica ou em vias de extinção ou que denuncie
declínio ou com valor cultural e económico reconhecido. Aplicam-se à reserva especial as permissões e
proibições previstas para o parque nacional, com as excepções previstas na presente Lei. Exceptuando
os recursos cuja exploração é permitida pelo plano de maneio, é proibida a exploração de quaisquer
recursos na reserva especial. A reserva especial pode ser de interesse nacional ou provincial, consoante
os interesses que procuram salvaguardar.
Reserva parcial marinha da Ponta de Ouro

Criada pelo Decreto n.º 42/2009, de 21 de Agosto (gerido pela ANAC)
Localiza-se na província de Maputo. É uma área de Conservação de Uso sustentável, com a categoria
de área de Reserva Nacional. É também uma área de protecção total, com as mesmas limitações da
área anterior. A reserva especial é uma área de conservação de uso sustentável, de domínio público do
Estado, delimitada, destinada à protecção de uma determinada espécie de fauna ou flora raras, endémica
ou em vias de extinção ou que denuncie declínio ou com valor cultural e económico reconhecido. Aplicamse à reserva especial as permissões e proibições previstas para o parque nacional, com as excepções
previstas na presente Lei. Exceptuando os recursos cuja exploração é permitida pelo plano de maneio, é
proibida a exploração de quaisquer recursos na reserva especial. 4. A reserva especial pode ser de
interesse nacional ou provincial, consoante os interesses que procuram salvaguardar.
Ilhas Primeiras e Segundas

Foram criadas pelo Decreto n.º 42/2012, de 12 de Dezembro, que cria a Área de Protecção Ambiental
das Ilhas Primeiras no distrito de Pebane e das Ilhas Segundas nos distritos de Angoche e Moma,
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destinada à preservação e protecção das espécies marinhas, costeiras e seus habitats, e definição das
suas coordenadas geográficas e da condição de exploração dos seus recursos
É uma área de Conservação de Uso sustentável, com a categoria de área de protecção ambiental. A
área de protecção ambiental é uma área de conservação de uso sustentável, de domínio público do
Estado, delimitada, gerida de forma integrada, onde a interacção entre a actividade humana e a natureza
modelam a paisagem com qualidades estéticas, ecológicas ou culturais específicas e excepcionais,
produzindo serviços ecológicos importantes para os seus residentes e seus vizinhos.
A área de protecção ambiental visa a realização dos seguintes objectivos: a) assegurar a protecção e
preservação dos componentes ambientais, bem como a manutenção e melhoria dos ecossistemas de
reconhecido valor ecológico e socioeconómico; b) manter uma relação harmoniosa da natureza e da
cultura, protegendo a paisagem e garantindo formas tradicionais de ocupação do solo e de construção,
bem como de expressão de valores socioculturais; c) encorajar modos de vida e actividades
socioeconómicas sustentáveis em harmonia com a natureza, bem como com a preservação de valores
culturais das comunidades locais; d) manter a diversidade da paisagem e do habitat, bem como as
espécies e ecossistemas associados; e) prevenir e eliminar qualquer forma de ocupação do solo e
actividades incompatíveis que, pela dimensão ou grandeza, ponham em causa os objectivos da
protecção da paisagem; f) proporcionar aos cidadãos espaços de lazer ao ar livre respeitando as
qualidades essenciais da área de conservação; g) contribuir para o desenvolvimento sustentável ao nível
local, pela promoção do turismo e da participação das comunidades locais nos benefícios resultantes
dessas actividades.

3.2.3

Clarificação de Conceitos e Definições adoptados na Legislação

No quadro seguinte apresentam-se os vários conceitos e respectivas definições que constam das
principais leis e regulamentos, assinalando-se, quando aplicável, eventuais sobreposições ou
incongruências e nesses casos indicando a definição que será adoptada no âmbito do POEM.

Quadro 3.1 - Clarificação de Conceitos e Definições adoptados na Legislação
Conceito

Legislação

Definição

Águas interiores

Estratégia
Nacional de
Gestão de
Recursos
Hídricos, 2007

situadas no interior da linha de base do mar territorial, incluindo a baias,
o porto, estuários, lagos naturais e artificiais, rios e águas continentais
incluindo correntes de água doce

Águas interiores
marítimas

Política e
as águas situadas no interior das linhas de base, a partir das quais se
Estratégia do Mar mede a largura do mar territorial.
(POLMAR)
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Conceito

Legislação

Definição

Águas
jurisdicionais

POLMAR

as águas marítimas e as águas continentais ou interiores.

Águas marítimas

POLMAR

as águas interiores marítimas, o mar territorial, a zona contígua e as
águas que se estendem até ao limite da zona económica exclusiva.

Áreas de
conservação

Lei de Protecção, área terrestre ou aquática delimitada, estabelecida por instrumento legal
Conservação e
específico, especialmente dedicada a protecção e manutenção da
Uso sustentável
diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados.
da Diversidade
(Lei da
Conservação)

Áreas de
conservação de
uso sustentável

Lei da
Conservação

áreas de domínio público e de domínio privado, destinadas à
conservação, sujeito a um maneio integrado com permissão de níveis de
extracção dos recursos, respeitando limites sustentáveis de acordo com
os planos de maneio

Áreas de
conservação total

Lei da
Conservação

áreas de domínio público, destinadas à preservação dos ecossistemas e
espécies sem intervenções de extracção dos recursos, admitindo-se
apenas o uso indirecto dos recursos naturais com as excepções
previstas na presente Lei

Biodiversidade

POLMAR

é a variedade de vida de plantas e de animais no mundo ou num
determinado habitat.

Cadastro Nacional
de Terras

Regulamento da
Lei de
Ordenamento do
Território (RLOT)

é o instrumento, de carácter geral, do ordenamento territorial vinculativo
e indicativo dos titulares dos direitos de uso e aproveitamento da terra,
da localização geográfica, da forma, das regras e dos prazos para sua
utilização e dos usos ou da vocação preferencial para a utilização,
protecção e conservação dos solos.

Cadastro de Usos
e Actividades no
Espaço Marítimo
Nacional

Regulamento que
Estabelece o
Regime Jurídico
de Utilização do
Espaço Marítimo
Nacional
(RJUEM)

No contexto do ordenamento do espaço marítimo funciona um serviço de
Cadastro de Usos e Actividades no Espaço Marítimo Nacional junto da
entidade competente de administração e gestão do espaço marítimo sob
tutela do Ministro que superintende a área do mar, compreende:
- Mapas ou representações descritivas e geo-espaciais que reflectem ou
registam a distribuição espacial e temporal dos usos e actividades
existentes e potenciais; e
- Uma base de dados que integra todas as informações de natureza
administrativa, social, ambiental, económica e cultural com expressão
geo-espacial.

Delimitação de
fronteiras
marítimas no mar
territorial

Lei do Mar, de 96 nos casos em que a costa moçambicana esteja adjacente à costa de
outro Estado, salvo acordo celebrado entre a República de Moçambique
e esse outro Estado, o mar territorial será limitado pela linha mediana
cujos pontos sejam equidistantes dos pontos mais próximos das linhas
de base a partir das quais é medida a largura do mar territorial de cada
um dos Estados.

Desenvolvimento
sustentável

RLOT

desenvolvimento baseado numa gestão ambiental que satisfaz as
necessidades da geração presente sem comprometer o equilíbrio do
ambiente e a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem também
as suas necessidades.

POLMAR

modelo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades económicas
do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações.

Lei do Mar

1. O Estado exerce direitos de soberania exclusivos na plataforma
continental, para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus
recursos naturais e tais direitos são independentes da ocupação real ou

Direitos soberanos
na plataforma
continental
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Conceito

Legislação

Definição
fictícia da plataforma continental.
2. Os recursos naturais a que se refere o ponto anterior compreendem
os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar, isto é,
aqueles que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no
seu subsolo ou só podem mover-se em constante contacto físico com o
tal leito e subsolo.

Diversidade
biológica

Lei da
Conservação

a variedade e variabilidade entre os organismos vivos de todas as
origens, incluindo, entre outros os ecossistemas terrestres, marinhos e
outros ecossistemas aquáticos, assim como os complexos ecológicos
dos quais fazem parte; compreendem a diversidade dentro de cada
espécie, entre as espécies e de ecossistemas.

Domínio público
hídrico

Lei do Mar

compreende as águas interiores, o mar territorial, a zona e a faixa de
terra que orla as águas marítimas até 100 metros medidos a partir da
linha de preia-mar.

Economia azul

POLMAR

modelo de desenvolvimento económico que propõe mudanças
estruturais na economia, baseado no funcionamento dos ecossistemas,
com vista a proporcionar soluções para a saúde humana, o meio
ambiente e para a economia.

Ecossistema

Lei da
Conservação

um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de
microrganismos e o seu ambiente não vivo, que interagem como uma
unidade funcional.

Ecossistema frágil

Lei da
Conservação

Ecossistema frágil - aquele que pelas suas características naturais e
localização geográfica é susceptível a rápida degradação dos seus
atributos e de difícil recomposição.

Espaços marítimos POLMAR

espaço que se estende desde a linha de base até ao limite exterior da
plataforma continental para além das 200 milhas marítimas.

Espaço Marítimo
Nacional ou
Espaço Marítimo

RJUEM

Compreende todas as zonas marítimas sob jurisdição nacional, nos
termos definidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar

Exploração
sustentável

Lei da
Conservação

utilização racional e controlada dos recursos florestais e faunísticos,
mediante a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos, visando
atingir os objectivos de conservação dos recursos para a presente e
futuras gerações.

Fundo do mar

POLMAR

o mesmo que leito do mar.

Gestão integrada

POLMAR

sistemas de gestão correlacionados com o objectivo de implementar
políticas e atingir objectivos de forma mais eficaz.

Instrumentos de
ordenamento do
espaço marítimo

RJUEM

1. São instituídos, como instrumentos de ordenamento do espaço
marítimo, o Plano de Situação e os Planos de Afectação.
2. Os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo constituem
representações descritivas e geo-espaciais que estabelecem a
distribuição espacial e temporal dos usos e actividades existentes e
potenciais.
3. O Plano de Situação e os Planos de Afectação são aprovados pelo
Governo, sob proposta do Ministro que superintende a área do mar.

Instrumentos de
ordenamento
territorial

RLOT

elaborações reguladoras e normativas do uso do espaço nacional,
urbano ou rural, vinculativos para as entidades púbicas e para os
cidadãos, conforme o seu âmbito e operacionalizados segundo o
sistema de gestão territorial.
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Conceito

Legislação

Definição

Inventários
RLOT
ambientais, sociais
e económicos

são instrumentos, de carácter geral, do ordenamento territorial
informativos a elaborar pelos vários órgãos sectoriais através da recolha
e tratamento de dados ambientais, sociais e económicos.

Leito do mar

POLMAR

o solo do fundo do mar.

Linha de base
normal

Lei do Mar

para a medição da largura do mar territorial, significa a linha de baixamar ao longo da costa, tal como indicado nas cartas marítimas de
grande escala oficialmente reconhecidas pelo Estado, que é
suplementada pelas linhas de fecho e pelas linhas de base rectas
definidas e traçadas de acordo com as regras do direito internacional.

Mar

POLMAR

as águas navegáveis e o respectivo leito e subsolo sujeitos à jurisdição
marítima nacional ou grande massa de água salgada cercada por terra
em parte ou na totalidade.

Mar territorial

POLMAR

faixa de mar adjacente com a largura de até 12 milhas marítimas
contadas a partir da linha de base na qual o Estado costeiro dispõe de
direitos soberanos.

Marítimos

POLMAR

designação genérica dos profissionais de mar de todos os escalões,
categorias e carreiras.

Margem
continental

Lei do Mar

compreende o prolongamento submerso da massa terrestre e é
constituído pelo leito e subsolo da plataforma continental e pelo talude e
elevação continental, não abrangendo nem os grandes fundos oceânicos
com as suas cristas oceânicas, nem o seu subsolo.

Ordenamento
territorial

RLOT

o conjunto de princípios, directivas e regras que visam garantir a
organização do espaço nacional através de um processo contínuo,
flexível e participativo na busca do equilíbrio entre o homem, o meio
físico e os recursos naturais, com vista à promoção do desenvolvimento
sustentável.

Política do Mar

POLMAR

conjunto de directrizes de carácter constitutivo -normas e procedimentos
a partir das quais devem ser formuladas e implementadas outras
políticas -e as acções governamentais (estratégias) voltadas para a
resolução de problemas de interesse público que têm lugar no mar e nas
zonas costeiras.

Plataforma
continental

POLMAR

a faixa que se estende para além do mar territorial e compreende o leito
e o subsolo das áreas submarinas em toda a extensão do
prolongamento natural do território terrestre, até uma distância de 200
milhas marítimas da linha de base ou até ao bordo exterior da margem
continental, nos casos em que este não atinja aquela distância.

Lei do Mar

compreende o leito e o subsolo subjacentes às águas do mar, que se
estendem além do mar territorial em toda a extensão do prolongamento
natural terrestre, até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de
base ou até o bordo exterior da margem continental, nos casos em que
este não atinja aquela distância.

Planos Especiais
de Ordenamento
do Território
(PEOT)

RLOT

são os instrumentos de ordenamento territorial que estabelecem os
parâmetros e as condições de uso das zonas com continuidade espacial,
ecológica, económica e interprovincial.

Recifes de coral

POLMAR

habitats marinhos encontrados a profundidades até 50 m onde as
condições, principalmente águas limpas, favorecem o seu
desenvolvimento como áreas de maior biodiversidade e produtividade no
mundo
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Conceito

Legislação

Definição

Recurso biológico

Lei da
Conservação

inclui recursos genéticos, organismos ou parte destes, populações, ou
quaisquer outros componentes bióticos de ecossistemas com uso ou
valor actual ou potencial para a humanidade.

Recurso natural

Lei da
Conservação

componentes ambientais naturais com utilidade para o ser humano e
geradores de bens e serviços, incluindo ar, água, solo, floresta, fauna,
pesca e os minerais.

Recursos
compartilhados

POLMAR

os recursos sob jurisdição de dois ou mais Estados que os compartem
exclusivamente.

Recursos ecológico POLMAR

os seres vivos e o meio ambiente onde vivem, bem como a influência
que cada um exerce sobre o outro.

Recursos minerais

Lei da
Conservação

qualquer substância sólida líquida ou gasosa formada na crusta terrestre
por fenómenos geológicos ou a ele ligados.

Serviços dos
ecossistemas

POLMAR

ecossistemas saudáveis fornecem uma variedade de serviços úteis para
o bem-estar dos habitantes e incluem: protecção contra desastres
naturais; materiais para a vida (modos de vida e abrigo); saúde e bemestar, água e boas relações sociais que incluem a coesão social, o
respeito e a habilidade de ajudar os outros.

Solo urbano

RLOT

toda a área compreendida dentro do perímetro dos municípios, vilas e
das povoações, sedes de postos administrativos e localidades,
legalmente instituídas.

Território

RLOT

realidade espacial sobre a qual se exercem as interacções sociais e as
do Homem com o meio ambiente e que tem a sua extensão definida
pelas fronteiras do país.

Título de Utilização RJUEM
Privativa do
Espaço Marítimo
(TUPEM)

documento obtido por meio de Concessão, Licença ou Autorização.

Usos ou
actividades
existentes

RJUEM

aqueles que são desenvolvidos ao abrigo de um título de utilização
privativa do espaço marítimo.

Usos ou
actividades
potenciais

RJUEM

aqueles que foram identificados como passíveis de ser desenvolvidos
nas áreas e ou volumes identificados no Plano de Situação, aos quais
não foi ainda atribuído qualquer título de utilização privativa.

Utilização privativa

RJUEM

utilização mediante a reserva de uma área ou volume para um
aproveitamento do espaço marítimo, ou seus recursos marinhos ou
serviços dos ecossistemas superior ao obtido por utilização comum e
que resulte em vantagem para o interesse público.

Zona contígua

POLMAR

a faixa do mar adjacente ao mar territorial, a qual se estende até 24
milhas marítimas medidas a partir da linha de base.

Zona costeira ou
espaço costeiro

POLMAR

zona entre o limite das águas territoriais, no mar, e o limite dos distritos
costeiros, em terra

Zona Económica
Exclusiva

POLMAR

faixa do mar além e adjacente ao mar territorial que se estende até à
distância de 200 milhas marítimas a partir da linha de base a partir do
qual se mede o mar territorial.

Zona tampão

Lei da
Conservação

é uma porção territorial delimitada em redor da área de conservação,
formando uma faixa de transição entre a área de conservação e a área
de utilização múltipla com o objectivo de controlar e reduzir os impactos
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Conceito

Legislação

Definição
decorrentes das actividades incompatíveis com a conservação da
diversidade biológica, tanto de dentro para fora, como de fora para
dentro da área de conservação.

Zonas de
Protecção

Lei da
Conservação

1. As zonas de protecção são áreas territoriais delimitadas,
representativas do património natural nacional, destinadas à
conservação da diversidade biológica e de ecossistemas frágeis ou de
espécies animais ou vegetais
2. As zonas de protecção são classificadas para garantir a conservação
representativa dos ecossistemas e espécies e a coexistência das
comunidades locais com outros interesses e valores a conservar.
3. As zonas de protecção classificam-se em:
a) áreas de conservação total;
b) áreas de conservação de uso sustentável.

Zonas de
protecção parcial
criadas pelo efeito
da lei

Regulamento da
Lei de Terras

As seguintes zonas de protecção parcial criadas pelo efeito da própria
lei:
a) A faixa de terreno que orla as águas fluviais e lacustres navegáveis
até 50 metros medidos a partir da linha máxima de tais águas;
b) A faixa de terreno até 100 metros confinante com as nascentes de
água;
c) A faixa da orla marítima e no contorno de ilhas, baias e estuários,
medida da linha das máximas preia-mares até Zonas de protecção
parcial criadas pelo efeito da lei 100 metros para o interior do território;
d) A faixa de terreno no contorno de barragens e albufeiras até 250
metros; e
e) A faixa de dois quilómetros ao longo da fronteira terrestre.

Zonas de
protecção total

Regulamento da
Lei de Terras

O regime aplicável às áreas destinadas a actividades de conservação ou
preservação da natureza e de defesa e segurança do Estado será
definido em regulamento próprio.

Zoneamento

Lei da
Conservação

divisão e classificação do património florestal, faunístico e cultural,
incluindo elementos afins, de acordo com o tipo, uso e finalidade

3.2.4

Identificação das diversas Competências nos Assuntos do Mar

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)
Órgão central do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos, prioridades e tarefas definidos
pelo Governo, dirige, coordena, planifica e assegura a execução de políticas, estratégias e planos de
actividade nas áreas do mar, águas interiores e pescas criado pelo Decreto Presidencial n.º 1/2015, de
16 de Janeiro, e alterado pelo Decreto Presidencial n.º 17/2015, de 25 de Março.
São atribuições do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas:
a) exercício da autoridade do Estado sobre o mar, águas interiores e pescas;
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b) autorização e fiscalização do ordenamento, concessões, investigação e demais actividades que
demandam a utilização do mar, águas interiores e respectivos ecossistemas, em articulação com
outros organismos;
c) promoção do uso e aproveitamento dos recursos do mar, águas interiores e respectivos
ecossistemas;
d) promoção e coordenação da regulamentação da utilização sustentável da água, prevenção e
redução da poluição do meio aquático e melhoria do estado dos respectivos ecossistemas.
Estrutura orgânica
Direcção Nacional de Políticas Marítima e Pesqueira (DIPOL)

São funções da Direcção Nacional de Políticas Marítima e Pesqueira no domínio de Políticas: coordenar
as acções de planeamento e ordenamento dos espaços marítimos, promover a formulação de propostas
de políticas e estratégias sectoriais sobre assuntos do mar e pescas e as potencialidades de
aproveitamento económico do mar e dos seus recursos, dinamizar a comunicação, sensibilização e
mobilização da sociedade para a importância do mar, zelar pelo cumprimento da legislação nacional e
das convenções internacionais relativas aos assuntos marítimos, enquadrar a actuação das organizações
da sociedade civil, promover a elaboração e ou dar parecer, sobre os instrumentos de planeamento e de
gestão territorial, assegurando a sua articulação, nomeadamente no âmbito da gestão integrada da zona
costeira, apreciar e decidir sobre a realização de pesquisas relacionadas com projectos de natureza
arqueológica e achados no mar e águas interiores. No domínio da Cooperação Internacional as funções
incluem: coordenar negociações no âmbito da estratégia de actuação internacional no âmbito do mar,
oceanos e pescas, promover a adesão, celebração e implementação de convenções e acordos
internacionais e assegurar a sua observância, bem como assegurar a participação do sector na definição
de políticas e estratégias ou projectos de desenvolvimento económico do país com orientação para o mar
e pesca.
Direcção Nacional de Operações

São funções da Direcção Nacional de Operações: fiscalizar as actividades de exploração económica e
da utilização dos espaços marítimos, fluviais e lacustres, e do domínio público da zona costeira, fiscalizar
as actividades de pesca, incluindo a pesca recreativa e desportiva, e de exploração de recursos hídricos,
assegurar a inspecção das embarcações que demandem os portos nacionais e que as embarcações de
pesca moçambicanas licenciadas para o alto mar e em águas de países terceiros realizem as suas
actividades de acordo com a legislação aplicável, propor a definição de políticas e estratégias para uma
eficaz fiscalização e controlo da exploração dos recursos naturais vivos e não vivos, dos espaços
marítimos, fluviais e lacustres, do domínio público da zona costeira e propor normas para envolver outras
entidades com interesses na fiscalização da pesca, incluindo os Conselhos Comunitários de Pesca. Tem
também funções de fiscalização, participando nos programas conjuntos de fiscalização pesqueira e
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colaborando com outras entidades nas acções de vigilância e fiscalização sobre actividades ilícitas no
mar e através do mar.
Direcção Nacional de Estudos, Planificação e Infraestruturas

São funções da Direcção de Estudos, Planificação e Infraestruturas: no domínio de Estudos e
Planificação, coordenar os processos de estabelecimento de critérios relativos à concessão de direitos
de pesca e fixação de taxas, a elaboração e aplicação de modelos bio económicos para gestão dos
recursos pesqueiros, monitorar as actividades de produção, exportação e importação de produtos
pesqueiros, analisar e monitorar propostas de ordenamento e de planos de gestão das pescarias, das
actividades aquícolas e das actividades complementares; no domínio de Infraestrutura, assegurar a
concepção e implantação de redes de infraestruturas e equipamento de apoio às actividades do sector,
estabelecer critérios e normas para a autorização da implantação de infraestruturas e equipamento nos
espaços marítimos, fluviais e lacustres, avaliar, emitir pareceres e recomendações sobre os respectivos
projectos e promover o seu desenvolvimento, nomeadamente através de parcerias público-privadas e
ainda pronunciar-se sobre as especificações técnicas de construção de embarcações de pesca.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Administração Nacional das Pescas (ADNAP)

A ADNAP é responsável pelo ordenamento das pescas e gestão das pescarias, competindo-lhe,
designadamente, assegurar a implementação das políticas, estratégias e planos de gestão de pescas,
executar todos os procedimentos administrativos conducentes ao acesso aos recursos pesqueiros,
analisar e propor medidas de gestão necessárias para se alcançarem os objectivos de desenvolvimento
das pescarias, assegurar a recolha da informação estatística e a disponibilidade dos sistemas de
tratamento, realizar operações de monitorização e controlo e assegurar acções de co-gestão de pesca
aos diferentes níveis.
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura (IDEPA)

O IDEPA, tem por incumbência, designadamente, a elaboração de estudos estatísticos de especialidade
sobre as actividades pesqueiras e para o desenvolvimento de infraestruturas de apoio à pesca e
aquacultura de pequena escala e a elaboração de propostas de políticas e estratégias, planos e
programas sobre o desenvolvimento e extensão da pesca e aquacultura, com ênfase na de pequena
escala.
Escola de Pesca

A Escola de Pesca tem como atribuições gerais, entre outras, planificar e ministrar cursos de formação
de profissionais específicos das pescas, realizar cursos de especialização e de reciclagem de curta
duração e prestar assistência técnica e serviços diversos ao sector pesqueiro de acordo com as suas
disponibilidades.
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Instituto Nacional de Inspecção de Pescado

São atribuições da Inspecção do Pescado o licenciamento sanitário de unidades produtivas e operadores
de processamento, manuseamento de produtos da pesca e subprodutos, a certificação sanitária de
produtos da pesca e das unidades de processamento, a realização de acções de controlo e fiscalização
sanitária e, ainda, propor estratégias, políticas e planos para a qualidade hígio-sanitária de produtos da
pesca e de rações para animais aquáticos e promover e apoiar a integração da produção pesqueira
artesanal nos sistemas de garantia de qualidade dos produtos da pesca
Fundo de Fomento Pesqueiro (FFP) / Pro Azul

O Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul, FP - ProAzul, é um mecanismo financeiro do
Governo que trabalha em parceria com os diferentes sectores do estado, sector privado e a sociedade
civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam alinhados com iniciativas efectivas de exploração
sustentável das águas interiores, mar e linha costeira criado pelo Decreto n.º 91/2019, de 27 de
Novembro.
Entre as principais actividades que realiza o Fundo estão a gestão financeira e estratégica de projectos,
o desenho de mecanismos financeiros e estudos de novas fontes de recursos, além da assistência
técnica ao Governo de Moçambique no desenvolvimento da Economia Azul e o cumprimento dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o objectivo 14.
O ProAzul irá operacionalizar uma Plataforma que funcione como porta de entrada e articulação entre
ofertantes e demandantes - Governo, Parceiros de Cooperação, Sector Privado, ONG e Academia assegurando a triagem, repasse e acompanhamento a todos eles, de informação sobre as necessidade
de financiamento de projectos destinados ao desenvolvimento da economia azul, em especial aos
sectores de portos e infraestrutura, recursos minerais e hidrocarbonetos, pesca e aquacultura, cultura,
turismo e desporto, transporte marítimo e indústria naval, energia e pesquisa e desenvolvimento.
O ProAzul tem como Missão “Promover o desenvolvimento sustentável das actividades da Economia
Azul por meio da alocação de recursos e apoio à gestão de programas, projectos e investimentos” e como
Visão “Ser referência nacional e internacional no desenho de soluções para o financiamento das
actividades da Economia Azul”.
Museu das Pescas

Instituição pública, de âmbito nacional, de carácter cultural e científico, o Museu das Pescas tem por
objectivo contribuir para a salvaguarda do património cultural pesqueiro através da pesquisa, recolha,
preservação, conservação e divulgação, tendo em vista eternizar a cultura pesqueira, contribuindo assim
para educação e desenvolvimento cultural e, por conseguinte, para o desenvolvimento socioeconómico
do país, de acordo com a Política dos Museus, a Política Pesqueira e sua Estratégia de Implementação
e demais legislação aplicável.
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Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP)

O IIP tem por finalidade desenvolver trabalhos de investigação necessários ao conhecimento científico
dos recursos pesqueiros das águas jurisdicionais moçambicanas, tendo em vista a sua gestão,
conservação e optimização da sua exploração, realizar a experimentação de técnicas de cultura para a
produção comercial de espécies aquáticas e divulgar a informação de natureza técnica e científica para
o sector pesqueiro.
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA)

O INAHINA tem por finalidade a realização de actividades de natureza técnica e científica, no âmbito de
oceanografia, hidrografia e navegação marítima, nas águas sob jurisdição nacional, visando,
fundamentalmente, garantir segurança a navegação e contribuir para o desenvolvimento do pais nas
áreas científicas e de defesa do ambiente.
Instituto Nacional da Marinha (INAMAR)

O INAMAR, tem por objecto a actuação nas áreas da segurança marítima, da protecção de navios e
instalações portuárias, do transporte marítimo, do agenciamento e estiva, do pessoal marítimo, da
preservação do meio ambiente marinho e da administração marítima, e também o exercício da autoridade
marítima nas áreas de jurisdição marítima, lacustre e fluvial e no domínio público marítimo.

Ministério da Terra, Ambiente
O Ministério passa a ser Ministério da Terra e Ambiente. Diplomas em preparação
Estrutura orgânica
Será necessário, à posteriori, relacionar o Ministério da Terra e Ambiente com o Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, cujos diplomas estão a ser criados.
Direcção Nacional do Ordenamento Territorial e Reassentamento (DINOTER)

A DINOTER tem, entre outras, como funções propor políticas e legislação e estabelecer normas,
regulamentos e directrizes para as acções de ordenamento territorial, emitir parecer sobre a localização
de empreendimentos e projectos de desenvolvimento de grande vulto, promover e monitorar a execução
dos instrumentos de gestão territorial a nível nacional, provincial, distrital e das autarquias locais e
assessorar os órgãos locais na elaboração, implementação, controlo e gestão do uso e aproveitamento
da terra e, ainda desenvolver, coordenar e gerir o sistema nacional de informação territorial.
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Direcção Nacional do Ambiente (DINAB)

A DINAB tem funções como propor políticas, legislação e normas para o uso correcto das componentes
ambientais e de controlo da qualidade do ambiente e elaborar, promover e implementar políticas,
estratégias, directivas, programas e planos para o desenvolvimento sustentável e preservação do
ambiente, assegurando a integração dos aspectos ambientais nas políticas, estratégias, programas e
planos sectoriais, bem como promover a gestão ambiental, integrada e sustentável das áreas marinhas
e costeiras, rurais e urbanas, implementar acordos bilaterais e multilaterais ambientais sobre
biodiversidade e ecossistemas incluindo espécies ameaçadas ou em perigo de extinção, clima, gestão
sustentável da terra e economia verde e azul e controlo de produtos químicos perigosos e ainda
desenvolver, executar e coordenar programas e acções de educação ambiental e acções de capacitação
e informação sobre temáticas de ambiente e desenvolvimento sustentável.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Administração Nacional para as Áreas de Conservação (ANAC)

A ANAC tem como objectivos assegurar a implementação das políticas de conservação da biodiversidade
e administrar as áreas de conservação, promover a conservação e garantir a gestão da fauna bravia em
todo o território nacional, assegurar a conservação da diversidade biológica, das paisagens e do
património associado, através do Sistema Nacional das Áreas de Conservação, definir os mecanismos
para administração e uso sustentável das áreas de conservação, e estabelecer nas áreas de conservação
as infraestruturas para a gestão da diversidade biológica e para actividades económicas de forma a
garantir a sua auto-suficiência.
Agência Nacional para a Qualidade e Controlo Ambiental (AQUA)

A AQUA tem como atribuições o desenvolvimento de pesquisas que indiquem os níveis de contaminação
ou poluição ambiental e garantia de interpretação de dados das principais componentes ambientais no
âmbito do desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, terrestres e marinhos-costeiros e contribuir
para melhorar a capacidade de pesquisa, monitorização, auditoria e controlo da qualidade do ambiente,
fiscalizando o uso e aproveitamento da terra, a implementação dos instrumentos de ordenamento do
território, a exploração e utilização dos recursos florestais e controlando a qualidade do ambiente.
Centro Nacional de Cartográfica e Teledetecção (CENACARTA)

O CENACARTA tem como objectivos gerais proceder à aquisição e ao tratamento de imagens
aeroespaciais sob a forma numérica ou fotográfica, proceder à aquisição, arquivo e distribuição de
informação geográfica numérica sobre o território nacional e ser depositário dos produtos especiais
cobrindo total ou parcialmente, o território moçambicano, nomeadamente, filmes e bandas magnéticas
originais ou corrigidas.
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Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

O FNDS tem como objecto fomentar e financiar programas e projectos que garantam o desenvolvimento
sustentável, harmonioso e inclusivo, com intuito de satisfazer as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades, mobilizando,
gerando e gerindo recursos financeiros e aplicando-os em acções conducentes ao desenvolvimento
sustentável, mobilizando recursos de forma bilateral e multilateral para implementação de actividades de
desenvolvimento sustentável e financiando programas de gestão ambiental, adaptação e mitigação das
mudanças climáticas, gestão sustentável das florestas, conservação da biodiversidade, administração de
terras e ordenamento do território.
Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente (IMPFA)

O IMPFA é uma instituição pública de Ensino Técnico Profissional, destinada à formação e
aperfeiçoamento profissional de técnicos na área de Planeamento Físico e Ambiente, nomeadamente
através da planificação e ministração de cursos de formação profissional da área de Planeamento Físico
e Ambiente e cursos de aperfeiçoamento e reciclagem.

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC)
O MINEC tem como missão, no quadro da implementação da política externa e de cooperação, promover
a defesa dos interesses de Moçambique e dos cidadãos no plano externo, como um Estado de direito
democrático e de justiça social, baseado no pluralismo de expressão e no respeito e garantia dos direitos
e liberdades fundamentais dos cidadãos, e neste sentido contribuir para a preservação da paz e
segurança internacionais e nos esforços nacionais para o desenvolvimento do país, através da promoção
de relações de amizade, cooperação e solidariedade com outros povos, governos e organismos
internacionais.
São de destacar, como entidades relevantes para o processo de elaboração do POEM, a Direcção de
Organizações Internacionais e Conferencias (DOIC), a Comissão Nacional da SADC (CONSADC) e o
Instituto Nacional de Mar e Fronteiras (IMAF).

Ministério da Defesa Nacional (MDN)
O MDN tem como missão executar a Política de Defesa Nacional, assegurar e fiscalizar a administração
das Forças Armadas e dos demais órgãos e serviços deles dependentes e como objectivos estratégicos
do MDN:


consolidar as bases jurídico-legais e reforçar a cooperação interna e internacional;



assegurar a obtenção de Recursos Humanos à altura de responder com eficiência e eficácia aos
desafios da Defesa;
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melhorar a estrutura organizacional e operacional do Sector de Defesa;
garantir o levantamento das capacidades operacionais das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique;



garantir a operacionalidade e a manutenção de meios nas Forças Armadas de Defesa de
Moçambique;



promover o desenvolvimento da indústria de Defesa;



alinhar a localização das infraestruturas básicas militares com a estratégia de Defesa e
Segurança do país;



assegurar o desenvolvimento das infraestruturas básicas da Defesa;



garantir o apoio multilateral das FADM por forma a assegurar o cumprimento das suas missões
perenes.

Estrutura orgânica
Direcção Nacional de Política de Defesa (DNPD)

São funções da DNPD elaborar estudos sobre a situação da defesa nacional, apresentando propostas
de acção, sobre a situação estratégica nacional e a evolução da conjuntura internacional em matéria de
defesa e sobre os parâmetros orientadores da organização e desenvolvimento das Forças Armadas,
promover e acompanhar o desenvolvimento das relações externas de defesa, contribuir para o estudo,
divulgação e debate na sociedade das questões nacionais com influência directa na defesa nacional e
para a elaboração de acordos internacionais no âmbito da defesa, nomeadamente em missões de
manutenção de paz e outros compromissos internacionais e na efectivação de intercâmbios com as
forças armadas de outros países no âmbito de acordos firmados.
Direcção de Logística e Património (DLP)

São funções da DLP, no domínio da Logística, entre outras, propor a contratação de novas infraestruturas
e equipamentos da defesa nacional e zelar pela sua segurança, manutenção e conservação e, no
domínio do Património, assegurar a organização, registo, controlo e auditoria sobre uso e manutenção
do património do Estado alocado à defesa nacional.
Direcção Nacional de Informações de Defesa (DNID)

São funções da DNID, entre outras, estudar, propor e executar medidas de contra-informação no âmbito
da defesa nacional e prover informações de segurança no âmbito da situação interna e externa.
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Outras entidades
Comando do Ramo da Marinha de Guerra

As Forças Armadas, que incluem a Marinha de Guerra, têm fundamentalmente as missões de: defender
os interesses vitais do país contra as formas de ameaça ou agressão; garantir a integridade do território
nacional, a soberania, a liberdade dos cidadãos e a segurança dos meios de desenvolvimento da Nação;
assegurar o desenvolvimento normal das instituições em todas as circunstâncias e face a quaisquer
ameaças directas ou indirectas; participar na protecção dos organismos, instituições ou meios civis,
determinantes para a manutenção da vida das populações, bem como tomar medidas de prevenção e de
socorro que se requeiram, em determinadas circunstâncias, por decisão de autoridade competente;
participar em acções tendentes à manutenção de paz e ao respeito do direito internacional; contribuir
para a defesa e segurança da região e do continente, apoiando as acções de prevenção e de resolução
de conflitos; e, assegurar a defesa do território nacional face a todo o tipo de ameaça, incluindo o
terrorismo.

Ministério da Economia e Finanças (MEF)
O MEF dirige e coordena o processo de planificação e a gestão das finanças públicas e orienta e
coordena a concepção, execução e avaliação das políticas e estratégias públicas de desenvolvimento
orientadas para o crescimento e desenvolvimento inclusivo da economia.
São de destacar, como entidades relevantes para o processo de elaboração do POEM, as Direcções
Nacionais de Planificação e Orçamento (DNPO) e do Património do Estado (DNPE), a Direcção de
Estudos Económicos e Financeiros (DEEF) e, ainda, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)
O Ministério dos Transportes e Comunicações é o órgão central do Estado que, de acordo com os
princípios, objectivos, prioridades e tarefas definidos pelo Governo, dirige, coordena, planifica e assegura
a execução de políticas, estratégias e planos de actividades nas áreas dos transportes rodoviário,
ferroviário, hidroviário, aéreo, e das infraestruturas portuárias e aeroportuárias, das comunicações e da
meteorologia.
Estrutura orgânica
Direcção Nacional de Transportes de Superfície

A Direcção Nacional de Transportes de Superfície é responsável pela coordenação e supervisão do
desenvolvimento dos transportes de superfície, tendo como funções, entre outras, elaborar propostas de
políticas governamentais sobre transportes rodoviários, marítimo, fluvial, lacustres e portos, participar nas
negociações de acordos internacionais relacionados com os transportes rodoviários, marítimo, fluvial,
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lacustres e garantir a sua implementação ao nível nacional, dar parecer sobre assuntos específicos da
área e promover acções visando o desenvolvimento ou adesão, subscrição e implantação de
Convenções Internacionais e de relacionamento com organizações internacionais relevantes da área,
nomeadamente representando o Ministro no que concerne à implementação do Protocolo dos
Transportes, Comunicações e Meteorologia da SADC através dos respectivos Comités Subsectores.
Direcção Nacional de Infraestruturas

A Direcção Nacional de Infraestruturas é responsável pela promoção, programação, registo e
desenvolvimento de infraestruturas de transporte, comunicações e meteorologia, com actividade, entre
outras, nas áreas das infraestruturas portuárias, marítimas, fluviais e lacustres e condutoras, tendo como
funções elaborar propostas da politica governamental e promover a construção e manutenção sobre as
infraestruturas do sector e afins, e ainda promover, coordenar e acompanhar a concessão de
infraestruturas públicas portuárias e marítimas.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) - (Portos e Transportes Marítimos)

O CFM tem como missão desenvolver o sistema ferro-portuário, para que seja moderno, eficiente,
competitivo e orientado ao mercado, tendo como objectivos promover e desenvolver as infraestruturas
ferro-portuárias, operar o sistema ferro-portuário, promovendo a actividade logística de bens,
mercadorias, transporte de passageiros e maximizar a racionalização do uso dos activos incrementando
a sua rentabilidade.

Ministério da Cultura e Turismo (MICULTUR)
Órgão central do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo,
coordena, dirige e planifica a execução das políticas e estratégias nas áreas da cultura e turismo.
O MICULTUR tem como atribuições, entre outras:


a promoção da cultura e turismo como instrumentos do desenvolvimento social e económico;



a inventariação, preservação, valorização e conservação do património cultural do povo
moçambicano e protecção dos bens classificados como património cultural;



a promoção do desenvolvimento sustentável da cultura e do turismo com vista a contribuir para
o desenvolvimento económico e social do País;



a normação e fiscalização da aplicação de políticas públicas nas áreas da cultura e do turismo;



o incentivo do desenvolvimento do turismo com vista a contribuir para melhor conhecimento do
País pelos cidadãos e para o intercâmbio cultural com outros povos;



a promoção do País como destino turístico.
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Estrutura orgânica
Direcção Nacional do Património Cultural

São funções, entre outras, da Direcção Nacional do Patrimonial Cultural, promover o estudo, a
preservação, a valorização e a gestão do património cultural material e imaterial, em conformidade com
as normas nacionais e internacionais, propondo, actualizando e velando pela observância do quadro
legislativo e normativo, para a protecção do património cultural e o funcionamento das instituições
intervenientes, definir as normas para conservação e restauro de monumentos, e de declaração de novos
monumentos, e manter actualizado o cadastro de monumentos nacionais, elaborando propostas de
classificação dos bens do património cultural bem como a organização e actualização do seu inventário,
promover a pesquisa e a valorização do património cultural, enquanto factor de identidade cultural e do
desenvolvimento económico e social e propor políticas relativas à pesquisa, ao registo, à protecção e à
divulgação do conhecimento tradicional.
Direcção Nacional de Turismo

São funções da Direcção Nacional do Turismo, entre outras, orientar, disciplinar e apoiar o
desenvolvimento da actividade turística, alojamento turístico, restauração e bebidas, apresentar
propostas da formulação e melhoramento de políticas, legislação, bem como de planos de
desenvolvimento do sector de turismo, definir tipos de equipamentos hoteleiros e de turismo para cada
zona, propor o ordenamento e zoneamento de áreas para o desenvolvimento sustentável de turismo,
definir políticas e estratégias de informação e promoção turística, analisar e propor a aprovação de
estudos e projectos referentes às actividades turísticas e alojamento turístico bem como controlar a
respectiva implementação, licenciar estabelecimentos de alojamento e actividades turísticas nos termos
da legislação aplicável, certificar os gestores dos estabelecimentos de alojamento, operadores turísticos,
agências de viagens e agentes de turismo e manter actualizado o inventário e cadastro da oferta de
estabelecimentos de alojamento, operadores turísticos, agências de viagens e agentes de turismo.
Departamento de Promoção do Desenvolvimento do Destino Turístico

O Departamento de Promoção do Desenvolvimento do Destino Turístico tem entre as suas competências
dar assistência metodológica a nível provincial, distrital e local no desenvolvimento de políticas de
ordenamento dos espaços destinados ao turismo, em particular as ZIT e outras áreas a definir.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Instituto Nacional do Turismo (INATUR)

O INATUR é uma Entidade Pública Moçambicana, cuja criação foi determinada pelas tendências globais
do Turismo e tem como vocação promover e desenvolver o sector do Turismo no País.
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Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP)
O Ministério da Administração Estatal e Função Pública é o órgão central do aparelho do Estado que, de
acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, é responsável pela organização,
funcionamento e inspecção da Administração Pública, prevenção e gestão de calamidades, bem como
pela gestão estratégica dos recursos humanos do Estado.
Estrutura orgânica
Direcção Nacional da Administração Local

A Direcção Nacional da Administração Local tem como funções, entre outras, gerir a coordenação dos
processos de desconcentração de competências e dos respectivos recursos, dos órgãos centrais para
os órgãos locais do Estado, coordenar o processo de descentralização administrativa, coordenar com as
comunidades locais os processos de legitimação das respectivas autoridades comunitárias e supervisar
os processos de reconhecimento das autoridades comunitárias pelo representante local do Estado,
gerindo também a identificação das formas de organização e gestão social das comunidades locais, bem
como da legitimação das respectivas autoridades.
Direcção Nacional do Desenvolvimento Autárquico

As funções da Direcção Nacional de Desenvolvimento Autárquico incluem, entre outras, promover
estudos sobre as atribuições, competências, organização e funcionamento das autarquias locais e sobre
a criação de autarquias locais.
Direcção Nacional de Organização Territorial (DNOT)

São funções, entre outras, da Direcção Nacional de Organização Territorial gerir estudos técnicos para a
identificação da organização territorial, proceder a definição técnica das unidades da organização
territorial, assegurar a demarcação física dos limites entre as unidades territoriais e realizar estudos e
propostas de normas sobre a organização territorial.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC)

O INGC é uma instituição do Governo responsável pela coordenação das acções de Redução do Risco
de Desastres em Moçambique, através da implementação de medidas, tais como: sistema de
comunicação e de informação adequada, Sistemas de Aviso Prévio, desenvolvimento de políticas,
estratégias, legislação e planos operacionais que visem a prevenção, mitigação, socorro e reabilitação
do tecido económico e social. O INGC está vocacionado para quatro áreas principais de acção:
coordenação das acções de prevenção e mitigação de desastres; coordenação do desenvolvimento das
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zonas áridas e semiáridas; coordenação das acções de emergência; e, coordenação das acções de
reconstrução pós calamidades.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia é o órgão central do Aparelho do Estado que, de acordo
com os princípios, objectivos e tarefas definidas pelo Governo, dirige e assegura a execução da política
do Governo na investigação geológica, exploração dos recursos minerais e energéticos, e no
desenvolvimento e expansão das infraestruturas de fornecimento de energia eléctrica, gás natural e
produtos petrolíferos.
Estrutura orgânica
Direcção Nacional de Geologia e Minas

Cabe à Direção Nacional de Geologia e Minas a coordenação e articulação de toda a actividade
geológica-mineira, nomeadamente na elaboração de propostas de políticas, estratégias, programas,
normas e regulamentos assegurando a sua implementação. Tem igualmente funções relativas a
inventariação dos recursos minerais do país incluindo na plataforma continental e na Zona Económica
Exclusiva, mantendo actualizado o respectivo inventário geológico e de reservas minerais do País bem
como no licenciamento e fiscalização da actividade mineira, incluindo prospecção e pesquisa.
Ao nível da articulação com outras entidades, cabe à Direção Nacional de Geologia e Minas a elaboração
de pareceres sobre estudos, projectos, programas de trabalho ou outras actividades, elaboradas por
terceiros, que impliquem algum impacto geofísico ou necessitem da sua caracterização.
Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis

São funções desta Direcção a elaboração de propostas de políticas, estratégias, programas, e legislação
relativa a pesquisa, desenvolvimento, produção, incluindo toda a cadeia de comercialização de
hidrocarbonetos e combustíveis. Igualmente compete à Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e
combustíveis assegurar a implementação de políticas de investimento para as áreas de petróleo e gás
incluindo o licenciamento das actividades das operações petrolíferas e ainda elaborar e manter
actualizada a informação estatística sobre a produção, consumo, stocks e reservas de hidrocarbonetos
combustíveis, bem como a respectiva base de dados, nomeadamente assegurando a avaliação dos
recursos petrolíferos em todo território nacional, incluindo no mar territorial, na Zona Económica Exclusiva
e o aproveitamento racional das respectivas reservas.
Direcção Nacional de Energia

São atribuições desta Direcção, elaborar e propor políticas, estratégias, programas, planos e legislação
para as áreas de energia eléctrica, energias novas e renováveis bem como a energia atómica, e
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assegurar a sua implementação. Inclui-se a promoção do desenvolvimento de infraestruturas de
fornecimento de energia eléctrica, bem como a diversificação da matriz energética e uso eficiente de
energia com vista à segurança e estabilidade energética, promovendo a diversificação e a utilização
racional das várias fontes de geração de energia e incluindo a elaboração e proposta de normas técnicas
de segurança e de defesa do ambiente no domínio da energia.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Instituto Nacional do Petróleo (INP)

O Instituto Nacional de Petróleo é uma entidade reguladora, responsável pela administração e promoção
das operações petrolíferas, que visa essencialmente assegurar que as operações petrolíferas são
realizadas em conformidade com as leis, regulamentos e as melhores práticas internacionais, com
especial ênfase na gestão optimizada dos recursos e a observância aos aspectos de saúde, segurança
e protecção do ambiente.
Instituto Nacional de Minas (INAMI)

O INAMI é a autoridade reguladora da actividade mineira tutelada pelo Ministério que superintende a área
dos recursos minerais, responsável pelas directrizes para a participação dos sectores público e privado
na pesquisa, exploração, tratamento, exportação e importação de produtos mineiros e seus derivados.
Compete ao INAMI propor políticas de desenvolvimento do sector mineiro e acompanhar a sua execução;
analisar e aprovar projectos e estudos técnicos e económicos para abertura de novas minas bem como
a reabilitação e/ou encerramento de minas; receber, preparar, organizar e analisar os processos relativos
à atribuição de licenças de prospecção e pesquisa, concessões mineiras e de água mineral, praticando
os actos que lhe são atribuídos no âmbito do Regulamento da Lei de Minas; promover, apoiar e controlar,
em coordenação com outras instituições, a prospecção, pesquisa e extracção, uso e aproveitamento de
recursos minerais, excluindo petróleo e gás; e promover, apoiar e controlar a mineração de pequena
escala, tomando em conta a minimização dos impactos negativos de natureza ambiental e social
resultantes do exercício dessa actividade.
Electricidade de Moçambique (EDM)

Empresa pública verticalmente integrada que tem como principal missão produzir, transportar, distribuir
e comercializar energia eléctrica de boa qualidade, de forma sustentável, e potenciar a industrialização
do país.
Petróleos de Moçambique, SA

Reconhecida como a segunda maior empresa de petróleo e gás da África Austral, a Petromoc, ou
Petróleos de Moçambique, por seu nome local. Líder nacional de distribuição e comercialização de
produtos petrolíferos, a PETROMOC conta com uma rede de revenda composta por mais de 100 Postos
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de Abastecimento e Estações de Serviço, tratando-se desta forma da maior distribuidora de produtos
petrolíferos de Moçambique. Comercializa combustíveis, óleos, e massas lubrificantes apropriados às
indústrias de mineração, agricultura e marinha, providenciado, também, a necessária assistência técnica.
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)

A ENH é uma empresa com participação pública responsável pela pesquisa, prospecção, produção e
comercialização de produtos petrolíferos e representa o Estado nas operações petrolíferas. A ENH
afirma-se como um grupo empresarial com competência para participar em todas as operações
petrolíferas e nas respectivas fases das actividades de pesquisa, exploração, produção, refinação,
transporte, armazenamento e comercialização de hidrocarbonetos e dos seus derivados, incluindo LNG
e GTL dentro e fora do país.
A sua actuação, como um grupo integrado e através das parcerias que tem estabelecido nos últimos
anos, tem permitido garantir a sua actividade principal, a montante, com acções focalizadas na pesquisa,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás com o objectivo principal de aumentar as probabilidades
de descoberta na fase de pesquisa e optimizar a recuperação de recursos, na fase de produção. A jusante
dá continuidade a cadeia de valores do sector de hidrocarbonetos com o objectivo de diversificar e
massificar a utilização de gás em Moçambique.
Fundo Nacional de Energia (FUNAE) - (energias alternativas)

O FUNAE é uma instituição pública criada em 1997, responsável pela electrificação fora da Rede Eléctrica
Nacional, e tem como principais objectivos o desenvolvimento, produção e aproveitamento de diversas
formas de energia a baixo custo, sobretudo renováveis, para o abastecimento às zonas rurais e
periurbanas habitadas por populações de baixos rendimentos para alem da promoção e a conservação
e gestão racional e sustentável de recursos energéticos.
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH)

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA realiza operações de petróleo nos campos de gás
de Pande e Temane em Moçambique. Produz hidrocarbonetos, gás natural e condensado. É uma
subsidiária da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP.
Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas - ITIE Moçambique

A Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas promove a gestão aberta e responsável dos
recursos de petróleo, gás e minerais. O Governo de Moçambique aderiu formalmente à ITIE em Maio de
2009, como forma de aprimorar os vários instrumentos internos já existentes de promoção de boa
governação incluindo a transparência e a prevenção da corrupção e ainda, para garantir que os
pagamentos e recebimentos do Governo provenientes da indústria extractiva fossem publicados
regularmente e de domínio público. Para a implementação dos princípios e critérios da ITIE foi criado em
Moçambique um Comité de Coordenação dirigido pelo Ministério dos Recursos Minerais, que inclui o
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Governo, empresas do sector extractivo e a sociedade civil. O Conselho de Administradores da ITIE com
sede em Oslo, Noruega, considerou Moçambique como País Cumpridor da ITIE em 2012, o que significa
que Moçambique seguiu efectivamente com o processo de reconciliação e publicação anual de todas as
receitas e pagamentos da indústria extractiva, dando acesso à informação sobre quanto o país recebeu
das empresas (em receitas de petróleo, gás e minérios), aos cidadãos.

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH)
O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos é o Órgão Central do Aparelho de Estado
que assegura a realização das atribuições do Governo nas áreas de obras públicas, materiais de
construção, estradas e pontes, urbanização, habitação, recursos hídricos, abastecimento de água e de
saneamento.

Ministério da Indústria e Comércio (MIC)
São de destacar, como entidades relevantes para o processo de elaboração do POEM, as Direcções
Nacionais da Indústria, do Comércio Externo e de Apoio ao Desenvolvimento do Sector Privado, o
Instituto para Promoção das Pequenas e Medias Empresas e a Agência para Promoção de Investimentos
e Exportações (APIEX).

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP)
São de destacar, como entidades relevantes para o processo de elaboração do POEM, a Direcção
Nacional de Ciência e Tecnologia, o Fundo Nacional de Investigação e o Centro Nacional de
Biotecnologia e Biociências.

Ministério do Interior (MINT)
O Ministério do Interior é o Órgão Central do aparelho do Estado responsável por garantir a ordem,
Segurança e tranquilidade Públicas, a Identificação dos Cidadãos Nacionais e Estrangeiros, o controlo
Migratório e a prevenção e combate aos Incêndios e Calamidades Naturais.
O MINT tem, entre outras, competências na execução da política da ordem, segurança e tranquilidade
públicas e na prevenção e combate aos incêndios e calamidades naturais.
Instituições tuteladas e/ou subordinadas
Polícia da República de Moçambique (PRM)

A PRM superintende a área da ordem e segurança públicas e tem como funções, entre outras, garantir
a observância da lei e ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, a
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inviolabilidade da fronteira estatal, o respeito pelo Estado de Direito Democrático e dos direitos e
liberdades fundamentais dos cidadãos.
O Ramo da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial tem as funções de garantir a ordem, segurança e
tranquilidade públicas nos espaços marítimo, lacustre e fluvial, exercer o policiamento e segurança
costeira e fiscalização de pessoas e bens nos domínios sob sua jurisdição, preparar os meios necessários
para a defesa, controlo e vigilância costeira e das águas interiores, em coordenação com a Marinha de
Guerra das Forças Armadas de Moçambique e demais instituições da administração costeira, realizar,
em coordenação com os demais organismos públicos, acções de busca e salvamento de pessoas e bens
em caso de acidentes e calamidades, participar no transporte de bens em apoio às populações, em caso
de catástrofe, calamidades ou acidente, realizar e apoiar as actividades de fiscalização costeira e
pesqueira e garantir o apoio técnico às actividades de investigação e instrução de processo em todas as
infracções ocorridas nas zonas da sua jurisdição.
O Ramo da Polícia de Fronteiras tem como funções, entre outras, garantir a ordem, segurança,
tranquilidade públicas e a inviolabilidade da fronteira estatal, combater a imigração ilegal, o contrabando,
o tráfico de pessoas e de órgãos humanos, o tráfico de drogas e de mercadorias diversas ao longo da
fronteira estatal, garantir as medidas necessárias para a vigilância das fronteiras, bem como o controlo
do movimento de pessoas e bens, garantir o cumprimento dos acordos e tratados internacionais ou
regionais, das leis e regulamentos em matéria de segurança fronteiriça, proteger os objectos de
importância económica, social e cultural nas zonas fronteiriças e realizar todas as actividades de
vigilância e detenção de violadores de fronteiras e imigrantes ilegais no país.
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3.3

PROGRAMAS E PLANOS TERRITORIAIS COM INCIDÊNCIA NO ESPAÇO MARÍTIMO

3.3.1

Descrição Geral

Sendo o POEM um instrumento que trata do espaço marítimo é importante realizar-se uma reflexão sobre
o grau de interferência que a zona costeira tem sobre o presente Plano. Esta secção identifica e analisa
os elementos de base da área objecto de estudo e, dos instrumentos de ordenamento do território em
vigor no país que interagem com o espaço marítimo nacional.
Paralelamente apresenta as linhas gerais dos programas incluídos nos planos territoriais dos distintos
(PDUT) que interferem sobre o espaço marítimo ou sobre áreas parciais do POEM, tendo em vista
assegurar uma coordenação integrada de ordenamento, bem como as respectivas medidas de
articulação e/ou de salvaguarda, no que respeita à conservação da biodiversidade e à erosão costeira.

3.3.2

Os instrumentos de ordenamento do território em Moçambique

Segundo o Regulamento da Lei do Ordenamento do Território, no n.º 2 do seu Artigo 4, o ordenamento
territorial de Moçambique compreende distintos níveis de intervenção no território, nomeadamente:
a) Nacional
b) Provincial
c) Distrital
d) Autárquico
Constituem instrumentos de ordenamento territorial a nível nacional:


Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT), que é o instrumento que define e
estabelece as perspectivas e as directrizes gerais que devem orientar o uso de todo o território
nacional e as prioridades das intervenções à escala nacional.



Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), que são os instrumentos que
estabelecem os parâmetros e as condições de uso das zonas com continuidade espacial,
ecológica, económica e interprovincial.

Constituem instrumentos de ordenamento territorial ao nível provincial:


Planos Provinciais de Desenvolvimento Territorial (PPDT) de âmbito provincial e interprovincial,
que estabelecem a estrutura de organização espacial do território de uma ou mais províncias, e
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definem as orientações, medidas e as acções necessárias ao desenvolvimento territorial, assim
como os princípios e critérios específicos para a ocupação e utilização do solo nas diferentes
áreas, de acordo com as estratégias, normas e directrizes estabelecidas ao nível nacional.
Constituem instrumentos de ordenamento territorial ao nível distrital:


Plano Distrital de Uso da Terra (PDUT), de âmbito distrital e interdistrital, que estabelece a
estrutura da organização espacial do território de um ou mais distritos, com base na identificação
de áreas para os usos preferenciais e define as normas e regras a observar na ocupação e uso
do solo e a utilização dos seus recursos naturais.

Constituem instrumentos de ordenamento territorial ao nível autárquico:


Plano de Estrutura Urbana (PEU), que estabelece a organização espacial da totalidade do
território do município e autarquia de povoação, os parâmetros e as normas para a sua utilização,
tendo em conta a ocupação actual, as infraestruturas e os equipamentos sociais existentes e a
implantar e a sua integração na estrutura espacial regional.



Plano Geral de Urbanização (PGU), que estabelece a estrutura e qualifica o solo urbano na sua
totalidade, tendo em consideração o equilíbrio entre os diversos usos e funções urbanas, define
as redes de transporte, comunicações, energia e saneamento, e os equipamentos sociais, com
especial atenção às zonas de ocupação espontânea como base sócio-espacial para a elaboração
do plano.



Plano Parcial de Urbanização (PPU), que estabelece a estrutura e qualifica o solo urbano
parcialmente, tendo em consideração o equilíbrio entre os diversos usos e funções urbanas,
define as redes de transporte, comunicações, energia e saneamento, e os equipamentos sociais,
com especial atenção às zonas de ocupação espontânea como base sócio-espacial para a
elaboração do plano.



Plano de Pormenor (PP), que define com pormenor a tipologia de ocupação de qualquer área
específica do centro urbano, estabelecendo a concepção do espaço urbano, dispondo sobre usos
do solo e condições gerais de edificações, o traçado das vias de circulação, as características
das redes de infraestruturas e serviços, quer para novas áreas ou para áreas existentes,
caracterizando as fachadas dos edifícios e arranjos dos espaços livres.

Ainda, segundo o Regulamento da Lei do Ordenamento do Território (artigo 5) no âmbito do ordenamento
do território, constituem instrumentos de carácter geral os seguintes:


Qualificação dos Solos: instrumento informativo e indicativo da utilização preferencial dos
terrenos em função da sua aptidão natural ou da actividade dominante que neles se exerça, ou
possa ser exercida, para seu mais correcto uso e aproveitamento e garantia da sustentabilidade
ambiental.



Classificação dos Solos: instrumento que determina o regime político-administrativo de cada
parcela do território em duas categorias fundamentais, a de solo urbano e a de solo rural.
19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 108

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)



Cadastro Nacional de Terras: instrumento vinculativo e indicativo dos titulares dos direitos de uso
e aproveitamento da terra, da localização geográfica, da forma, das regras e dos prazos para sua
utilização e dos usos ou da vocação preferencial para a utilização, protecção e conservação dos
solos.



Inventários ambientais, sociais e económicos: instrumentos informativos a elaborar pelos vários
órgãos sectoriais através da recolha e tratamento de dados ambientais, sociais e económicos.



Zoneamento: instrumento de carácter informativo e indicativo elaborado com base na
qualificação dos solos, existência de recursos naturais e na ocupação humana, que qualifica e
divide o território em áreas vocacionadas preferencialmente para determinadas actividades de
carácter económico, social e ambiental.



Mapa Geológico: instrumento informativo e indicativo do potencial geológico mineiro.



Cadastro Mineiro: instrumento informativo e vinculativo no atlas cadastral geral.

Dentro dos instrumentos de carácter geral que condicionam o uso do território na faixa costeira e espaço
marítimo, e que por isso têm incidência relevante na gestão do território são ainda de referir:


Planos de Maneio das Áreas de Conservação previstos no n.º 1 do artigo 43 da Lei n.º 16/2014,
de 20 de Junho, Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica
(alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio) que refere que as áreas de
conservação devem ser geridas através de um plano de maneio enquanto documento técnico
mediante o qual, com fundamento nos objectivos gerais da área de conservação, se estabelece
o ordenamento e as normas que devem presidir ao uso e ao maneio dos recursos naturais,
incluindo a implantação das infraestruturas necessárias à gestão da área, bem como os usos que
são considerados proibidos e aqueles submetidos a autorização em função das necessidades de
protecção da área, sem prejuízo dos já estabelecidos pela mesma Lei, de entre outras. No n.º 3
do mesmo artigo 43, é referido que “o plano de maneio de uma área de conservação possui a
mesma força legal que o plano de gestão ambiental e o plano de ordenamento territorial”. O Plano
de Maneio nesta perspectiva é um documento técnico onde constam as actividades e outras
medidas técnicas a serem implementadas pelos vários intervenientes na conservação,
administração e utilização dos recursos florestais e faunísticos.



Zonas de Interesse Turístico, decorrem da operacionalização da Política e das Estratégias de
desenvolvimento turístico em Moçambique e da Lei do Turismo (Lei n.º 4/2004, de 17 de Junho).
Esta Lei prevê a criação de zonas de interesse turístico (ZIT), em áreas que pelas características
relevantes dos seus recursos naturais, culturais e valor histórico, podem gerar correntes de
turismo. O Decreto n.º 77/2009, de 15 de Dezembro, através de Regulamento específico,
estabelece o regime jurídico da Declaração das ZIT, e fixa os seus efeitos, sem prejuízo das
normas específicas estabelecidas na declaração de cada zona. O Plano de Ordenamento e
Desenvolvimento da zona definida pelo Decreto define o programa das acções necessárias para
o desenvolvimento das referidas zonas, bem como as medidas de preservação do meio ambiente
e sobre o uso sustentável dos recursos.
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Concessões mineiras e de exploração de hidrocarbonetos, têm impacto no ordenamento do
território e, muito em particular na costa marítima sobretudo tendo em conta os prazos longos
dos direitos de uso e aproveitamento nas diferentes fases de desenvolvimento da actividade.

3.3.3

Os Instrumentos de ordenamento e gestão do território com incidência no espaço
abrangido pelo POEM

Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial
O PNDT abrange, obrigatoriamente, a totalidade do território nacional, ou seja, a área geográfica
delimitada pelas fronteiras terrestres do País e pelos limites do mar territorial.
A proposta técnica de PNDT foi elaborada entre Janeiro de 2018 e Dezembro de 2019, e encontra-se
presentemente em apreciação pelas entidades competentes. Tendo em consideração a sua natureza de
instrumento de cúpula do sistema de gestão territorial de Moçambique, a quem cabe estabelecer as
consequências territoriais das grandes opções estratégicas de desenvolvimento económico e social do
país, a boa articulação entre o PNDT e o POEM deve ser um objectivo permanente das entidades
responsáveis pela elaboração e implementação de cada um destes instrumentos de ordenamento.
O PNDT é analisado de forma mais desenvolvida no subcapítulo 3.4, na perspectiva da sua articulação
com o POEM.

Planos Especiais de Ordenamento do Território
Em diferentes fases de elaboração e aprovação o país possui dois instrumentos desta índole, que se
discriminam no quadro seguinte.

Quadro 3.2 - Planos Especiais de Ordenamento do Território
Designação

Ano de Área de Abrangência Costeira
Produção

Linhas de Força

Observação

Plano Especial de
Ordenamento do
Território (PEOT) da
Costa dos Elefantes

2017

Província de Maputo: Bela
Vista e Zitundo (zona costeira)
Reserva Marinha Parcial da
Ponta do Ouro (RMPPO)

Integração das áreas
ambientalmente sensíveis de
Matutuine e Inhaca e sua
integração nos PDUT e PPU

Em
elaboração

Plano Especial de
Ordenamento
Territorial do Vale de
Zambeze (PEOT

2015

Marromeu, e Chinde

Conectividade ecológica a ser Em fase de
seguida nos PDUT
aprovação
Manutenção dos princípios da
Convenção de RAMSAR
sobre as áreas húmidas de
Marromeu e Chinde
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Figura 3.3 - PEOT em Moçambique.
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Este tipo de instrumentos de ordenamento do território, embora importantes para a gestão do território,
não têm merecido a atenção do poder público.

Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT)
O país comporta 48 distritos costeiros considerando o seu limite administrativo em terra e até às 12 milhas
náuticas nas águas territoriais (MICOA, 2013).
A nível do distrito o PDUT é o instrumento de gestão territorial estabelecido pela Lei e Regulamento de
Ordenamento do Território. Os PDUT dos distritos costeiros, abrangem a totalidade do território do
respectivo distrito e, por conseguinte, podem tratar também o mar territorial adjacente, quando se revele
necessário regular a sua utilização.
Regra geral os PDUT elaborados e consultados têm como ponto forte a análise dos atributos físicos e
socioeconómicos dos territórios abrangidos. A sua composição e estrutura diverge de plano para plano.
O documento principal que apresenta directrizes e perspectivas de desenvolvimento é o Regulamento.
Regista-se a ausência deste instrumento em alguns PDUT e uma grande debilidade em alguns. As
orientações estratégicas para serem seguidas nos planos distritais de uso da terra são sumarizadas em
dois mapas: Mapa de Propostas do Uso do Solo e Mapa de Condicionantes e de Servidões de Utilidade
Pública.
Em geral, as propostas de uso do solo, com base no critério de Zoneamento de Usos, priorizam a
problemática de controle dos fenómenos de erosão costeira e de intrusão marinha. Especificamente a
questão da aquacultura é tratada com profundidade na região costeira do Norte do país.
Em geral, as propostas de uso do solo, com base no critério de Zoneamento de Usos, priorizam a
problemática de controlo dos fenómenos de erosão costeira. Os PDUT têm o seu principal foco no
desenvolvimento territorial sem grandes intervenções para além da linha costeira.
Nas figuras seguintes apresentam-se as sínteses das Propostas de Uso de Solo apresentadas pelos
PDUT dos distritos de Palma e de Matutuine, dois dos distritos com maiores pressões de uso do solo.
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Fonte: Governo do Distrito de Palma, 2013

Figura 3.4 - PDUT de Palma. Proposta de Uso do Solo
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Fonte: MITADER, 2012

Figura 3.5 - PDUT do Distrito de Matutuine. Síntese da Proposta de Uso de Solo
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O país ensaiou pela primeira vez em 2013 a elaboração de um Plano Interdistrital que teve como objecto
de planeamento a Zona Económica Especial (ZEE) de Nacala. As figuras seguintes representam os
Mapas de Condicionantes e da Proposta de Uso do Solo.

Fonte: UNHABITAT, 2016

Figura 3.6 - Plano Interdistrital da ZEE de Nacala - Planta de Condicionantes
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Fonte: UNHABITAT, 2016

Figura 3.7 - Plano Interdistrital da ZEE de Nacala - Planta da Proposta de Uso de Solo

Planos de Estrutura Urbana
Ao longo da costa de Moçambique estão localizadas Cidades que possuem Planos de Estrutura Urbana
(PEU). Trata-se das cidades de Pemba, Nacala Porto, Xai-Xai, Cidade de Maputo e Cidade da Matola e,
das Cidades da Ilha de Moçambique e Beira (estes dois últimos em elaboração).
Os PEU reflectem intenções de desenvolvimento orientado para o domínio urbanístico. O seu conteúdo
está orientado para os coeficientes de ocupação do solo urbano, para a conectividade, desenvolvimento
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socioeconómico, urbanização e para a resiliência urbana face à severidade dos eventos climáticos. O
exemplo apresentado na figura seguinte, do PEU da Cidade de Maputo apresenta três unidades
territoriais que compõem a Cidade, mas separados pelo mar - (1) Maputo central; (2) a Zona da Catembe;
e, (3) a área da Inhaca.

Fonte: Conselho Municipal de Maputo, 2008

Figura 3.8 - Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo - Planta de Ordenamento

A Planta de Condicionantes do PEU de Maputo realça a faixa da Orla marítima (medida da linha máxima
da preia mar até 100 m para o interior do território (Art.º 8 da Lei 9/97). Note-se que o PEU, apesar de
equacionar as três unidades territoriais no que respeita à sua conectividade e desenvolvimento
socioeconómico não sugere actividades fora dos espaços em terra firme. A Planta de Condicionantes
apresentada na figura seguinte é exemplo elucidativo.
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Fonte: Conselho Municipal de Maputo, 2008

Figura 3.9 - Planta de Condicionantes do PEU da Cidade de Maputo, 2008

Planos Locais de Adaptação às Alterações Climáticas (PLA)
As mudanças climáticas constituem uma realidade para o país. Estudos realizados sob a direcção do
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e publicados em 2009 mostram que as
temperaturas e a precipitação se desviaram do seu regime normal. As temperaturas aumentaram e
espera-se que aumentem ainda mais no futuro enquanto as chuvas se tornaram menos regulares e se
espera que se tornem ainda mais erráticas sobretudo em regiões do interior Sul do país. Foi neste
contexto que o Conselho de Ministros aprovou na 39ª Sessão, realizada em Novembro de 2012, a
Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (ENAMMC) cujo objectivo central
é fortalecer a capacidade do país para fazer face a situação climática actual e futura.
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Figura 3.10 - Áreas abrangidas pelos PLAAC com incidência nos distritos costeiros

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 119

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Esta estratégia prioriza, para o período abrangido, acções que visam incrementar a resiliência climática
ao nível distrital/local ao mesmo tempo que se combate a pobreza a este nível. Para a materialização
deste ensejo o governo definiu a elaboração de Planos Locais de Adaptação (PLA), através dos quais as
comunidades e o distrito como um todo identificam as suas capacidades e vulnerabilidades para fazer
face as mudanças climáticas e definem acções de adaptação que concorrem para a redução dos
impactos das mudanças climáticas, bem como para aumentar a sua capacidade de adaptação.
A estrutura dos PLA privilegia:


um breve histórico da ENAMMC e dos PLA, bem como a constituição da equipa de trabalho;



a metodologia usada para a elaboração do plano, mencionando com particular destaque o
exercício participativo, junto das comunidades no levantamento de vulnerabilidades e
capacidades de adaptação (CVCA) e o desenvolvimento da Teoria de Mudanças (TdM);



o perfil do distrito com destaque para as componentes físico-geográficas, socioeconómica e de
vulnerabilidade climática;



a visão, os pilares estratégicos e as actividades definidas para tornar o distrito resiliente às
mudanças climáticas;



o plano de acção da implementação da estratégia, usando a matriz do PESOD, e a
calendarização das actividades ao longo dos 5 anos da vigência do plano;



o sistema de Monitoria e Avaliação (M&A); e



as oportunidades de investimento para um desenvolvimento resiliente no distrito.

Os produtos das reflexões são apresentados em forma de matrizes e de diagramas como reporta o
diagrama que consta da figura seguinte, que ilustra um exercício efectuado no distrito de Macomia.
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Fonte: PLA de Macomia

Figura 3.11 - Abordagem metodológica dos PLA. Aplicação no distrito de Macomia
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Um outro exemplo é apresentado do diagrama da figura seguinte e representa o corolário do PLA do
distrito de Memba.

Fonte: PLA do distrito de Memba, 2015

Figura 3.12 - Teoria de Mudanças em relação às mudanças Climáticas

Inventários Ambientais / Perfis Ambientais da Zona Costeira
Os inventários ambientais não sendo, um inventário detalhado da realidade global do distrito,
apresentam, de forma sistematizada, informação relevante para a planificação estratégica do uso da terra
e dos recursos naturais com destaque para:


a panorâmica da situação prevalecente, das tendências e das dinâmicas dos factores ambientais,
(biológicos, físicos ou sociais);



a identificação das intervenções de desenvolvimento em curso ou, quando possível, apenas
planificadas;
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a sobreposição sobre o mapa dos recursos naturais dos impactos actuais e os efeitos
acumulados dos projectos de desenvolvimento até então identificados.

No quadro da Avaliação Ambiental Estratégica da zona costeira de Moçambique, finalizada em 2013, os
distritos da faixa costeira de Moçambique foram objecto de um estudo bastante vasto que incluiu a
elaboração dos Perfis Ambientais da Zona Costeira que abrangem 44 distritos (para os distritos que
coincidem com municípios: Pemba, Nacala Porto, Ilha de Moçambique, Quelimane, Cidade da Beira,
Cidade de Maxixe, Cidade de Inhambane, Xai-Xai, Cidade de Maputo e Cidade de Matola, não foram
elaborados estes perfis). A natureza e o detalhe dos perfis foram orientados para servir um propósito
específico que era o de caracterizar a situação de referência da região em estudo. O critério utilizado
para seleccionar e sistematizar a informação foi o da sua relevância ambiental.
Foi igualmente tomado em consideração, para a elaboração dos perfis ambientais, a existência de perfis
distritais elaborados por outras entidades nomeadamente o Ministério da Administração Estatal e Função
Pública para a caracterização socioeconómica nos anos 2004 e 2014. Assim, o que foi colocado em
evidência nos perfis ambientais foram as componentes e os processos ambientais que devem ser tidos
em conta para a planificação territorial.

Planos de Maneio nas Zonas de Conservação
De acordo com o Plano Estratégico da ANAC 2015-2024, (MICOA, 2011) o Sistema Nacional de
Conservação em Moçambique conta com sete parques nacionais, nove reservas nacionais, 20 coutadas
de caça oficiais, três áreas de conservação comunitárias e 50 fazendas do bravio. Na faixa costeira,
ocorrem oito Áreas de Conservação4: os Parques Nacionais das Quirimbas e de Bazaruto, as Reservas
Nacionais de Marromeu, Pomene, Ponta do Ouro e Maputo (reserva especial), a área de protecção
ambiental das ilhas Primeiras e Segundas e a Zona de Protecção Total Cabo de São Sebastião.
Apenas quatro destas áreas possuem uma componente marinha nomeadamente o Parque Nacional das
Quirimbas (inclui 1.430 km2 de ecossistemas marinhos), o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto
(1.295 km2 de ecossistemas marinhos), a Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro (com 678 km2 e
que inclui a reserva biológica da Inhaca) e ainda a Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e
Segundas (com 5.000 km2 de ecossistemas marinhos protegidos) e que é a maior área de protecção
marinha de África. A Reserva Nacional do Pomene não abrange ecossistemas marinhos, mas o seu plano
de maneio prevê a inclusão da zona marinha ao redor da reserva.

4

não se incluem aqui as coutadas de caça oficiais e as fazendas do bravio por o seu âmbito não se relacionar com
o do POEM
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É ainda de referir que as reservas especiais de Marromeu e do Maputo não têm ecossistemas marinhos
protegidos, mas incluem área de protecção na zona costeira, tal como a Zona de Protecção Total Cabo
de São Sebastião.
As referidas áreas de conservação constituem unidades diferenciadas com diferentes projectos de
desenvolvimento. Este desenvolvimento é orientado fundamentalmente pelos respectivos planos de
maneio. O quadro a seguir apresenta as linhas gerais de orientação dos Planos de Maneio.

Quadro 3.3 - Planos de Maneio das Áreas de Conservação localizadas na faixa costeira
Designação

Vigência

Área de abrangência

Observações

Parque
Nacional das
Quirimbas

2011-2021

7.506 km²: 80% (5.984 km2) parte
continental e 20% (1.522 km²)
habitats insulares e marinhos

Três zonas de gestão: zonas de
protecção total - santuários onde a
pesca é proibida, mas o turismo e a
pesquisa científica são permitidos);
zonas de uso especial - definida para a
pesca desportiva e uso comunitário;
zona tampão ao redor do parque

Área de
Protecção
Ambiental Ilhas
Primeiras e
Segundas

2014-2019

Angoche e Pebane, com 10.409 km2
e 205 km de faixa costeira, esta área
de protecção é a maior reserva
marinha do continente africano.

Protecção da biodiversidade
regionalmente importante no contexto da
grande Eco-região Marinha da África
Oriental.

Sul do Delta do Zambeze

Protecção de mangais e estuários que
alimentam a reprodução de diversas
espécies oceânicas e fluviais e suportam
pescarias em águas interiores e
costeiras, incluindo a pescaria de
camarão no banco de Sofala

Reserva
Especial de
Marromeu

n/a

Parque
Nacional do
Arquipélago do
Bazaruto

2008-2012

1600 km² e inclui as ilhas de
Protecção das populações de dugongos,
Bazaruto, Santa Carolina, Benguérua, tartarugas marinhas e de várias
Magaruque e Bangué.
espécies de golfinhos e baleias.

Área de
Protecção Total
Cabo Sebastião

2015-2020

250 km2 na península de São
Sebastião (Vilanculos)

Restauração da biodiversidade marinha
e terrestre; protecção de espécies
ameaçadas; criação de santuário de
pesca

Reserva
Nacional de
Pomene

2016-2027

Propõe a extensão dos limites
terrestres (totalizando uma área de
51,75 km2) e a inclusão de um limite
marinho que se estende por uma
área de 91,66 km2, passando a
Reserva a cobrir uma área de 143,41
km2.

Conservar e manter a integridade
ecológica dos ecossistemas estuarinos,
marinhos e terrestre, representativos da
zona costeira do Sul de Moçambique,
proporcionando oportunidades de
desenvolvimento sustentável de
ecoturismo na província de Inhambane.

Reserva
Marinha Parcial
da Ponta de
Ouro e Reserva
Especial de
Maputo

2010-2015

678 km2; corresponde a uma faixa de
3 milhas náuticas a contar da linha de
costa entre o cabo da Inhaca e a
Ponta do Ouro e ainda a baía de
Maputo entre o cabo da Inhaca e a
foz do rio Maputo

Procede à gestão do litoral desde a linha
da maré baixa até 100 m para o interior;
inclui zonas de santuário, zonas de uso
restrito e zonas de uso múltiplo
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Fonte: Adaptado de ANAC/Biofund, 2018; SADC/TFCA, 2018

Figura 3.13 - Áreas de Conservação na costa e no espaço marítimo de Moçambique
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Fonte: adaptado de Plano de Maneio da Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas, e Plano
de Maneio da Reserva Especial de Maputo

Figura 3.14 - Abrangência dos Planos de Maneio das Áreas de Conservação APA Ilhas Primeiras e
Segundas e da Reserva Especial de Maputo
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Zonas de Interesse Turístico
A definição do regime das ZIT com a aprovação do decreto de 2009, permitiu o processo de declaração
de sete ZIT, o que veio a concretizar-se em 2010. No âmbito do POEM são relevantes as ZIT incluídas
nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Inhambane.

Quadro 3.4 - Abrangência das Zonas de Interesse Turístico
Descrição
ZIT Baía de Pemba
Decreto n.º 79/2010, de
31 de Dezembro
ZIT Pemba e Costa
Leste até Murrébué
Decreto n.º 72/2010, de
31 de Dezembro
ZIT das ilhas Crusse e
Jamali
Decreto n.º 74/2010, de
31 de Dezembro
ZIT Lumbo e Sancul
Decreto n.º 73/2010, de
31 de Dezembro

Área de Abrangência
Cabo Delgado: cidade
de Pemba
1.400 hectares
Cabo Delgado: cidade
de Pemba e costa leste
até Murrébué

Projectos e Actividades a preservar
Estatuto da terceira maior baía do mundo
Recursos marinhos, locais de pesca e mergulho de nível
internacional; recursos aquáticos: estuários; zonas húmidas
Zona húmida e ecologicamente sensível; recifes de coral;
locais de pesca e mergulho de nível internacional

1.081 hectares
Nampula: entre Nacala
e Mossuril, duas ilhas e
três baías

Recifes de coral; locais de pesca e mergulho de nível
internacional

1.750 hectares
Nampula: Ilha de
Moçambique, Lumbo e
Sancul

Património histórico-cultural da Humanidade; praias, zonas
húmidas; pesca de subsistência

1.087 hectares
ZIT zona de Mapanzene Inhambane: Inhassoro,
e Chipongo
Chipongo e Mapanzene
Decreto n.º 75/2010, de
31 de Dezembro

Praia e locais de mergulho de nível internacional; piscinas
atraentes e florestas clareiras criadas pelos rios Inhagondzo
e Chuambo; e pesca e agricultura de subsistência
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Fonte: adaptado de MITUR, 2020 (de acordo com acordo com os Decretos n. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79/2010, de 31 de
Dezembro)

Figura 3.14 - Zonas de Interesse Turístico na orla costeira
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Concessões mineiras e de exploração de hidrocarbonetos
O Planeamento e o ordenamento do território orientado pelas concessões mineiras e de exploração de
hidrocarbonetos têm expressão ao longo dos distritos costeiros, onde se comprova a concentração das
actividades na região Centro e no extremo Norte do país.
No quadro seguinte estão listadas as concessões mineiras operacionais na área mineira costeira e
possuem legalidade comprovada em termos de: Licenças de Prospecção e Pesquisa (1), Concessão
Mineira (2); Certificado Mineiro (3).

Quadro 3.5 - Quadro resumo das licenças e as respectivas Companhias Mineiras
Província /
Distrito costeiro

Licenças (1)
Concessão (2)
Certificado (3)

Empresa / Singular em regime operacional

Província de Cabo Delgado
Palma

1, 2 e 3

Canaanita Lda., Frontiers Lda., Modial Mozambique, Lda.

Mocímboa da Praia

1, 2, e 3

Trading nacional Lda., Stelio Timoteio Mavimbe

Macomia

1

Fábrica de Cimentos de Cabo Delgado, Lda.

Pemba

1e2

Rabio Nordine Rabio Mucequece, Lda. / Africa Yuxiao Mining
Development Company, Lda.

Mecufi

1e3

Real Investimentos SA., Tarita Resources Lda., Cimentos de Cabo
Delgado, Lda. e Bengala Minas Limitada, Lda.

Província de Nampula
Memba

1

Hyh service Sociedade Unipessoal

Nacala

1e2

Baluva, SA / Trading Nacional Lda.

Mossuril

1

Welf Mining Lda.

Monjicual

1

Bengala Minas Lda.

Angoche

2

Haiyu (Mozambique) Mining Co., Lda.

Moma

1e2

Haiyu (Mozambique) Mining Co., Lda., Desheng Minerals, Lda.,
Kenmare Moma Mining (Mauritius) Lda.

Província da Zambézia
Pebane

1e2

Mocuba

1

Maganja da Costa

1e2

Zamine Mocambique Mineração, Lda.
Africa Ocean Non Ferrous Mining Development Company V, Lda
CC Investimentos, SA

Namacurra

1

IOR Companhia de Investimentos do Indico, Lda.

Quelimane

1

Africa Yuxiao Mining Development Company Lda., Africa Ocean Non
Ferrous Mining Development Company V Lda.

2

Africa Great Wall Cement Manufacture Lda., Hong Ti Mineral Lda

Inhassunge
Chinde

1e3

Mozambique Heavysand Company, Lda.

Província de Sofala
Dondo

3

8433 CM.

Beira

3

8081 CM Carlos Miguel Bie.
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Licenças (1)
Concessão (2)
Certificado (3)

Província /
Distrito costeiro
Búzi

Empresa / Singular em regime operacional

3

CPW Indústria Zambeze Lda.

Govuro

1

SVS Moçambique Lda. / Real investimento sociedade Anonima

Inhassoro

3

Palmares Construções e serviços, Sociedade Unipessoal, Lda.

Vilanculos

2

Africa Great Wall Cement Manufacture Lda / Haiyu (Mozambique)
Mining Co., Lda

Massinga

1

Trading nacional Lda.

Inhambane

1

Pretty Company Lda.

Província de Inhambane

Jangamo

1e2

Inharrime

1

Africa Yuxiao Development Company Lda. / Teng Da Lda.

Mutamba Mineral Sands

Zavala

1

Mozambique Heavysand company / Hainan Geology Mozambique Lta.

Manjacaze

1

Dingsheng Minerais S.A., AMM Mocambique

Bilene

1

MINS - Moc Sands Mozambique / DI Sheng Mineral resources, Lda.

Província de Gaza

Província de Maputo
Manhiça

1

Bhala Ussokote, S. unipessoal Lda.

Marracuene

3

Nyondzuana, Lda. Jose Mascarenhas

Cidade de Maputo

1

Bantwal Subraya Prabhu, Lda. / Pedro jeremias Manjate / Sonil Moz,
Lda.

Matola

1

John e Filhos, Lda., Areieiro Loforte Lda.

Matutuine

1

ARG Cimentos de Nacala, Lda.

Quadro 3.6 - Concessões de Exploração de Hidrocarbonetos
Blocos em actividade

Distritos abrangidos pelas concessões

Rovuma offshore, Área 4 (no mar)

não aplicável

Rovuma offshore Área 1 (no mar)

Palma, Mocímboa da Praia

Área A5-A (no mar)

Liupo, Angoche, Larde, Moma

Área A5-B (no mar)

não aplicável

Área Z5-D (no mar)

não aplicável

Área Z5-C (no mar)

não aplicável

Block 16&19 (no mar)

Machanga, Govuro, Inhassoro

Área PT5-C (em terra)

Machanga, Govuro, Inhassoro, Vilanculos

Pande e Temane PPA Área (em terra)

Machanga, Govuro, Inhassoro, Vilanculos

Pande e Temane PSA Área (em terra)

Machanga, Govuro, Inhassoro, Vilanculos
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Considerando que o esforço e a intensidade da pesquisa de hidrocarbonetos têm aumentado de forma
exponencial tanto no continente como no mar quer para a abertura de linhas sísmicas quer para a
perfuração de poços é de considerar o impacto das concessões no ordenamento do território.
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3.4
3.4.1

ARTICULAÇÃO COM O PNDT
Breves notas de caracterização sobre o PNDT

O Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT) é o instrumento de cúpula do sistema de gestão
territorial de Moçambique (ver figura seguinte).

Nacional

PNDT
PEOT
Provincial

PPDT
Distrital

PDUT
Municipal
planos
autárquicos

Plano de Estrutura Urbana (PEU)
Plano Geral de Urbanização (PGU)
Plano Parcial de Urbanização (PPU)
Plano de Pormenor (PP)

Fonte: TPF et al., 2018a, p. 3

Figura 3.15 - O lugar do PNDT no sistema de gestão territorial de Moçambique
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Nos termos quadro legal do ordenamento do território em vigor5, a elaboração do PNDT é determinada
pelo Governo e a sua aprovação compete à Assembleia da República. O PNDT é um plano de
ordenamento territorial de natureza eminentemente estratégica e programática, que desempenha duas
grandes funções no sistema de gestão territorial moçambicano:
1. Explicitar a estratégia de desenvolvimento e o modelo de organização do território nacional a
médio/longo prazo,


articulando os grandes objectivos de desenvolvimento económico e social do país com o
potencial territorial das cidades e das regiões;



fornecendo bases para a coordenação espacial das políticas sectoriais com impacto territorial e
para a programação dos grandes investimentos públicos de desenvolvimento territorial

2. Estabelecer directrizes e orientações:


para a formulação, execução e avaliação da política de ordenamento do território;



para a elaboração dos planos territoriais e demais instrumentos de ordenamento territorial nos
vários âmbitos da actuação do Estado.

O PNDT é portanto: i) um instrumento de eficiência das políticas públicas, estabelecendo princípios de
coordenação e diálogo das diversas políticas sectoriais e definindo, através do Modelo Territorial, um
quadro de referência para a convergência, no espaço e no tempo, das iniciativas públicas e privadas, de
modo a potenciar os efeitos multiplicadores das diferentes intervenções; e ii) um quadro de princípios
orientadores do ordenamento do território e do seu desenvolvimento, estabelecendo uma Visão
mobilizadora a médio longo/prazo, identificando objectivos, políticas e acções necessárias e definindo
um conjunto de princípios e directrizes que devem nortear a acção pública em matéria de
desenvolvimento territorial.
O PNDT abrange a totalidade do território nacional, delimitado pelas fronteiras terrestres e pelo limite
exterior do mar territorial (12 milhas náuticas contadas a partir da “linha de base”). O âmbito territorial do
PNDT é apenas parcialmente convergente com o âmbito territorial do POEM. Essa convergência
corresponde ao território abrangido pelos distritos costeiros e pelo mar territorial. Esse facto não é todavia
limitativo da importância da boa articulação entre os dois instrumentos, desde logo por duas razões
principais: i) porque o território nacional funciona como um todo e o desenvolvimento dos distritos
costeiros e do mar territorial é tributário das opções estratégicas e das acções que as concretizam em

5

A função do PNDT no sistema de planos, a sua tipologia e âmbito territorial, e as responsabilidades pela sua
elaboração e aprovação são estabelecidos nos Artigos 9/1, 10/2 e 13/1a da Lei de Ordenamento do Território (LOT).
O regime geral a que obedece o procedimento a seguir na sua elaboração e aprovação é regulado no Capítulo II,
Artigos 6 a 12, do Regulamento desta Lei (RLOT), e os objectivos, conteúdo e início do procedimento de elaboração
são regulados no Capítulo III, Artigos 18 a 20, do RLOT.
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todas as demais regiões do país; e ii) porque a plena utilização do espaço marítimo de interesse nacional
deve estar inserida e articulada de forma coerente no modelo global de organização e utilização do
território nacional.
O PNDT foi mandado elaborar por decisão do Conselho de Ministros de Dezembro de 2017. O projecto
de elaboração do PNDT foi financiado pelo Banco Mundial, tendo como cliente o Governo de
Moçambique, representado para efeitos contratuais pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável (FNDS). A responsabilidade técnica pela condução dos trabalhos foi cometida ao Ministério
da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), através da Direcção Nacional do Ordenamento
Territorial e Reassentamento (DINOTER). Os trabalhos técnicos tiveram formalmente início em 31 de
Janeiro de 2018. A Proposta Técnica Final de PNDT foi entregue à DINOTER em Dezembro de 2019,
encontrando-se em apreciação pelos organismos competentes da Administração moçambicana.
O que é referido no seguimento deste capítulo tem por base a Proposta Técnica Final de PNDT, da qual
foram seleccionados os conteúdos mais pertinentes do ponto de vista da natureza, objecto e finalidades
do POEM.

3.4.2

Moçambique 2020, um diagnóstico territorial: forças e fraquezas

A Proposta Técnica Final de PNDT assenta numa análise estruturada do actual Modelo Territorial
(Moçambique 2020), através da qual foram identificadas e sistematizadas forças e fraquezas na
perspectiva do desenvolvimento territorial do país (TPF et al., 2019 - Capítulo 1.1, Secção 1.1.1). Os
resultados desse diagnóstico territorial com maior relevância para o POEM são a seguir sintetizados em
cinco grandes tópicos: recursos naturais; economia; pessoas e sociedade; território; quadro institucional
e de governação.
Recursos Naturais


Moçambique possui um território vasto, diversificado e de recursos naturais abundantes. A terra,
a floresta e os recursos minerais têm constituído um forte atractivo para o investimento directo
estrangeiro, o qual tem sido globalmente pouco diversificado e predominantemente canalizado
para um número restrito de megaprojectos. Os produtos comerciais da exploração destes
recursos têm elevada procura no mercado mundial, sendo que o seu escoamento para o exterior
se fará predominantemente por via marítima.



Cerca de 45% da superfície total do país, correspondendo a cerca de 360 mil km2, tem um
elevado potencial agrícola, pecuário e florestal. Todavia, menos de 15% desta área está a ser
explorada. A floresta tem um potencial produtivo elevado, mas encontra-se ameaçada por
práticas de gestão e exploração insustentáveis.
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O potencial para o aproveitamento de recursos energéticos é elevado, permitindo que
Moçambique aspire a ser um importante actor regional na produção de energia hidroeléctrica e
um actor mundial no mercado do gás e também do carvão. O carvão é explorado na região de
Tete e escoado por via férrea para o porto de Nacala6. As reservas de gás conhecidas
localizam-se na zona costeira, Norte e Centro, e no mar.



O território de Moçambique é marcado pela presença de um variado mosaico de ecossistemas e
uma elevada biodiversidade, que proporcionam importantes serviços de ecossistemas cujo
interesse ultrapassa as fronteiras do país. Cerca de 27% do território nacional está classificado
como Área de Conservação.



A biodiversidade e a riqueza da paisagem constituem activos turísticos potenciais cuja exploração
configura uma área de aposta estratégica. A maioria das Áreas Prioritárias para o Investimento
Turístico (APIT), definidas nos documentos estratégicos de desenvolvimento do sector turístico,
estão localizadas na zona costeira, verificando-se algum potencial de conflito com a exploração
do gás em Cabo Delgado.



Moçambique tem no mar um importante potencial estratégico de desenvolvimento sustentável. À
importância estratégica dos portos e dos transportes marítimos, juntam-se os recursos minerais
na plataforma continental (além do gás), a pesca e a aquacultura, as actividades turísticas e
recreativas, a energia das ondas e do vento, e todo um vasto conjunto de recursos ligados às
biotecnologias. A publicação da Política e Estratégia do Mar (POLMAR), em 2017, e o início da
elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (POEM), em 2019, são
passos importantes e positivos no sentido do conhecimento, da salvaguarda e da valorização
deste potencial estratégico.

Economia


Moçambique tem uma economia extrovertida, baseada na exploração do solo e dos recursos
minerais, com uma inserção limitada e desequilibrada nos mercados mundiais. Tem-se assistido
a uma rápida expansão da indústria extractiva, com base em megaprojectos de exploração de
carvão, gás natural, areias pesadas, gemas e grafite.



Moçambique tem necessidade de sincronizar o crescimento com o desenvolvimento e o aumento
da riqueza nacional. Moçambique tem sido um dos países com mais rápido crescimento dos
indicadores económicos. A taxa média de crescimento anual do PIB (a preços constantes) entre
2000 e 2017 foi superior a 7%, muito acima da taxa de crescimento da África Sub-saariana. O
modelo de crescimento económico que está subjacente a estes resultados tem sido baseado na
procura externa dos recursos do território, no investimento estrangeiro e em projectos de

6

Para escoamento do carvão explorado na região de Tete, encontra-se em projecto a criação de uma nova ligação
ferroviária e a construção de um novo porto em Macuse (província de Quelimane).
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tecnologias de capital intensivo, com fraco efeito de transformação estrutural da economia do
país.


Moçambique é uma pequena economia com um mercado interno escasso e não integrado. O
mercado nacional é fragmentado em mercados locais. Esta situação é sobretudo resultado da
fraca conectividade territorial, determinada pelas graves carências dos sistemas de
infraestruturas territoriais de transportes e mobilidade.



Apesar do elevado potencial agrícola e pecuário do seu território, Moçambique tem uma
agricultura pobre, dominada pelo subsector familiar e pelas culturas alimentares básicas. O
desbloqueamento desta situação e a ultrapassagem do conjunto de constrangimentos que
actualmente a determinam exigirá a convergência de várias políticas sectoriais, numa acção
persistente e de longo prazo.



Moçambique apresenta um contexto difícil para o desenvolvimento da indústria transformadora,
que surge com algum significado apenas nas aglomerações de Grande Maputo, Beira e Nampula.



O sector terciário está fortemente concentrado na região da Grande Maputo e nas principais
cidades, e é dominado por actividades informais, não respondendo as necessidades sociais e
económicas. Com as políticas apropriadas encerra, todavia, oportunidades de desenvolvimento
e inovação.

Pessoas e Sociedade


Moçambique é um país com baixa densidade de povoamento, forte concentração espacial das
actividades económicas e predomínio da agricultura familiar de subsistência. Apesar do rápido
crescimento da população, Moçambique tem uma densidade populacional média de cerca de
35 hab./km2, valor baixo, mesmo no contexto da África Austral. Vastas áreas do país não atingem
actualmente os 10 hab./km2, com a agravante de algumas dessas áreas (e.g., interior das
províncias de Gaza e Inhambane) terem registado uma perda de densidade populacional entre
Censos. As províncias de Nampula e Zambézia continuam a ser as mais populosas do país,
representando praticamente 40% da população nacional, mas mesmo aí só pontualmente se
atingem densidades superiores a 100 hab./km2. O território de Moçambique é globalmente um
território fracamente ocupado, onde apenas pontualmente estão reunidas as condições de
densidade e aglomeração necessárias/favoráveis ao desenvolvimento económico.



Moçambique tem uma população muito jovem. A taxa média de crescimento populacional entre
2007 e 2017 foi de 3% ao ano. Numa população total de 28 milhões de habitantes em 2018, 47%
tem menos de 15 anos. Esta situação demográfica coloca dois desafios muito significativos para
as próximas duas décadas: o desafio da qualificação e o desafio do emprego, exigindo ganhos
rápidos em conhecimento, competências, criatividade e iniciativa.



Esta população jovem e em rápido crescimento, confrontada com estreitas oportunidades de
emprego, encontra-se sobretudo ocupada em actividades de subsistência, sem condições para
afirmar o potencial de iniciativa económica autónoma.
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O actual modelo de crescimento económico que não se traduz em ganhos significativos na
redução das pessoas em situação de pobreza e nos índices de desenvolvimento humano, e não
consegue contrariar o agravamento das desigualdades sociais.

Território


Moçambique detém uma posição geográfica privilegiada e pode aspirar a ser uma das portas de
ligação do Sul de África com o mundo, em particular com a Ásia/Pacífico. Este potencial decorre
das ligações ferroviárias que ligam os seus principais portos (Maputo, Beira e Nacala) aos países
do hinterland e do interface directo com as rotas logísticas de cabotagem na África Oriental. O
desempenho logístico dos portos moçambicanos e das infraestruturas de ligação tem, todavia,
sido inferior ao dos concorrentes, o que põe em causa este potencial estratégico se não forem
tomadas medidas para reposição da competitividade.



O capital natural associado ao mosaico de ecossistemas e à biodiversidade do território encerra
um elevado potencial do ponto de vista dos objectivos de desenvolvimento do país e de redução
da pobreza, mas a sua preservação e valorização enfrenta sérias dificuldades, em virtude das
fortes limitações em recursos financeiros e humanos e dos conflitos de uso com outras
actividades humanas, quer tradicionais, quer mercantis. As principais ameaças à conservação
da biodiversidade em Moçambique decorrem de actividades humanas não sustentáveis. Estão,
todavia, a ser dados importantes passos no reforço do quadro legal e institucional e suporte de
conhecimento técnico relacionado com o sector. Uma lacuna importante na abordagem do
território na perspectiva da valorização do capital natural tem sido a ausência de uma política da
paisagem.



Moçambique tem carências generalizadas de infraestruturas urbanas e territoriais. Para além da
situação especialmente gravosa das infraestruturas de transportes e mobilidade, as
infraestruturas de abastecimento de água, electricidade e saneamento, são, no geral, precárias
e pouco desenvolvidas comparativamente com outros países da África Austral. Cerca de 2/3 da
população rural abastece-se de água a partir de fontes não seguras. Apenas 1/4 da população
(principalmente localizada nas zonas urbanas) tem acesso à energia eléctrica. Para aproximar o
nível de cobertura e a qualidade de serviço das infraestruturas urbanas e territoriais de
Moçambique do nível médio dos países em desenvolvimento serão necessários vultuosos
investimentos, cuja mobilização constitui um enorme desafio e cuja disponibilidade exigirá
sempre uma forte selectividade em termos temporais e territoriais. Estas carências constituem
um fortíssimo obstáculo ao desenvolvimento económico e social do país.



Moçambique é um território com uma conectividade interna muito deficiente e de custos elevados.
Em termos comparados com os países vizinhos, o país tem uma baixa densidade de estradas.
Os níveis de serviço na ligação dos principais centros urbanos entre si são baixos. Cerca de 80%
das estradas não são pavimentadas e a maior parte encontra-se em más condições de
conservação. O índice de acessibilidade rural é extremamente baixo, o que condiciona o acesso
das populações aos serviços de interesse geral, principalmente no período das chuvas. O modelo
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colonial da organização do território privilegiou as ligações dos portos ao interior, descurando a
articulação Norte-Sul, e Moçambique não dispõe ainda hoje de uma “dorsal” Norte-Sul com níveis
de desempenho técnica e funcionalmente aceitáveis em toda a sua extensão. A cabotagem pode
ser uma resposta interessante para esta carência fundamental.


O território de Moçambique tem uma forte exposição aos perigos naturais. O país é
frequentemente assolado por ciclones e depressões tropicais, responsáveis por volumes diários
de precipitação excepcionalmente elevados, que afectam a quase totalidade da zona costeira,
em especial as planícies costeiras das regiões Centro e Sul, coincidentes com os territórios com
maior ocupação humana. Os perigos de origem natural mais significativos a que o país está
exposto estão associados a fenómenos climáticos extremos e tenderão a ser agravados pelas
mudanças climáticas. Moçambique é dos países da região SADC mais vulneráveis às mudanças
climáticas, mas é também um dos países mais proactivos de África no desenvolvimento da
resiliência para enfrentar os seus efeitos.



O país evidencia significativas assimetrias de desenvolvimento dentro dos espaços urbanos,
entre os espaços urbanos e os espaços rurais, entre o litoral e o interior, e entre as províncias do
Norte e as províncias do Sul. A ocupação do território é desigual, com vastos territórios de baixa
densidade e dispersão da população rural, sem acesso aos serviços essenciais. Embora haja um
processo de balanceamento do território, nomeadamente através da localização de uma rede de
equipamentos básicos, o objectivo da coesão socio-territorial deve ser um referencial e um critério
permanente da formulação e condução das políticas públicas.

Quadro Institucional e de Governação


A presença territorial do Estado tem muitas debilidades, que se traduzem, nomeadamente, num
limitado controlo sobre a exploração dos recursos naturais e a ocupação indisciplinada do solo
(em especial na periferia das cidades e vilas). Esta ocupação indisciplinada do solo traduz-se,
nomeadamente, no acréscimo da exposição e da vulnerabilidade das populações perante os
perigos naturais.



O modelo de desenvolvimento económico extrovertido, baseado em megaprojectos de
exploração de recursos naturais com procura nos mercados internacionais e na valorização da
captação de investimento estrangeiro, conjugado com a sectorialização da administração do
Estado, tende a promover uma multiplicidade de estratégias com impacto territorial e a favorecer
visões atomizadas do desenvolvimento do território.



O país dispõe de um quadro legal do ordenamento do território e do urbanismo estruturado, mas
que carece de uma aplicação mais eficaz e de uma prática mais eficiente. A falta de estruturas e
recursos técnicos capacitados e de meios financeiros, associada a práticas predominantemente
técnico-burocráticas, é porventura o maior obstáculo à aplicação eficaz do quadro legal.



A gestão territorial defronta, todavia, outros desafios, de que se destaca o insuficiente
desenvolvimento do quadro legal e institucional das políticas de ambiente, as carências de
conhecimento do território e de caracterização e compreensão dos seus recursos e valores, e
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sistema de acesso à terra, penalizado por procedimentos complexos e inseguros, com elevados
custos sociais e para o investimento (morosidade, incerteza).


O sistema de administração territorial tem, entretanto, percorrido um caminho de
aperfeiçoamento gradual, a culminar na descentralização consagrada na revisão constitucional
de 2018. O reforço da legitimidade e das competências dos níveis provincial, distrital e autárquico
da administração territorial, devidamente enquadrado e apoiado tecnicamente, deverá contribuir
progressivamente para uma gestão territorial mais eficiente e eficaz.

3.4.3

Moçambique 2020: o modelo territorial actual

O modelo territorial ilustra esquematicamente a geografia da organização do território.
O território de Moçambique está organizado em função da lógica económica extractivista, originária do
período colonial. Da aplicação desta lógica de ocupação política e de exploração dos recursos resultou
um território fortemente desequilibrado no que respeita ao povoamento, ao sistema urbano e à cobertura
por infraestruturas territoriais. Apesar das opções estratégicas e das acções desenvolvidas desde a
independência no sentido de alterar o modelo territorial dominante, a sua lógica ainda não foi
ultrapassada. Em termos espaciais, ela tende a enfatizar os espaços de trânsito para os países vizinhos
(corredores transversais) em prejuízo da conectividade Norte-Sul, e a prescindir do potencial de
integração do sistema urbano e da mobilização integrada dos recursos territoriais. Traduz-se também
numa acentuada litoralização do povoamento.
Assim, o modelo territorial actual (ver figura seguinte) tem como traços mais representativos:
1. A estruturação do território ao longo de corredores transversais, perpendiculares à costa, que
geralmente acompanham infraestruturas de transporte, e a fraca articulação entre corredores
adjacentes.
2. A fraca conectividade interna geral do território, com especial significado na direcção Norte-Sul.
3. A posição fortemente excêntrica de Maputo, a cidade-capital e o principal polo de desenvolvimento
económico, localizado no Sul do território e afastado do centro de gravidade das áreas territoriais de
interesse para as actividades económicas cujos produtos têm procura nos mercados exteriores.
4. Um sistema urbano com um reduzido número de centros estruturantes do território, para além das
capitais de província.
5. A distribuição equilibrada no território das três “cidades-porta” que asseguram a conectividade
internacional por via marítima (Maputo, Beira e Nacala).
6. A significativa extensão das áreas territoriais de interesse para a conservação (ambiente e
biodiversidade) e das áreas territoriais de interesse para as actividades económicas cujos produtos
têm procura nos mercados exteriores (mineração, gás, floresta e agro-negócio).
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Fonte: TPF et al., 2019, p. 49

Figura 3.16 - PNDT. O modelo territorial actual
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7. A grande sobreposição espacial que se verifica entre estes dois tipos de áreas de interesse
(actividades económicas e áreas de conservação), o que evidencia um risco elevado de conflitos de
uso que será necessário dirimir.

3.4.4

Moçambique 2020-2040: oportunidades e ameaças

A análise prospectiva sobre a evolução possível do contexto externo e global e do contexto interno no
horizonte de planeamento adoptado no PNDT (2020-2040) permite identificar um conjunto de
oportunidades que se podem abrir a Moçambique, ao mesmo tempo que configura também várias
ameaças significativas (TPF et al., 2019, Capítulo 1.1, Secção 1.1.2).
Plano externo e global
No plano externo e global destacam-se quatro tendências fortes:


procura elevada de recursos naturais de grande escala de que Moçambique dispõe;



reforço das vantagens da posição geoestratégica de Moçambique e do seu potencial de mercado;



incertezas quanto ao impacte da transição energética na procura do carvão e do gás;



abertura de janelas de oportunidade para a industrialização e a generalização das TIC.

No período 2020-2040 a população mundial continuará a crescer e verificar-se-á um aumento elevado
da procura de alimentos e da procura de terra para produções não alimentares. Neste quadro,
Moçambique poderá afirmar o seu potencial para a produção agrícola, valorizar a disponibilidade de solos
com boa aptidão para agricultura e a pecuária, e atrair investimento para o desenvolvimento de novos
polos de agro-negócio centrado em produções com procura nos mercados externos.
No mesmo período, a deslocação do centro de gravidade da economia mundial para a Asia deverá
continuar reforçando significativamente o peso desta região do globo na economia global. Neste quadro,
a África Sub-saariana e a SADC aumentarão o potencial de mercado e ganharão peso na economia
mundial, combinando o rápido crescimento populacional com o crescimento económico. Moçambique
poderá́ tirar partido da sua população jovem e da proximidade aos grandes mercados mundiais, e reforçar
o papel dos seus portos e das suas infraestruturas de acesso ao hinterland da região Sul de África.
O alargamento da diferença de custos salariais entre a Ásia e a África, e a alteração em curso nos
processos produtivos, com dispersão de diferentes tarefas por diferentes localizações, poderão abrir uma
janela de oportunidade de industrialização em África. Moçambique pode forcar essas oportunidades,
combinando uma estratégia de captação de investimentos internacionais móveis com a afirmação do seu
papel de trânsito (caminhos de ferro e portos), para desenvolver indústrias de processamento das
exportações e importações do mercado alargado da região Sul de África.
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A transição energética poderá́ vir a reduzir a procura de petróleo e de carvão, mas o gás natural manterá
um papel relevante, e Moçambique dispõe de outros recursos minerais que serão muito valorizados no
quadro dessa transição. Neste contexto, Moçambique pode tirar partido da atracção de investimento
estrangeiro para exploração dos recursos energéticos e da capacidade do Estado para influenciar a sua
localização, no quadro de uma estratégia apropriada de desenvolvimento territorial nacional.
Moçambique é um dos países mais vulneráveis as mudanças climáticas. Os efeitos das secas, cheias e
inundações, e dos ciclones tropicais, terão um custo muito significativo e podem induzir grandes crises
humanitárias e migrações forçadas. A subida do nível do mar, associada a eventos extremos de
tempestades, com efeitos cumulativos ao longo do tempo, poderá́ agravar a erosão costeira e acentuar
o recuo gradual da linha de costa. A comunidade internacional, nomeadamente através das organizações
intergovernamentais, está empenhada em encontrar mecanismos de cooperação para prevenir o
aquecimento global, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e mitigar os impactes das
mudanças climáticas. Moçambique é membro activo da comunidade internacional e pode beneficiar dos
programas internacionais de combate ao aquecimento global.
O papel das TIC nos processos de transformação estrutural das sociedades e das economias é cada vez
mais relevante, e os serviços que as mesmas oferecem estão em aceleração. Comparativamente com
as dinâmicas à escala mundial, o desenvolvimento das TIC em Moçambique tem sido moderado,
colocando o país no grupo dos menos desenvolvidos. O mercado de telecomunicações tem ainda
grandes lacunas de penetração no território, embora o sector tenha conhecido desenvolvimentos
importantes. Atentas as circunstâncias e os factores que afectam a mobilidade e a conectividade interna,
o desenvolvimento das TIC e o aproveitamento do seu potencial constituem uma enorme oportunidade
para Moçambique superar lacunas e encontrar soluções inovadoras no domínio do acesso aos serviços
de interesse geral e da governação electrónica, desde que consiga superar os desafios que o processo
envolve nos âmbitos económico, social e da coordenação/regulação.
Plano das dinâmicas internas
No plano das dinâmicas internas destacam-se igualmente quatro aspectos que serão determinantes para
o desenvolvimento territorial do país no período 2020-2040:


as dinâmicas demográficas e de urbanização;



as perspectivas de crescimento económico;



o novo quadro da organização territorial do Estado;



as opções quanto ao modelo de desenvolvimento económico.

A população moçambicana continuará a crescer a um ritmo elevado. Em 2040, Moçambique terá cerca
de 50 milhões de pessoas e a população economicamente activa terá aumentado em 10 milhões
relativamente a 2020.
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O crescimento urbano também prosseguirá a um ritmo muito elevado, apontando o cenário de referência
do desenvolvimento territorial adoptado no PNDT (TPF et al., 2018b) para que a taxa de urbanização
suba para 45% em 2040. As migrações rural/urbano atingirão valores elevados, que poderão atingir mais
de 300.000 pessoas por ano. É previsível e desejável que a urbanização se faça num quadro de equilíbrio
entre províncias, favorecendo o crescimento dos pequenos centros.
Espera-se que a economia de Moçambique prossiga a recuperação das baixas taxas de crescimento dos
últimos anos e que, nos primeiros anos da próxima década, retorne a taxas de crescimento elevadas, na
sequência do impacto dos projectos mineiros, em particular do projecto do gás natural, e da valorização
de outros recursos, incluindo o desenvolvimento da indústria da construção, decorrente da aceleração do
ritmo de implementação das políticas e estratégias sectoriais.
Com as políticas adequadas, Moçambique poderá́ registar um elevado ritmo de crescimento económico.
O cenário de referência do desenvolvimento territorial adoptado no PNDT aponta para uma taxa média
anual do crescimento até 2040 que se poderá́ situar acima dos 8% (compatível com a meta da ENDE de
7,4% no período 2015-2035), combinando o desenvolvimento do projecto de gás natural com uma política
de modernização da agricultura, (envolvendo o forte desenvolvimento das pequenas e médias
explorações de natureza mercantil), com o sucesso da política de industrialização (industria ligeira para
abastecimento do mercado interno, agro-processamento e plataformas de indústrias exportadoras), com
o desenvolvimento do turismo e com o crescimento da urbanização e dos serviços.
A verificar-se esta taxa de crescimento, o PIB per capita poderá́ ser multiplicado por mais de 4 vezes,
conjugando o rápido crescimento da economia com o também elevado crescimento da população. Mas
Moçambique precisa, simultaneamente, de fazer a passagem para um modelo de desenvolvimento
inclusivo, superando o actual modelo de crescimento económico focado nos recursos naturais
exportáveis, que não se traduz na redução das desigualdades sociais nem na promoção de um
desenvolvimento territorial mais integrado e equilibrado.
Moçambique vai evoluir nas próximas duas décadas para um Estado amplamente descentralizado, na
sequência da revisão da Constituição da República operada pela Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho. O
processo de descentralização representa um importante desafio de construção de mecanismos de
governação multinível, de coordenação vertical e horizontal de políticas, de capacitação dos órgãos
descentralizados, de mobilização de recursos públicos e privados e de geração de diversidade
económica, social e cultural. Neste contexto, o papel do PNDT como instrumento de racionalidade, de
coordenação e de promoção da coesão e eficiência territoriais, sairá reforçado.

3.4.5

Moçambique 2020-2040: os grandes desafios do desenvolvimento territorial

A análise estruturada do actual estado de organização do território de Moçambique e das suas dinâmicas,
e a análise prospectiva sobre a evolução possível do contexto externo e global e do contexto interno no
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horizonte de planeamento adoptado no PNDT (2020-2040), conduziram à identificação dos grandes
desafios de desenvolvimento territorial com que o país se irá confrontar nas próximas duas décadas (TPF
et al., 2019, Capítulo 1.1, Secção 1.1.3).
Foram identificados 27 desafios mais relevantes, que se sistematizaram em quatro grandes domínios
(ver quadro seguinte):


Desenvolvimento económico



Desenvolvimento social



Ordenamento do território



Sustentabilidade e resiliência.

Quadro 3.7 - PNDT. Os grandes desafios do desenvolvimento territorial
Os desafios de desenvolvimento económico
1. Superação da fragmentação e da baixa conectividade do território, integração e desenvolvimento do mercado
nacional e promoção das complementaridades, interdependências e sinergias entre as diferentes regiões do
país.
2. Valorização do capital humano e acesso equitativo aos recursos, ao conhecimento e à informação.
3. Disponibilização de condições de infraestruturas, serviços e ambiente de negócios favoráveis as empresas e
as actividades económicas.
4. Competitividade internacional e regional das principais cidades, desenvolvimento de economias de
aglomeração e escala, e promoção da criatividade e inovação.
5. Endogeneização do tecido económico e sincronização do crescimento do produto com a criação de emprego
e transformações estruturais da economia e da sociedade.
6. Modernização da pequena e média agricultura, preservação do seu papel como fonte de emprego e
rendimento, e diversificação das economias rurais.
7. Optimização da valorização sustentável dos recursos naturais, prevenção da sua exploração predatória e
contribuição da mesma para o aumento da riqueza nacional.
8. Articulação do desenvolvimento dos megaprojectos com o desenvolvimento local e potenciação dos efeitos
multiplicadores dos megaprojectos sobre a economia.
Os desafios de desenvolvimento social
9. Promoção da equidade de acesso aos recursos e do direito de todos à iniciativa e à autonomia económicas.
10. Aumento do rendimento dos mais pobres, nos seus territórios e comunidades, e redução das disparidades
sociais e territoriais.
11. Gestão da urbanização, para assegurar que as cidades e as periferias urbanas são espaços de
desenvolvimento e não concentrações de pessoas em situação vulnerável.
12. Generalização do acesso à água e à energia, de condições de mobilidade e de condições que permitam a
escolha do local de residência e de trabalho.
13. Gestão dos impactos do crescimento populacional e resposta ao aumento da procura de serviços de
interesse geral, de infraestruturas, de terra agrícola e de solo urbano, e de habitação.
14. Equipamento equilibrado do território com unidades prestadoras de serviços colectivos em condições
aceitáveis de acesso e qualidade.
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Os desafios de ordenamento do território
15. Disciplina dos assentamentos urbanos e requalificação das áreas urbanas, em particular da periferia dos
aglomerados urbanos em crescimento mais rápido, e articulação do sistema de acesso à terra com o quadro
legal do ordenamento do território e urbanismo, com aumento da oferta formal de solo urbano.
16. Controlo das intervenções em espaço rural, em particular na proximidade e no interior das áreas de
conservação e das áreas-chave para a biodiversidade, bem como outras áreas especialmente sensíveis do
ponto de vista ambiental ou da exposição aos perigos naturais, e nas áreas de exploração intensiva de
recursos mineiros e agro-florestais para exportação.
17. Protecção dos recursos hídricos e das origens de água para consumo humano, evitando a poluição das
águas superficiais e subterrâneas e assegurando os caudais necessários para a manutenção do equilíbrio
ecológico.
18. Realocação da terra aos usos socialmente mais produtivos, reconhecimento do valor económico da terra com
um valor de uso que depende da localização e da utilização potencial a que a mesma se destina, do qual a
sociedade deve retirar a justa remuneração.
19. Avaliação prévia dos impactos e coordenação das intervenções sectoriais e destas com as dinâmicas
privadas, para assegurar a eficiência dos investimentos públicos e prevenir o desperdício na aplicação de
recursos públicos.
20. Financiamento da infraestruturação urbana e dos serviços urbanos através da justa repartição dos benefícios
do uso do solo entre a comunidade e os titulares dos direitos de utilização e aproveitamento, com
recuperação de parte das mais-valias geradas na transacção desses direitos, tendo em conta as benfeitorias
realizadas.
Os desafios de sustentabilidade e de resiliência
21. Melhor conhecimento científico e técnico sobre as ameaças e a exposição e vulnerabilidade aos perigos
naturais e antrópicos.
22. Prevenção e mitigação de desastres naturais por medidas estruturais e não estruturais, com foco nas áreas
historicamente mais críticas ou mais vulneráveis.
23. Redução da vulnerabilidade hidrológica nalgumas províncias do país
24. Redução drástica dos factores de risco associados as deficiências de saneamento, de recolha e tratamento
de resíduos e de qualidade da água.
25. Preservação da elevada diversidade ecológica e do bom estado de conservação das eco-regiões.
26. Gestão adequada e eficaz das paisagens, em particular das mais produtivas, identitárias ou frágeis, redução
dos factores de degradação e das fragilidades que as mesmas detêm actualmente.
27. Articulação das estratégias de conservação da biodiversidade com o desenvolvimento económico, por forma
a manter os equilíbrios fundamentais e impedir a exploração predatória dos recursos da natureza,
preservando a biodiversidade e os serviços de ecossistemas.
Fonte: TPF et al., 2019, pp. 65-67

O PNDT define uma estratégia de desenvolvimento territorial para abordar estes 27 desafios, tendo em
conta as opções de política económica e social de longo prazo já assumidas pelo país, nomeadamente
na sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE) 2015-2035. Essa estratégia de desenvolvimento
territorial é explicitada nos pontos seguintes.
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3.4.6

Moçambique 2040: uma visão orientadora do desenvolvimento territorial

A ENDE 2015-2035 aponta três grandes objectivos que o país deve aspirar atingir nesse horizonte
temporal:


Moçambique próspero e competitivo



Moçambique seguro e inclusivo



Moçambique sustentável

A experiência de outros países mostra que, para ser próspero, competitivo, seguro e inclusivo, um país
tem de satisfazer várias condições: o seu território deve estar funcionalmente integrado, a sua rede
urbana tem de ser dinâmica e competitiva, as suas redes de infraestruturas e serviços têm de ser
eficientes na provisão de bens públicos, as disparidades de desenvolvimento entre as diversas parcelas
do território não podem atingir níveis inaceitáveis, a organização administrativa e a governação devem
favorecer o exercício da cidadania e a iniciativa da sociedade civil, os recursos estratégicos têm de ser
bem geridos e não podem ser desperdiçados, e a utilização do território tem de ser sustentável.
Assente nesta constatação, o PNDT interpreta, interrelaciona e pondera os objectivos e aspirações da
ENDE 2015-2035 e da Agenda 2025 (revisão de 2013), conferindo-lhes uma dimensão espacial. Tendo
também em conta os Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, a leitura analítica dos
problemas, potencialidades, dinâmicas, ameaças, oportunidades e desafios que se colocam ao
desenvolvimento territorial de Moçambique, e a exploração de diferentes cenários de desenvolvimento
territorial, o PNDT assume o objectivo central de endogeneização do desenvolvimento e propõe uma
Visão Orientadora do Desenvolvimento Territorial estruturada nas cinco ideias-chave que são ilustradas
na figura seguinte.
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Fonte: TPF et al., 2019, p. 70

Figura 3.17 - PNDT. Moçambique 2040. Visão Orientadora do Desenvolvimento Territorial

3.4.7

Moçambique 2040: uma estratégia de desenvolvimento territorial

A Estratégia de Desenvolvimento Territorial estabelecida pelo PNDT (TPF et al., 2019, Capítulo 1.3) é
condicionada pelo quadro geral de forças e fragilidades e de oportunidades e ameaças que decorrem do
contexto externo e interno, e pela Visão Orientadora do Desenvolvimento Territorial anteriormente
formulada. O PNDT parte ainda de uma leitura dos objectivos e linhas de actuação que um conjunto
seleccionado de estratégias e políticas sectoriais irão prosseguir no período 2020-2040, tomando-os
como pressupostos para ancorar a Estratégia de Desenvolvimento Territorial ((TPF et al., 2019, Secção
1.3.1.). Essa selecção abrange 8 domínios de política sectorial:


Modelo de desenvolvimento económico



Combate à pobreza



Valorização dos recursos mineiros



Desenvolvimento do sector agrário
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Valorização e protecção dos recursos florestais



Indústria transformadora



Turismo



Ambiente, desastres naturais e mudanças climáticas.

A Estratégia de Desenvolvimento Territorial é enquadrada por quatro Princípios Orientadores, que são
ilustrados no quadro seguinte.

Quadro 3.8 - PNDT. Os quatro Princípios Orientadores da Estratégia de Desenvolvimento Territorial
1. Aglomeração e concentração selectiva: criação de espaços onde as condições materiais e imateriais do
desenvolvimento atinjam os níveis de eficácia que são actualmente requeridos pela competitividade das
actividades económicas e pelas necessidades da qualidade de vida das populações.
2. Mobilização criativa do potencial dos territórios: acção conjugada de integração do território, de
promoção do acesso universal aos serviços de interesse geral e de mobilização do potencial endógeno de
todos os territórios.
3. Gestão sustentável, protecção e renovação dos recursos naturais e dos valores ambientais: tratar os
recursos da natureza como capital que importa gerir e aumentar, e não como uma riqueza que pode ser
livremente consumida.
4. Cidadania e participação: primado ao capital humano, as instituições e as organizações da sociedade civil,
promoção da democracia e da participação das populações, valorizando a diversidade etno-cultural.

Os quatro Princípios Orientadores constituem um compromisso do Estado e um quadro de referência
geral para a transformação do território moçambicano, devendo ser observados em todas as decisões de
intervenção sobre o território e na concepção, avaliação e implementação dos planos e programas de
iniciativa pública e dos projectos, públicos e privados com impacto territorial significativo.
A Estratégia de Desenvolvimento Territorial é estruturada em nove Objectivos Estratégicos (OEDT) que
são descritos em seguida.
OEDT 1 - Integrar o território, construir um mercado interno dinâmico e reduzir as disparidades regionais
O OEDT 1 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país com uma rede de metrópoles e cidades interdependentes, que reforçam a coesão
territorial.



Um território bem conectado, com acessibilidades hierarquizadas, onde todas as regiões e as
áreas territoriais que as constituem são acessíveis de forma segura e previsível.
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Um país que tira partido da diversidade territorial e das vantagens comparativas das diferentes
regiões.



Um país com um mercado interno dinâmico, onde os produtos, os bens e os serviços circulam
sem entraves, em resposta as condições de oferta e procura.



Um território dotado de infraestruturas de comunicação garantindo equidade nas condições de
acesso à informação e ao conhecimento, a circulação das ideias e a interacção social à distância.

OEDT 2 - Aumentar a “riqueza nacional”, promovendo ganhos de capital humano, de capital construído
e de capital institucional e organizativo, e a reposição dos recursos naturais renováveis
O OEDT 2 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país onde se registaram elevados ganhos de riqueza nacional, conseguidos sobretudo
através de um forte investimento no capital humano e no capital construído e,
complementarmente, na inventariação e caracterização dos recursos naturais.



Um país onde se regista uma grande valorização do capital natural, pela preservação do seu
stock físico, por uma maior mobilização produtiva (por exemplo, através da afectação de novas
terras para a produção agrícola) e por ganhos de produtividade (em quantidade e em valor).



Um país que protege as suas áreas naturais estratégicas e valoriza os serviços ambientais que
elas prestam.

OEDT 3 - Promover espaços catalisadores do crescimento económico que potenciem os efeitos dos
investimentos
O OEDT 3 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país que dispõe de uma rede equilibrada de espaços atractivos para o investimento, com
infraestruturas eficientes e condições competitivas de realização de negócios.



Um território dotado de polos dinamizadores das economias regionais, que combinam
actividades diversificadas e competitivas, geradoras de emprego e de rendimento.



Um território dotado de áreas de inovação rural impulsionadoras das transformações estruturais,
da modernização das actividades agrárias e do desenvolvimento das comunidades rurais.

OEDT 4 - Mobilizar de forma integrada o potencial dos territórios e diversificar as economias rurais
O OEDT 4 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país que promove a endogeneização do seu modelo de desenvolvimento e se assume como
um país de cidadãos, que participam equitativamente nos esforços e nos benefícios do
crescimento económico e na construção das estratégias de intervenção.
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Um país que articula as intervenções territoriais na dupla perspectiva da valorização dos recursos
e da resposta as necessidades de territórios funcionais concretos, definidos em função dos
problemas e potencialidades e não apenas das fronteiras administrativas.



Um país que promove abordagens territoriais multi-sectoriais integradas, procurando optimizar a
eficiência na obtenção de resultados.



Um país que reconhece todas e cada uma as parcelas do seu território como uma riqueza a
valorizar ou a preservar.

OEDT 5 - Promover rede urbana equilibrada e competitiva, com cidades inclusivas e criativas, e estruturar
uma rede de “lugares centrais” prestadores de serviços à população e à economia
O OEDT 5 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país servido por uma rede urbana que passou da mera justaposição de “lugares de refúgio”
a um sistema estruturado de centros urbanos dinâmicos, promotores de qualidade de vida e
motores do desenvolvimento territorial.



Um país que dispõe de uma rede de cidades de nível superior, inseridas nas dinâmicas de
competitividade a nível global e com papel relevante nas relações no âmbito da região da SADC.



Um país que está funcionalmente mais equilibrado, nomeadamente em virtude do
desenvolvimento de um conjunto de polos urbanos localizados no interior e nas áreas fronteiriças,
que compensem a actual litoralização da rede urbana.



Um país que está a reconfigurar as relações territoriais, evoluindo do padrão linear ao longo dos
corredores transversais para uma rede diversificada e hierarquizada de conexões entre as
cidades, com reforço das interdependências urbanas dentro de cada província e entre as
províncias.



Um país que está a conseguir avanços significativos na qualificação urbana e ambiental das
cidades e vilas, transformando-as em territórios de inclusão e em espaços resilientes,
combinando esse investimento de qualificação com um esforço de estruturação do povoamento
rural, o que reduz o afluxo as cidades de migrantes das áreas rurais.



Um país que está a atingir estes resultados através do reforço da eficiência e da eficácia da
gestão urbana e territorial, da adopção de modelos inovadores de financiamento das
infraestruturas e serviços urbanos, e de uma estratégia participada de implementação da política
de habitação.
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OEDT 6 - Prevenir os riscos de origem natural e antrópicos e salvaguardar a sustentabilidade dos
ecossistemas e da biodiversidade
O OEDT 6 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país mais resiliente e sustentável, que conhece as áreas mais expostas as diversas tipologias
de risco (de origem natural ou humana) e as ameaças à qualidade do ambiente, e que as gere
com base em instrumentos adequados e eficazes.



Um território menos vulnerável aos riscos decorrentes dos eventos extremos associados as
mudanças climáticas.



Um território com resiliência acrescida nas áreas onde se concentram assentamentos humanos
ou actividades económicas.



Um país que gere a sua floresta (natural e plantada) e os restantes ecossistemas segundo as
melhores práticas, incluindo as directrizes da agenda mundial para a redução de emissões de
gases de efeito de estufa (GEE), no quadro da cooperação em programas da comunidade
internacional dirigidos à conservação da natureza e da biodiversidade e à luta contra as
mudanças climáticas.



Um país com uma rede de áreas de conservação e espaços naturais de elevado valor para a
biodiversidade, relevantes a nível nacional e internacional, com ecossistemas capazes de
providenciar serviços fundamentais para a sua população e de reter e conservar a sua
diversidade biológica, bem identificados, delimitados e geridos segundo padrões e critérios
adaptados ao contexto natural e socioeconómico (paisagem/mosaico agroflorestal), e à
protecção contra as ameaças específicas de cada área (desmatamento, incêndios, poluição,
redução de caudais, etc.).

OEDT 7 - Reforçar a coesão nacional, promover a cidadania, a participação e a boa governação do
território
O OEDT 7 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país onde as oportunidades de cada cidadão não são diferenciadas pelo local onde nasceu
ou pelo local onde vive.



Um país onde a liberdade de circulação não é restringida por obstáculos físicos, por desigualdade
nas condições de acesso ao trabalho ou aos meios de produção, ou por factores linguísticos ou
etno-culturais.



Um país descentralizado, que promove a participação dos cidadãos na solução dos problemas
próprios da sua comunidade, que promove o desenvolvimento local e o aprofundamento e a
consolidação da democracia, no quadro da unidade do Estado, nos termos da Constituição.
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Um país que promove a autonomia da sociedade civil relativamente ao Estado, reconhecendo e
valorizando as alianças sociais e a iniciativa dos cidadãos e das suas organizações
representativas.

OEDT 8 - Combater a pobreza, promover a inclusão social e o desenvolvimento humano
O OEDT 8 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país que reduziu a incidência da pobreza para níveis de 20% a 30%7 e que dispõe de
mecanismos de protecção para as situações de pobreza extrema.



Um país que inverteu as dinâmicas de afastamento entre as regiões do Norte e do Sul, reduzindo
substancialmente os desequilíbrios inter-provinciais e os desequilíbrios entre as áreas rurais e as
áreas urbanas.



Um país que promoveu um modelo de desenvolvimento orientado para o aumento dos
rendimentos dos mais pobres, estabilizando o nível das desigualdades sociais.



Um país que promoveu o acesso dos mais pobres e desfavorecidos, em particular das mulheres,
aos recursos económicos e aos serviços de interesse geral (em especial à educação), e
favoreceu o seu direito à iniciativa económica.



Um país que aumentou a resiliência dos mais pobres, reduzindo da sua exposição e reforçando
a sua resistência face a desastres económicos e ambientais.

OEDT 9 - Valorizar a posição geográfica de Moçambique, reforçar a cooperação estratégica regional e
internacional e a participação nos mercados internacionais
O OEDT 9 traduz a ambição de que Moçambique seja, em 2040:


Um país que deixou os últimos lugares nos índices de competitividade8, através da realização
bem-sucedida de mudanças estruturais no mercado de trabalho e nos mercados financeiros, pela
expansão e ganhos de eficiência do mercado interno, por significativas melhorias na educação,
ensino superior e formação profissional, pelo aumento da eficiência das suas infraestruturas
urbanas e territoriais e pelos avanços registados nas condições gerais de realização de negócios.



Um país que se afirma como actor mundial no domínio do gás e actor regional no domínio da
energia eléctrica, e como produtor sustentável e exportador de produtos agrícolas e florestais.

7
8

Meta da ENDE para 2035.
Moçambique é a segunda economia pior posicionada no Índice de Competitividade Global 2017-2018, ocupando
a posição 136 em 137 países.
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Um país que desenvolve modelos de valorização sustentável da paisagem e da floresta, gerando
serviços ambientais que contribuem para a redução das emissões de GEE e a preservação da
biodiversidade na região da África Austral e no mundo.



Um país que reforçou os laços económicos com os parceiros da Ásia e da América do Sul, ao
mesmo tempo que reforçou as relações - nos domínios do comércio, do acesso ao conhecimento
e à tecnologia e de parceria no investimento - com outras áreas do mundo mais desenvolvido.



Um país que desempenha um papel activo e estratégico no contexto da SADC, em particular na
relação desta região com o resto do mundo.



Um país que valoriza o capital humano, apostando no desenvolvimento de indústrias
exportadoras inseridas quer em cadeias de valor nacionais, quer em cadeias de valor globais.

No PNDT, cada OEDT é desdobrado em Linhas de Acção, as quais são, por sua vez, concretizadas em
Medidas de Política. No total, aos 9 Objectivos Estratégicos correspondem 46 Linhas de Acção e 235
Medidas de Política, constituindo um quadro de referência integrado e coordenado para a acção dos
diversos actores do desenvolvimento territorial (TPF et al., 2019, Capítulo 1.3.3, pp. 83 a 161).
As Medidas de Política correspondem a compromissos de acção transversais a diversos domínios
sectoriais da actuação do Estado e do Governo. Algumas Medidas de Política têm tradução nos
Instrumentos de Execução (IE) inscritos no Programa de Políticas do Plano de Acção (TPF et al., 2019,
Capítulo 2.1.1.), adquirindo uma maior eficácia na sua concretização.
O quadro seguinte apresenta uma selecção9 das Medidas de Política (Md) que têm uma relação mais
directa com o objecto e finalidades do POEM10.

Quadro 3.9 - Medidas de Política do PNDT que têm uma relação mais directa com o objecto e finalidades do
POEM
OEDT
OEDT 1

Linhas de Acção
(LA)
LA 1.1

Medidas de Política
Apoiar o desenvolvimento urbano e a qualificação das funções terciárias de
Grande Maputo, Beira, Nampula e Tete, para reforço do seu potencial estruturante
e indutor do desenvolvimento, baseado na competitividade, atractividade e
criatividade
Favorecer a especialização económica e funcional das aglomerações e centros
urbanos, com destaque para os centros de nível superior, tendo em conta as suas

9

10

esta selecção visa destacar algumas medidas de política mais relevantes e não dispensa a leitura do capítulo 1.3
da Proposta Técnica de PNDT para uma boa compreensão da estratégia de desenvolvimento territorial
preconizada pelo Plano
o PNDT assume que a pesca e a aquacultura são actividades muito relevantes para o desenvolvimento do mundo
rural nos distritos costeiros e nos distritos que são atravessados por cursos de água importantes, e considera-as
por isso a par com a agricultura, a pecuária e a exploração florestal nessas áreas
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OEDT

Linhas de Acção
(LA)

Medidas de Política
vantagens comparativas, estimulando o desenvolvimento de fluxos e interacções
integradores do território

LA 1.2

Melhorar a conectividade territorial, numa abordagem multimodal do sistema de
acessibilidades e transportes, (...) reforçando a ligação Norte-Sul
Promover a articulação entre a rodovia, a ferrovia e os portos marítimos, para
optimizar o aproveitamento da intermodalidade no transporte de mercadorias
pesadas a grandes distâncias (nos corredores transversais de Nacala, da Beira e
de Maputo e ligação Norte-Sul na cabotagem)

OEDT 2

OEDT 3

LA 1.4

Desenvolver os serviços logísticos apoiados numa rede de plataformas e
infraestruturas adequadas a um eficiente abastecimento do território em bens
essenciais e a um eficiente escoamento das produções

LA 2.1

Reduzir a dependência económica de um número restrito de recursos naturais e
promover a valorização integrada dos recursos do território como critério geral de
actuação

LA 2.2

Promover a adaptação as mudanças climáticas nas zonas rurais mais expostas ou
vulneráveis aos seus efeitos (áreas costeiras e áreas com elevado risco de seca e
cheias)

LA 2.3

Desenvolver iniciativas locais de emprego, articulando a capacitação e formação
profissional com a valorização dos recursos do território e a afirmação da iniciativa
empresarial, principalmente dos jovens

LA 2.4

Alargar a base dos recursos do Estado, em particular pela apropriação pública de
uma justa parcela da renda gerada pela concessão da exploração dos recursos
naturais, e inovar na engenharia financeira dos investimentos públicos, fomentando
a participação de financiadores privados e a aplicação, quando se justifique, do
princípio do utilizador- pagador.

LA 3.1

Promover uma rede de Zonas Especiais de Indústrias de Exportação (com estatuto
de ZEE ou ZFI) em Maputo, Beira e Nacala, e dotá-las de infraestruturas e serviços
modernos e competitivos

LA 3.4

Nas APIT, ordenar e infraestruturar o território, melhorar as acessibilidades e os
serviços, atrair investimento e desenvolver a oferta turística
Desenvolver o turismo sustentável (ecoturismo) nas áreas de conservação, com
envolvimento e benefício das comunidades locais

OEDT 4

OEDT 5

LA 4.1

Promover programas integrados de desenvolvimento rural (PIDR), comprometendo
os diversos actores (Estado, estruturas organizativas locais, produtores, etc.) com
objectivos de desenvolvimento e planos de acção partilhados

LA 4.2

Tornar as centralidades rurais em centros de comércio e de actividades não
agrícolas, em particular de indústrias integradoras das cadeias de valor das
produções de pequena escala

LA 4.3

Completar os investimentos em falta para o bom desempenho das infraestruturas
territoriais e urbanas estratégicas, em particular das infraestruturas de rede
(acessibilidades, água e energia, telecomunicações)

LA 5.1

Modernizar as infraestruturas de internacionalização da Grande Maputo (aeroporto,
porto, ligações internacionais terrestres)

LA 5.2

Reforçar as vantagens competitivas da Beira e Nacala como portas de entrada de
corredores internacionais e modernizar e expandir a capacidade dos respectivos
portos e áreas e serviços logísticos
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OEDT

Linhas de Acção
(LA)

Medidas de Política
Explorar as sinergias entre Nampula e Nacala e o potencial do eixo de
desenvolvimento urbano/territorial entre as duas cidades

LA 5.5

Estruturar uma rede de “lugares centrais”, de proximidade, que assegurem o
acesso territorialmente equitativo aos serviços, ao mercado, ao conhecimento e à
informação e acolham centros de serviços agrários
Promover a diversificação das economias rurais e a concentração das actividades
não agrícolas nas sedes de distritos e outros aglomerados de maior potencial

OEDT 6

LA 6.1

Promover o uso sustentável dos recursos água e terra e gerir a afectação do
território a usos compatíveis, de acordo com a disciplina estabelecida nos
instrumentos de ordenamento do território em vigor

LA 6.2

Elaborar, divulgar e testar planos de emergência e gestão de crises, que
enquadrem as acções necessárias para fazer face ao desenvolvimento de eventos
perigosos e a recuperação pós-catástrofe

LA 6.3

Aprofundar o inventario das áreas de risco, com prioridade as áreas de risco alto a
muito alto, e elaborar zonamentos de risco, dando prioridade as áreas actualmente
classificadas como sendo de risco alto a muito alto e as áreas onde existe
evidência de vulnerabilidade elevada (e.g, áreas de assentamento de pessoas ou
de localização de actividades que, nas actuais circunstâncias, não sejam
susceptíveis de relocalização imediata)

LA 6.4

Aumentar o conhecimento sobre o estado dos ecossistemas e da biodiversidade
do país, identificando áreas degradadas que requeiram restauração, e sobre os
serviços dos ecossistemas
Assegurar a implementação efectiva de planos de gestão da biodiversidade
decorrentes de processo de avaliação de impacto ambiental de projectos públicos
e privados

LA 6.5

Integrar as áreas de conservação e as áreas-chave para a biodiversidade na carta
da estrutura ecológica de todos os instrumentos de ordenamento do território
Reforçar a capacidade institucional de gestão das áreas de conservação
Estabelecer novas formas de financiamento das áreas de conservação,
designadamente pela cobrança de serviços prestados pelos ecossistemas e por
contrabalanços pela perda de biodiversidade
Promover modelos de gestão participativa, com partilha de benefícios para as
comunidades que vivem dentro ou na vizinhança imediata das áreas de
conservação

OEDT 7

LA 7.1

Aperfeiçoar os mecanismos de planeamento, coordenação e Aperfeiçoar vertical
(entre diferentes níveis da administração) e horizontal (entre entidades do mesmo
nível)

LA 7.2

Promover e apoiar iniciativas de base local que respeitem, tirem partido e afirmem
a identidade etno-cultural das comunidades

LA 7.3

Remover os obstáculos à mobilidade das pessoas e promover a acessibilidade as
funções urbanas essenciais em todo o território

LA 7.4

Alargar a cobertura do território pelo sinal de rádio e televisão e o acesso as
tecnologias digitais de comunicação (telefone e internet)

LA 7.5

Desenvolver instrumentos financeiros, em parceria tripartida Estado/
Banca/Empresas s, que garantam soluções de crédito as micro, pequenas e
médias empresas e as iniciativas empresariais viáveis de base local
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Linhas de Acção
(LA)

OEDT

OEDT 8

Medidas de Política

LA 7.6

Promover um maior envolvimento do Estado nos projectos comunitários, em
parceria com organizações da sociedade civil e com ONG

LA 8.1

Diversificar as actividades rurais e as fontes de rendimento familiares
Promover a capacitação das comunidades locais para o desenvolvimento de
programas de valorização dos recursos territoriais

OEDT 9

LA 8.2

Desenvolver soluções de microcrédito, associado a apoio técnico, para o
investimento em actividades geradoras de rendimento no meio rural

LA 8.3

Desenvolver iniciativas locais de emprego, articulando a capacitação e a formação
profissional com a valorização dos recursos do território e a afirmação da iniciativa
empresarial, principalmente dos jovens

LA 8.5

Reforçar os direitos da mulher no acesso à terra, aos recursos, à educação e
formação e aos apoios públicos, como cidadão de pleno direito

LA 9.1

Melhorar a eficiência da rede de portos marítimos que servem ligações
internacionais e da sua competitividade no contexto regional da SADC
Apostar em Nacala como grande hub portuário de águas profundas para esta
região de África
Melhorar a segurança do transporte marítimo no Canal de Moçambique
Melhorar o acesso rodoviário e reduzir os custos de ligação das diversas
províncias ao porto principal mais próximo
Reforçar a articulação dos corredores de transporte com as Iniciativas de
Desenvolvimento Espacial (SDI) da SADC

LA 9.2

Optimizar a exploração do gás natural e afirmar Moçambique como player mundial
no comércio desta fonte de energia

LA 9.3

Criar zonas especiais para indústrias de exportação (ZEIE) na Grande Maputo,
Nacala e Beira

LA 9.5

Afirmar-se como membro activo de programas e projectos regionais e
internacionais para a acção climática, a biodiversidade e o habitat
Desenvolver parcerias colaborativas de base territorial que potenciem os
resultados da assistência internacional no contexto da luta contra as mudanças
climáticas, reduzindo a vulnerabilidade e aumentando a resiliência dos territórios e
das comunidades

3.4.8

Moçambique 2040: o Modelo Territorial

O Modelo Territorial (TPF et al., 2019, Capítulo 1.4) ilustra e traduz graficamente os elementos
fundamentais da nova geografia da organização do território que o PNDT visa prosseguir, concretizando
a Visão e a Estratégia de Desenvolvimento Territorial.
O Modelo Territorial é um documento de orientação estratégica, que deve ser tido em consideração:


nas decisões de territorialização de medidas de política de ordenamento do território;
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na territorialização das grandes opções estratégicas de desenvolvimento económico e social do
Governo Central e dos Governos Provinciais;



na implementação das medidas de política sectorial e dos grandes programas de investimento
públicos e privados.

A nova geografia da organização do território que a estratégia de desenvolvimento territorial do PNDT
visa prosseguir é determinada pela conjugação de sete vectores estruturantes. Para cada um destes
vectores estruturantes, o PNDT estabelece princípios orientadores e define, necessariamente em termos
esquemáticos, a sua incidência territorial, configurando as opções quanto à geografia do seu
desenvolvimento.

VT 1 - Estrutura Ecológica
A estrutura ecológica compreende os espaços com elevado valor ambiental ou interesse para a
biodiversidade e os espaços de elevada exposição ou vulnerabilidade a perigos naturais e antrópicos.
Nos termos das Directrizes para a elaboração dos Instrumentos de Ordenamento do Território (IOT) (TPF
et al., 2019, Capítulo 2.3 do Plano de Acção da Proposta Técnica de PNDT), a cartografia da estrutura
ecológica do PNDT deve servir de base e ser activamente tida em consideração na elaboração dos planos
provinciais de desenvolvimento territorial (PPDT), e ser sucessivamente aprofundada, concretizada e tida
em consideração durante a elaboração dos demais planos territoriais.
Princípios Orientadores:
1. Sustentabilidade: assegurar a perenidade da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas,
através da protecção e reforço das condições de resiliência e de renovação dos recursos
naturais.
2. Gestão prudente: assumir o insuficiente conhecimento das dinâmicas dos ecossistemas e da sua
interdependência, evitando transformações radicais que possam pôr em risco o equilíbrio e a
sustentabilidade dos sistemas naturais.
3. Regulação preventiva: prevenir proactivamente transformações cujos efeitos possam ser
inconvenientes do ponto de vista da delimitação destas tipologias de espaços.
4. Valorização: assumir e gerir estes espaços como capital produtor de valor para a humanidade e
para a sociedade moçambicana, dando especial atenção aos benefícios directos para as
comunidades mais próximas.

VT 2 - Sistema Urbano
Este vector põe em relevo o papel estratégico que as aglomerações urbanas (sobretudo, metrópoles e
cidades) desempenham no processo de desenvolvimento económico, social, cultural e territorial.
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Princípios Orientadores:
1. Hierarquia funcional: sistema de centralidades territoriais integrando diferentes níveis de funções
urbanas (do âmbito nacional ao âmbito local).
2. Interdependência e especialização: favorecer relações de complementaridade entre centros
urbanos, baseadas na diferenciação económica e na especialização, favorecendo um modelo de
organização policêntrica do território.
3. Ancoragem no território e equilíbrio nas relações urbano-rural: promover a integração da
economia urbana e reforçar as relações urbano-rural nos territórios de influência dos centros
urbanos.

VT 3 - Sistema de Infraestruturas Territoriais
Identifica as infraestruturas estratégicas para o funcionamento dos territórios. Estas infraestruturas
constituem, a par dos recursos naturais e do parque edificado, o mais importante activo material da
sociedade moçambicana.
Princípios Orientadores:
1. Integração territorial: potenciar o papel integrador do território; assegurar a mobilidade e a
conectividade em todo o território.
2. Eficácia e eficiência: assegurar os limiares de serviço e as complementaridades necessárias para
a produção dos efeitos pretendidos com a realização dos investimentos; selectividade nos novos
investimentos e prioridade à eficácia dos investimentos já realizados.
3. Viabilidade e oportunidade: avaliação do impacto territorial e da relação custo-benefício dos
investimentos em infraestruturas territoriais face a usos alternativos dos recursos públicos a
aplicar.

VT 4 - Espaços Motores da Economia
Identifica os territórios em que se aposta para potenciar o crescimento económico, reconhecendo o
diferente potencial dos territórios e a necessidade de uma forte selectividade geográfica na localização
dos investimentos, para que sejam atingidos limiares de eficácia nas intervenções territoriais.
Princípios Orientadores:
1. Aglomeração: concentração selectiva dos investimentos nos polos e ao longo dos eixos de
desenvolvimento.
2. Competitividade: reforço da atracção de factores e actores económicos, da inovação e da
criatividade, das condições de fazer negócio e do desempenho das empresas.
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3. Crescimento cumulativo e efeito multiplicador: actividades motrizes de elevado crescimento, com
efeitos multiplicadores, indutoras da diversificação económica e de transformações estruturais
nos territórios envolventes.

VT 5 - Rede de Serviços de Interesse Geral
Trata da distribuição territorial da provisão de serviços essenciais ao bem-estar dos cidadãos, ao
desempenho das actividades económicas, ao desenvolvimento humano, ao bom funcionamento das
comunidades e à coesão socio-territorial
Princípios Orientadores:
1. Equidade: garantia de acesso equitativo aos bens públicos em todo o território.
2. Eficiência: optimizar o binómio qualidade/custo na prestação dos serviços (dando um peso
elevado à acessibilidade).
3. Proximidade: evoluir para uma crescente densificação da oferta, minimizando os custos de
operação e os custos de contexto.

VT 6 - Espaços Rurais
Afirma a importância estratégica da relação da sociedade com a exploração directa da produtividade da
terra, assumindo claramente a valia estratégica dos espaços rurais e a importância do progresso das
sociedades rurais e da modernização das suas actividades para o desenvolvimento nacional.
Princípios Orientadores:
1. Equilíbrio: ocupação do território rural em harmonia com as suas aptidões naturais, numa óptica
de sustentabilidade ambiental e territorial.
2. Acessibilidade: prioridade as condições de mobilidade de pessoas, bens e informação.
3. Inclusão: integração nas cadeias de valor da economia e acesso da população rural aos
benefícios do desenvolvimento nacional.
4. Endogeneização: aposta na capacitação e na mobilização do potencial de iniciativa e dos
recursos dos territórios rurais, recusando a visão de dependência do Estado.

VT 7 - Governação do Território
Trata da acção dos actores no território, do quadro jurídico e organizacional e dos recursos institucionais
e humanos necessários para que os objectivos estratégicos de desenvolvimento territorial sejam
atingidos com eficiência e eficácia.
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Princípios Orientadores:
1. Descentralização: aprofundamento e consolidação da descentralização administrativa, e reforço
do poder autárquico.
2. Responsabilização: definição clara de atribuições e competências entre níveis da Administração
territorial e entre entidades sectoriais; acompanhamento e avaliação periódica da implementação
das políticas e das acções com impacto territorial significativo.
3. Coordenação: criar e implementar mecanismos efectivos de coordenação e Aperfeiçoar (de
estratégias, de programas e projectos, de recursos e de acção), entre níveis da Administração
(coordenação vertical) e entre actores do mesmo nível (coordenação horizontal).
4. Participação e parceria: envolvimento directo das comunidades nos processos territoriais;
reconhecimento do papel da sociedade civil e desenvolvimento das actuações em parceria
público/privado.

Papel dos vectores estruturantes
O Modelo Territorial traduz um entendimento preciso sobre o papel dos vectores estruturantes na
organização e configuração do território e na promoção do seu desenvolvimento:


a natureza condicionante da ocupação do território associada aos espaços com elevado valor
ecológico e de elevada exposição aos perigos naturais;



o papel direccional, polarizador e dinamizador da economia, da sociedade e da cultura, que é
atribuído ao sistema urbano;



a selectividade inerente à escolha e à estratégia de intervenção nos espaços motores da
economia;



a abordagem inclusiva e integradora do território, da economia e das pessoas, subjacente à
estratégia de intervenção nos espaços rurais;



o objectivo geral de equidade e coesão económica, social e territorial, subjacente à estratégia de
desenvolvimento territorial.

A incidência territorial de cada um dos 9 vectores territoriais foi ilustrada em cartografia própria (TPF et
al., 2019, Apêndice I ). O Modelo Territorial “Moçambique 2040”, que sintetiza os 9 vectores territoriais, é
ilustrado na figura seguinte.
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Fonte: TPF et al., 2019, Apêndice I

Figura 3.18 - PNDT. O Modelo Territorial “Moçambique 2040”
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3.4.9

O Plano de Acção do PNDT

O Plano de Acção reúne e sistematiza o quadro operativo que permite concretizar, no espaço e no tempo,
o quadro de referência estratégico e o racional do PNDT. O Plano de Acção está estruturado em quatro
capítulos:
1. Programa de Políticas
2. Orientações para a política de ordenamento do território
3. Directrizes para a elaboração dos Instrumentos de Ordenamento Territorial
4. Sistema de Monitorização e Avaliação.
O Programa de Políticas sistematiza os instrumentos de execução (IE) que dão cumprimento aos
objectivos estratégicos e as medidas de política que os consubstanciam. Os IE são estruturados por
vector de desenvolvimento territorial e apresentados na forma de quadro11.
Para cada IE, além de uma breve descrição, são indicados a respectiva incidência territorial, o período
de implementação no horizonte do PNDT, a entidade responsável pela actuação (Ministério/Serviço
tutelado) e as entidades parceiras, quando aplicável. A escolha dos IE foi orientada por critérios de
selectividade, tendo em consideração a sua importância relativa para a implementação da estratégia de
desenvolvimento territorial e do modelo territorial do PNDT. No total são propostos 92 Instrumentos de
Execução (13 no VT 1, 9 no VT 2, 13 no VT 3, 9 no VT 4, 10 nos VT 5 e VT 6, e 24 no VT 7).
Do conjunto, destacam-se a seguir os que têm uma relação directa com objecto e finalidades do POEM:
O quadro seguinte apresenta uma selecção12 dos Instrumentos de Execução (IE) que têm uma relação
mais directa com o objecto e finalidades do POEM.

11
12

ver Secção 2.1.1 da Proposta Técnica Final de PNDT
esta selecção visa apenas destacar alguns Instrumentos de Execução mais relevantes e não dispensa a leitura
do capítulo 2 da Proposta Técnica de PNDT para uma boa compreensão da estratégia de implementação que é
preconizada.
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Quadro 3.10 - Instrumentos de Execução do PNDT que têm uma relação mais directa com o objecto e
finalidades do POEM
#

Designação do Instrumento

Incidência
territorial

Período de
Entidades envolvidas
implementação

VT1 - Estrutura Ecológica
2020-2024
IE 1.1

Relatório do Estado da Biodiversidade
(REB)

2025-2029

Nacional

2030-2034
2035-2039

IE 1.2

Integração do estado da biodiversidade
nas decisões de uso do território

Nacional

MITADER/ DINAB
Parceiros: ANAC,
DINAF

2020-2024

MITADER/ ANAC

2025-2029
2035-2039

Parceiros:
CENACARTA, DINAB
DINAT

2030-2034

IE 1.3

PEOT de Áreas de Conservação,
incluindo respectivas zonas-tampão

Áreas de
conservação

2020-2029

MITADER/ DINOTER

IE 1.4

Regulamentação da implementação
dos Contrabalanços de Biodiversidade

Nacional

2020-2024

MITADER/ DINAB

IE 1.5

Regulamentação sobre Mecanismos de
Nacional
Compensação pelos Serviços dos
Ecossistemas

2020-2024

MITADER/ DINAB +
ANAC

Todos os distritos

IE 1.8

Planos Locais de Adaptação as
Mudanças Climáticas (PLA)

IE 1.9

Pormenorização do mapeamento das
projecções do IPCC 5th Assessment
Report

1ª Prioridade:
distritos que
constituem a região
da Grande Maputo
2ª Prioridade:
Nampula,
Quelimane, Beira,
Inhambane, XaiXai e distritos
adjacentes

2020-2040

MITADER/ DPTADER
MEF/ DPEF
Governos Provinciais
Governos Distritais

MAEFP/ INGC
Nacional

2020-2024

Parceiros: MITADER/
FNDS Banco Mundial

VT2 - Sistema Urbano
MITADER/ DINOTER

IE 2.1

IE 2.9

Política de Cidades - Modelo de
intervenção e governação nas cidades

Nacional,
implementado nos
níveis provincial,
distrital e municipal

2020-2040

Programa de reforço do potencial
económico da rede de cidades

Municípios

2020-2040

Governos Provinciais
Governos Distritais
Conselhos Municipais
Parceiros: MAEFP/
DNOT MOPHRH
/DNUH UN-HABITAT
MITADER/ DINOTER
Conselhos Municipais
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#

Designação do Instrumento

Incidência
territorial

Período de
Entidades envolvidas
implementação

VT3 - Sistema de Infraestruturas Territoriais
IE 3.1

Estratégia para o Desenvolvimento
Integrado do Sistema de Transportes
(EDIST)

Nacional

2020-2024

MTC

IE 3.2

Plano de melhoria da conectividade
rodoviária (Plano Rodoviário Nacional)

Nacional

2020-2040

MOPHRH/ FE/ANE

IE 3.3

Plano de melhoria da conectividade
ferroviária (Plano Ferroviário Nacional)

Nacional

2020-2040

MTC

IE 3.4

Plano de melhoria da conectividade
aérea (Plano Aeronáutico Nacional PAN)

Nacional

IE 3.5

Plano de estruturação do sistema
portuário marítimo

Nacional, com
especial incidência
nos portos
marítimos que
servem ligações
internacionais,
nomeadamente os
que estão ligados
aos eixos de
desenvolvimento
(Maputo, Beira e
Nacala)

2020-2024

Parceiros:
Concessionárias de
Portos, CFM

IE 3.6

Plano de melhoria da conectividade
marítima interna (cabotagem)

Nacional, com
especial incidência
nos centros
logísticos costeiros

2020-2024

MTC/ INAMAR

IE 3.7

Zonas de actividade logística e
grupagem

Nacional

2020-2024

MIC

2020-2040

MEF /APIEX MIC/DNI

2020-2024
2025-2029

MTC/ LAM/IACM

MTC/ INAMAR

VT4 - Espaços Motores da Economia

IE 4.1

Programa das ZEE e ZFI

1ª prioridade: ZFI
(para actividades
de exportação),
nas ZEE de Nacala
e MangaMungassa (Beira),
e ZFI de Beluluane;
2ª prioridade: ZFI
de Mocuba

IE 4.2

Programa de Parques Industriais

1ª prioridade:
Nampula, Cuamba,
Palma, Moatize,
Barue, Chimoio

MIC /MOPHRH
2020-2040

2ª prioridade:
demais capitais de
província
IE 4.3

Programas de desenvolvimento
Integrado dos corredores ferroviários

Corredor de Nacala
e os restantes

Parceiros: Governos
Provinciais Conselhos
Municipais
MEF / MITADER

2020-2040

Parceiros: MTC/CFM,
MASA, Governos
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#

IE 4.6

Designação do Instrumento

Programa Integrado de
Desenvolvimento das Áreas Prioritárias
para Investimento em Turismo (APIT)

Incidência
territorial
corredores
ferroviários
1ª prioridade: APIT
de Pemba/
Quirimbas, Nacala/
Ilha de
Moçambique,
Vilanculos/
Bazaruto,
Gorongosa/
Chimanimani,
REM/ Ponta do
Ouro e Maputo
(Cidade)

Período de
Entidades envolvidas
implementação
Provinciais,
Operadores de
transportes

MICULTUR/ INATUR

2020-2040

2ª prioridade: áreas
de conservação
seleccionadas e
novas
centralidades
turísticas previstas
no PNDS e não
incluídas nas APIT

Parceiros: MEF/
APIEX, MITADER/
ANAC, Governos
distritais, Conselhos
Municipais,
Operadores privados

Governo Provincial de
Maputo Cidade e
Conselho Municipal de
Maputo

Grande Maputo

2020-2040

Critérios de Base Territorial para
Programação de Equipamentos e
Serviços de Interesse Geral

Nacional

2020-2024

Ministérios da tutela

IE 5.4

Planos de Mobilidade urbana e interurbana

Capitais de
província com
prioridade aos
níveis N1 e N2 do
sistema urbano

2020-2040

MTC/ Municípios/
Operadores

IE 5.5

Acesso universal aos serviços de
telecomunicações

Nacional

2020-2040

MTC/ INCM

IE 5.6

Serviço Postal Universal

Nacional

2020-2040

MTC/ INCM

IE 4.8

“Maputo internacional”

Parceiros: Governo
Provincial de Maputo
(Província) e Conselho
Municipal de Matola

VT5 - Rede de Serviços de Interesse Geral
IE 5.1

VT6 - Espaços rurais
MITADER/ FNDS
IE 6.2

Projecto Tecnologia Rural

Nacional

2020-2029

IE 6.5

Rede de centralidades rurais de
proximidade

Centros de nível
N5 da hierarquia

2020-2040

Parceiros: MCTESP,
MAEFP, MIC
MITADER/ DINOTER
Parceiros: MASA,
MICULTUR
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#

Designação do Instrumento

Incidência
territorial
funcional dos
centros urbanos
Centros de Nível
N4 da hierarquia
funcional dos
centros urbanos

Período de
Entidades envolvidas
implementação

MITADER/ DINOTER

IE 6.6

Centros integrados de serviços de
apoio ao desenvolvimento rural

IE 6.7

Programa de Qualificação do Habitat
Rural

Nacional

2020-2024

Programas de desenvolvimento
comunitário

Áreas de
Conservação e
respectivas zonas
tampão Áreas
Rurais com
potencial para o
desenvolvimento
de serviços
turísticos

2020-2040

Programas de Desenvolvimento da
Aquacultura

Todas as
províncias de
Moçambique, com
prioridade à região
Centro e Norte

2020-2040

Nacional

2020-2024

2020-2040

Parceiros: MASA,
MICULTUR
MITADER/ DINOTER

IE 6.9

IE 6.11

Governos Provinciais,
Conselhos Municipais,
Universidades

MITADER/ FNDS
MICULTUR / INATUR
ONG

MIMAIP/ DNPPMP
IDEPA

VT7 - Governação Territorial
MITADER/ DINOTER

IE 7.3

Avaliação do Impacto Territorial dos
planos, programas e projectos

IE 7.4

Comissão Interministerial para o
Ordenamento do Território (CIOT)

Governo

2024

IE 7.5

Observatório do Ordenamento do
Território (OOT)

Nacional

2024

IE 7.8

Programa de capacitação das
Administrações públicas para a gestão
territorial

2020-2029

Nacional

2030-2040

Planos Especiais de Ordenamento do
IE 7.12
Território (PEOT)

Áreas territoriais de
incidência dos
PEOT em
elaboração

Planos Provinciais de Desenvolvimento
IE 7.13
Territorial (PPDT)

Todas as
Províncias

2020-2024

Parceiros: MITADER/
FNDS
Governo (Gabinete do
1º Ministro)
Apoio: MITADER/
DINOTER
MITADER/ DINOTER
MITADER/ DINOTER
Parceiros: MITADER/
DINAT/ FNDS/ DINAB
MAEFP/ DINOT
Universidades
MITADER/ DINOTER
Governos Provinciais

2020-2029

Acompanhamento e
apoio técnico:
MITADER
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#

IE 7.14

Designação do Instrumento

Planos Distritais de Uso da Terra
(PDUT)

Incidência
territorial
1ª Prioridade:
Distritos que
constituem a região
funcional do
Grande Maputo
2ª Prioridade:
Nampula, Beira e
Tete, e distritos
imediatamente
adjacentes +
outros distritos

Período de
Entidades envolvidas
implementação

2020-2024:
Distritos da 1ª
prioridade
2020-2029:
Distritos da 2ª
prioridade

Governos Distritais
Acompanhamento e
apoio técnico:
MITADER

Município da jurisdição
IE 7.16 Planos de Estrutura Urbana (PEU)

Cidades capitais de
Província

Planos Gerais/Parciais de Urbanização
IE 7.17
(PGU/PPU)

Todas as restantes
cidades e as vilas
de nível N3 que
sejam sedes de
município

2020-2029

Acompanhamento e
apoio técnico:
DPTADER
Município da jurisdição

2020-2034

Acompanhamento e
apoio técnico:
DPTADER

Nacional,
provincial, distrital
e municipal

REOT nacional:
até 2024
Restantes
REOT: até
MITADER/ DINOTER/
2029
Observatório
«Guia
orientador»: até
2026

Temática do território e do seu
IE 7.21 ordenamento nos curricula do ensino
básico e secundário

Nacional

2020-2024
(fase
experimental) MITADER/ DINOTER
2025-2040
+ MINED
(fase de
generalização)

Programa de contrapartidas pela
IE 7.23 exploração em larga escala dos
recursos naturais

Nacional

IE 7.19

Relatórios do Estado do Ordenamento
do Território (REOT)

Plano de acção para situações de risco
IE 7.24 grave para o ambiente ou para a saúde
pública

2020-2024

1ª Prioridade:
Moatize / Tete,
Matola / Maputo e
áreas dos portos
que movimentam
hidrocarbonetos e
minério
2ª Prioridade:
outras áreas com
maior
concentração
(existente ou
prevista) de
actividades e
indústrias

2020-2024: 1ª
prioridade
2025-2029: 2ª
prioridade

MITADER + MIREME
+ MASA + MIC +
Conselho de Ministros

MITADER/ AQUA
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Nas “Orientações para a política de ordenamento do território” (TPF et al., 2019, Capítulo 2.2) são
estabelecidas:



Orientações para a formulação e condução da política de ordenamento do território.
Orientações para o aperfeiçoamento do quadro legal e regulamentar do ordenamento do território
e regimes jurídicos conexos.



Orientações para a articulação da política de ordenamento do território com as políticas sectoriais
com impacto territorial muito significativo.

Nas “Directrizes para a elaboração dos IOT” são estabelecidas Directrizes gerais, comuns a todos os
IOT, e Directrizes específicas por tipo de IOT (PEOT, PPDT, PDUT, PEU, PGU/PPU e PP). As Directrizes
gerais, comuns a todos os IOT, são explicitadas através de 6 grandes princípios:


Princípio 1 - Sustentabilidade dos recursos territoriais.



Princípio 2 - Salvaguarda e valorização dos recursos territoriais.



Princípio 3 - Coesão socio-territorial.



Princípio 4 - Protecção das pessoas e bens face aos perigos naturais e antrópicos.



Princípio 5 - Funcionalidade e eficiência dos territórios.



Princípio 6 - Eficácia na implementação dos planos.

No capítulo sobre o “Sistema de Monitorização e Avaliação” (TPF et al., 2019, Capítulo 2.4) são
estabelecidos os princípios gerais e os instrumentos operativos a aplicar no acompanhamento da
implementação do PNDT.
A monitorização regular da implementação do PNDT deve produzir resultados com periodicidade bienal
(cada 2 anos contados do início do período de execução), devendo incidir sobre a eficiência na
implementação do Plano de Acção. A eficiência na implementação do Plano de Acção será avaliada pelo
estado de concretização dos Instrumentos de Execução, sendo esse estado de concretização medido
através dos indicadores de realização e das metas temporais estabelecidas no Apêndice II da Proposta
Técnica Final de PNDT.
A avaliação periódica da implementação deve ter lugar no último ano de cada quinquénio em que se
subdivide o período de vigência do plano e no final do período de vigência do plano (2040), coincidindo
neste caso com o final do último quinquénio. A avaliação final visa estabelecer as bases para a revisão
global ordinária do PNDT. A eficácia na implementação do PNDT será avaliada pelos resultados obtidos
face aos OEDT, sendo essa eficácia medida através dos indicadores de resultado estabelecidos no
Apêndice III da Proposta Técnica Final de PNDT.
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4

SÍNTESE DE BENCHMARK

4.1

DESCRIÇÃO GERAL

Como base de enquadramento para a elaboração do POEM foi considerado relevante identificar e
analisar outros planos e metodologias internacionais congéneres que permitissem identificar bons
exemplos adaptáveis ao espaço marítimo de Moçambique (benchmark).
Esta análise de benchmark permitirá conhecer e analisar boas práticas de planeamento e gestão
utilizadas noutros espaços ou áreas marítimas: tipos de espacialização, normas orientadoras, formas de
resolução de conflitos e constrangimentos, articulação e integração de usos, actividades e funções,
formas de envolvimento dos stakeholders, etc..
Assim, procurou-se, em primeiro lugar, identificar planos de ordenamento (e de situação) de outros
espaços marítimos que pudessem trazer ensinamentos para a elaboração do POEM, tendo presentes,
por um lado, factores de semelhança (área, tipo de usos e actividades, áreas de conservação
semelhantes, tipo de pressões e conflitos) e cujas boas práticas sejam reconhecidas (ou em que
eventuais más práticas possam ajudar numa reflexão sobre o que não fazer), e, por outro, boas práticas
específicas mesmo que em casos muito diferentes (sabendo destrinçar o que resulta do que não é
semelhante) mas que poderão ser transpostas para o caso em estudo.
Esta análise foi feita através da consulta de documentos referentes a esses espaços marítimos, quer os
próprios planos quer artigos científicos referentes a esses planos, complementada por informação
recolhida de modo mais informal, nomeadamente através de páginas de internet, contactos pessoais e
pedidos de informação específicos.
A análise destes planos incluiu, sempre que disponíveis, a descrição dos seguintes elementos:


a área abrangida;



as linhas de orientação metodológica (quando disponíveis);



princípios e objectivos;



usos e actividades;



classes e subclasses de zoneamento;



elementos de representação gráfica



abordagem(ns) relacionada(s) com a participação pública.
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4.2

PLANOS ANALISADOS

4.2.1

Introdução

Numa primeira iteração foi identificado um conjunto alargado de planos que incluiu:


Alemanha: Planos de ordenamento do Mar do Norte e do Mar Báltico



Austrália: Great Barrier Reef Marine Park Original Zoning



Bélgica: Plano de Ordenamento do Mar do Norte



Costa Rica: Ordenamento Espacial Marítimo



Escócia: “Conta” Marinha (Marine Bill)



Espanha: Estratégias Marinhas



Estados Unidos da América: Plano do Santuário Marinho Nacional de Florida Keys



Estados Unidos da América: Plano de Gestão do Área Especial Oceânica de Rhode Island



Florianópolis: Plano de Ordenamento Náutico



Grenadinas: Plano de Zoneamento Multiusos



Jamaica: Marine Spatial Planning for the Pedro Bank, Jamaica



MARISMA (Angola, Namíbia e África do Sul): projecto MARISMA



Noruega: Plano de Gestão Integrada do Mar de Barents e envolvente das Lofoten



Nova Zelândia Política e Plano de Implementação das Áreas de Conservação Marinhas



Países Baixos: Plano de Gestão Integrada para o Mar do Norte 2015



Portugal: Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo / Plano de Situação do Ordenamento do
Espaço Marítimo



Reino Unido: “Conta” Marinha (Marine Bill)



Reunião: Océan Métiss - Planeamento Espacial Marítimo do Sudoeste do Oceano Índico



Seychelles: Plano Espacial Marinho



Suécia: Planos regionais de ordenamento do espaço marítimo do Golfo de Bótnia, Mar Báltico e
Skagerrak e Kattegat
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Depois de uma primeira análise sumária foram seleccionados os planos cuja análise mais detalhada se
apresenta em seguida.


Alemanha: pelo grande número de actividades, utilizações e funções que ocorrem nos espaços
marítimos deste país.



Austrália: por ser o primeiro país a pôr em prática o ordenamento do seu espaço marítimo.



Espanha: por estarem associadas a questões de conservação do estado do ambiente.



Estados Unidos da América: por estar muito focado na conservação.



Jamaica: por incluir um grande banco submerso e, por conseguinte, com lições que se poderão
retirar para o banco de Sofala.



MARISMA (Angola, Namíbia e África do Sul): por incluir uma área contígua a Moçambique.



Portugal: por ter seguido uma legislação equivalente ao RJUEM.



Seychelles: por incluir uma grande preocupação com as áreas de conservação marinhas e por
algumas das análises incluírem a parte norte do canal de Moçambique.



Suécia: por se tratarem de três áreas diversas e pela forma como foi tratada a convivência entre
usos.

4.2.2

Alemanha

A Alemanha dispõe de dois planos de ordenamento correspondentes aos seus espaços marítimos do
Mar do Norte e do Mar Báltico. Os planos são da responsabilidade do Ministério Federal do Interior,
Construção e Comunidades (BMIBH), cabendo aos estados federais costeiros (Baixa Saxónia,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) definir as metas e princípios para as respectivas águas
interiores e territoriais.

Área abrangida
A área abrangida pelos planos é de cerca de 56.400 km2 dos quais 12.500 km2 e 28.500 km2 nas águas
interiores e ZEE do Mar do Norte e 10.900 km2 e 4.500 km2, respectivamente nas águas interiores e ZEE
do Mar Báltico. Apesar de a sua ZEE ser relativamente pequena, quando comparada com a ZEE de
outros países europeus, são inúmeras as actividades abrangidas e com interacções muito complexas,
sendo também uma área rica em termos de biodiversidade e com um elevado potencial a nível da
exploração da energia eólica offshore (BSH, 2014; EU, 2019).
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Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/Maps_node.html

Figura 4.1 - Espaço Marítimo (plataforma continental / ZEE) da Alemanha (Mar do Norte e Mar Báltico)

Linhas orientadoras
A necessidade de gestão das suas actividades levou ao alargamento do ordenamento do território a toda
a ZEE. Neste sentido, a Agência Federal Marítima e Hidrográfica (Federal Maritime and Hydrographic
Agency - BSH) realizou uma proposta de plano de ordenamento que estabelece orientações para o
desenvolvimento espacial da ZEE e os objectivos e princípios para cada uso.
São apresentadas como principais linhas orientadoras:


a segurança e o reforço do tráfego marítimo;



o fortalecimento da capacidade económica devido ao desenvolvimento espacial ordenado e à
optimização do uso do espaço;



a promoção do uso da energia eólica offshore de acordo com a estratégia de sustentabilidade do
Governo Federal;



a salvaguarda a longo prazo e uso de características especiais e de potenciais na ZEE, através
da reversibilidade dos usos, economia na utilização dos espaços e prioridade para usos marinhos
específicos; e



a protecção dos recursos naturais, evitando a perturbação e poluição do meio marinho.

Princípios e Objectivos
O objectivo geral do Plano Espacial Marítimo da ZEE da Alemanha (PEMZA) é promover o
desenvolvimento sustentável do espaço marítimo através da coordenação dos vários usos, para que as
exigências sociais e económicas sejam coerentes com os interesses ecológicos do espaço. É necessária
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uma abordagem integradora e sustentável para o desenvolvimento da ZEE Alemã que permita coordenar
os crescentes conflitos dos usos marítimos, em particular entre o espaço exigido pelos parques eólicos
offshore e os objectivos de protecção ambiental marinha, bem como os usos marítimos tradicionais, como
o transporte marítimo e a pesca.
O PEMZA procura equilibrar as necessidades de uma navegação segura e eficiente, a protecção
marinha, o comércio e a ciência e o planeamento de parques eólicos offshore, tendo três principais
objectivos de desenvolvimento:


o transporte marítimo, reconhecendo as necessidades dos canais de navegação (e esquemas
de separação de tráfego) como estrutura subjacente em torno da qual as outras necessidades
devem ser atendidas;



o desenvolvimento de energia eólica offshore, deve ser apoiado, com a definição de áreas com
dimensões suficientes para parques eólicos e a garantia de manter corredores de transporte de
energia; e



a exploração de recursos não vivos, colocação de cabos e oleodutos, bem como a investigação
científica, devem receber espaço e segurança suficientes para um desenvolvimento adicional.

Usos e Actividades
Os principais usos e actividades localizados na ZEE são bastante diversificados e enquadram-se nas
categorias de:


transporte marítimo (zonas de separação de tráfego, canais de navegação, em alto mar e em
águas restritas, áreas restritas e fundeadouros);



plataformas de petróleo e gás natural;



oleodutos de gás natural e hidrocarbonetos;



cabos submarinos (dados e energia);



produção de energias renováveis offshore;



extracção de matérias minerais;



depósito de dragados e munições;



prática militar;



aquacultura;



conservação da natureza;



pescarias;



turismo (incluindo desporto e lazer);



portos; e
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investigação científica.

Na figura seguinte apresentam-se os principais usos da ZEE da Alemanha no Mar do Norte.

Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html (15/01/2020)

Figura 4.2 - Mapa síntese dos usos, infraestruturas e áreas de conservação da natureza no Mar do Norte

Classes e subclasses de zoneamento
Nos cinco Planos Espaciais Marítimos da Alemanha (ZEE do mar do Norte e do mar Báltico e águas
territoriais dos três Estados federais costeiros) não são atribuídas, sistematicamente, exclusividades
sectoriais a cada zona, podendo algumas delas ser partilhadas por várias actividades.
Assim, os planos estabelecem diferentes regimes de utilização para as diferentes zonas (UE, 2019):


zona prioritária: exclusivamente reservada a um determinado uso, sendo os restantes usos ou
actividades interditos a menos que sejam compatíveis com os usos prioritários;



zona reservada: acolhe a utilização prioritária, sem exclusão para outras actividades, ou seja,
determinados usos definidos têm prioridade, mas não são exclusivos;



zona de qualificação: reservada a um ou vários usos específicos que não podem ter lugar fora
dessa zona.
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Os Planos Espaciais Marítimos para as ZEE do mar do Norte e do mar Báltico definem áreas designadas
(prioritárias e reservadas) para os mesmos sectores - sendo que no mar do Norte estão previstas áreas
prioritárias para transporte marítimo, oleodutos e cabos submarinos e parques eólicos offshore e no Mar
Báltico para transporte marítimo e parques eólicos offshore.
A designação de áreas para o transporte marítimo e para cabos e ductos tem em conta o princípio do
direito internacional que atribui prioridade a estas utilizações; as rotas de navegação reconhecidas que
são indispensáveis para o transporte internacional enquadram o conceito de planeamento global. Foram
designadas áreas de reserva para transporte marítimo, ductos e usos de investigação que sejam
considerados particularmente importantes quando equacionados usos concorrentes espacialmente
significativos.
As principais orientações do planeamento espacial são:


O transporte marítimo tem prioridade sobre os outros usos espacialmente significativos nas áreas
indicadas como prioritárias para transporte marítimo. As medidas e os projectos que no seu
planeamento espacial não sejam compatíveis com as áreas prioritárias para o transporte
marítimo não são permitidas nestas áreas.



Em áreas de reserva para o transporte marítimo será dada consideração especial aos interesses
da navegação, devendo ser realizada uma avaliação comparativa com outras actividades,
medidas e projectos espacialmente significativos. Na prática, as áreas de reserva servem como
espaços de segurança para as principais rotas de navegação, pelo que nenhuma actividade que
comprometa essa função será elegível nessas áreas, por exemplo, construções fixas, como
turbinas eólicas.



Após o término da utilização, as instalações estruturais para exploração de recursos devem ser
desmanteladas.



Na exploração de recursos, serão tidos em conta os ductos e cabos submarinos existentes,
mantendo uma distância de segurança adequada.



A operação e manutenção dos ductos tem prioridade sobre outros usos espacialmente relevantes
nas áreas prioritárias para ductos. Qualquer planeamento, medidas e projectos espacialmente
significativos que não sejam compatíveis com a função das áreas prioritárias para os ductos são
proibidos nessas áreas.



Os cabos submarinos para o transporte da energia gerada na ZEE atravessarão as áreas
prioritárias para o transporte marítimo pela via mais curta possível se não puderem ser
executados paralelamente às estruturas existentes.



No traçado de novos ductos e cabos submarinos, serão tidos em conta os ductos e cabos
submarinos existentes mantendo uma distância adequada.



Na transição para o mar territorial serão definidos os corredores para os cabos.
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Nas áreas de reserva para investigação as actividades de investigação científica terão que ser
tidas em conta.



Nas áreas prioritárias para a energia eólica a produção de energia eólica tem prioridade sobre
outros usos espacialmente significativos.



Não são permitidas turbinas eólicas offshore em áreas da Rede Natura 200013, fora das áreas
prioritárias designadas



As áreas prioritárias para a energia eólica deverão garantir a segurança de navegação, áreas de
referência, o desmantelamento, limitações de altura, ductos e cabos submarinos.

Fonte: Salomon, Dr. Markus (2016). Maritime Spatial Planning in the German EEZ. EEAC Working Group Marine and Water
Affairs Workshop.

Figura 4.3 - Proposta de zoneamento da ZEE Alemã no Mar do Norte

13

Rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia. Destina-se a garantir a conservação da avifauna e
seus habitats e de outros habitats naturais relevantes para a conservação da biodiversidade.
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Fonte: Salomon, Dr. Markus (2016). Maritime Spatial Planning in the German EEZ. EEAC Working Group Marine and Water
Affairs Workshop.

Figura 4.4 - Proposta de zoneamento da ZEE Alemã no Mar Báltico

Os planos para a ZEE da Alemanha, determinam também regulamentos coordenados para usos e
funções individuais, como


o transporte marítimo;



a exploração de recursos não vivos;



os ductos e cabos submarinos;



a investigação científica marinha;



a produção de energia offshore (energia eólica);



a pesca e aquacultura; e



a conservação do ambiente marinho;

Outros usos na ZEE, como usos militares, para os quais não é possível, por motivos legais, determinar
regulamentos independentes serão considerados nos regulamentos mencionados acima. Alguns dos
usos não regulamentados são:


uso militar



turismo e lazer
19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 179

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)



pontes (travessia do Fehmarnbelt)



locais de depósito de munições

Elementos de representação gráfica
As plantas que constituem o plano do espaço marítimo da Alemanha estão produzidas a diferentes
escalas, dado que a resolução espacial e temporal disponível dos dados limita fortemente a resolução e,
portanto, a qualidade das diferentes áreas objecto do Plano. A escala de produção gráfica da cartografia
oscila entre 1:700.000 até pormenores à escala 1:10.000, estando limitada à produção de mapas até
formato A1.
Por outro lado, o geoportal que agrega toda a informação produzida para o Plano permite uma maior
amplitude de visualização em termos de escala, ainda que a qualidade esteja condicionada à escala de
produção de cada camada de informação.
São variados os elementos com representação gráfica, assinalando-se aqui os de maior importância.


Limites - Plataforma Continental / ZEE, zona de águas territoriais (12 milhas náuticas) e fronteiras
internacionais



Tráfego marítimo - rotas, áreas restritas, portos, zonas de águas profundas, etc.



Plataformas de gás natural e/ou petróleo



Condutas de gás e/ou hidrocarbonetos



Cabos de dados e/ou de transporte de energia



Parques eólicos



Zonas de extracção de sedimentos



Locais de depósito de materiais das dragagens e munições



Zonas de treino militar



Zonas de aquacultura



Áreas de conservação - Rede Natura 2000
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Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html

Figura 4.5 - Representação gráfica dos parques eólicos offshore no Mar do Norte

Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html

Figura 4.6 - Representação gráfica de plataformas, ductos e extracção de sedimentos no Mar do Norte
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Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html

Figura 4.7 - Representação gráfica de zonas de Conservação da Natureza no Mar do Norte

Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html

Figura 4.8 - Representação gráfica das funções marítimas e militares no Mar do Norte
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Fonte: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maps/maps_node.html

Figura 4.9 - Representação gráfica da sobreposição dos usos existentes e previstos com as áreas de
conservação da natureza no Mar do Norte

Participação pública
A ampla participação do público foi garantida por meio de consultas com partes interessadas (agências
e ONG) dos seguintes sectores: ambiente marinho e conservação da natureza, pesca, energia, extracção
de sedimentos, transporte marítimo, militar, turismo, náutica de recreio e investigação. No caso do mar
Báltico foi também realizada, em Rostock, no final de 2008, uma audiência pública sobre a proposta de
Plano com cerca 80 entidades participantes, principalmente outras autoridades de planeamento, indústria
e ONG.
Consulta Transfronteiriça
As consultas com os países vizinhos foram realizadas para:


notificar sobre a intenção de estabelecer um plano espacial marítimo, na fase inicial do processo
e questionar o seu interesse em serem consultados e mantidos informados;



consulta sobre a proposta de plano espacial marítimo através de informação escrita;



várias reuniões presenciais com representantes de países vizinhos;
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consulta no âmbito da Convenção de ESPOO14, no decorrer da Avaliação Ambiental Estratégica,
questionando sobre os possíveis impactes negativos do plano no meio marinho dos países
vizinhos e nas áreas de conservação em particular.

4.2.3

Austrália (Região Marinha do Mar de Coral)

A Austrália tem uma das maiores jurisdições marítimas do mundo, abrangendo uma grande diversidade
de habitats oceânicos, desde águas costeiras pouco profundas até águas oceânicas com mais de quatro
quilómetros de profundidade.
O planeamento marítimo na Austrália, foi desenvolvido de modo a fornecer uma orientação mais clara
para uma conservação e gestão sustentável do seu meio marinho.
A partir de 2000 foi introduzido na Austrália, o conceito de bio-regionalização marinha, como uma
plataforma para o desenvolvimento do OEM.
No decorrer do processo de desenvolvimento do OEM, o governo australiano, definiu 6 regiões marinhas
para os ambientes marinhos e costeiros da Austrália.
Das 6 regiões definidas, quatro possuem Planos Bio-regionais Marinhos:


Região Marinha Sudoeste



Região Marinha Noroeste



Região Marinha Norte



Região Marinha Leste temperado

Os Planos Bio-regionais marinhos, desenvolvidos ao abrigo da Lei de Protecção do Meio Ambiente e
Conservação da Biodiversidade de 1999, ajudam na tomada de decisões, particularmente em relação à
protecção da biodiversidade marinha e ao uso sustentável dos oceanos e dos seus recursos pelas
indústrias marítimas.

14

Convenção sobre Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto Transfronteiriço
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Fonte: https://www.waterquality.gov.au/anz-guidelines/your-location/australia-marine-regions

Figura 4.10 - Regiões marinhas da Austrália

Área abrangida
O Parque Marinho da Grande Barreira de Coral (GBRMP) fica situado entre as praias do nordeste da
Austrália e as ilhas de Papua Nova Guiné. A imensa faixa de corais estende-se por uma faixa de 2.300 km
ocupando uma área com cerca de 345.000 km2.
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Figura 4.11 - Área abrangida pelo Parque Marinho da Grande Barreira de Coral

Linhas orientadoras
Os Planos Bio-regionais Marinhos descrevem o ambiente marinho e os valores de conservação de cada
região, identificam e caracterizam as pressões que afectam esses valores de conservação, identificam
prioridades regionais e esboçam estratégias para enfrentá-los, além de aconselhar os tomadores de
decisão e as pessoas que planeiam realizar actividades numa região em relação a valores de
conservação dessa região.
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Os Planos Bio-regionais Marinhos da Austrália desenvolvem-se em cinco etapas:
1. Caracterização da região marinha
2. Análise regional dos valores de conservação
3. Desenvolvimento de prioridades regionais
4. Desenvolvimento de consultoria regional
5. Consulta pública sobre o projecto do Plano Bio-regional marinho.
Parque Marinho da Grande Barreira de Coral
A Autoridade do GBRMP é responsável pelo cuidado e protecção deste Parque.
Para a gestão do GBRMP são seguidas algumas convenções internacionais:


a convenção de Bona (Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem);



a CITES (Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Selvagens Ameaçadas de
Fauna e Flora); e



as convenções de JAMBA, CAMBA e ROKAMBA (acordos bilaterais sobre aves migratórias com
o Japão, China e República da Coreia);

assim como, alguma legislação nacional:


Lei do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral, de 1975



Lei de Protecção ao Meio Ambiente e Conservação da Biodiversidade, de 1999



Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável



Estratégia Nacional para a Conservação da Diversidade Biológica da Austrália



Política de Oceanos da Austrália



Estratégia Nacional de Conservação de Espécies e Comunidades Australianas Ameaçadas de
Extinção.

e alguma legislação estadual:


Lei de Conservação da Natureza, de 1992



Lei de Parques Marinhos, de 1982



Lei das Pescas, de 1994



Regulamento da conservação da natureza de Queensland (animais selvagens), de 1994.
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Princípios e Objectivos
O desenvolvimento dos Planos Bio-regionais marinhos representa um passo importante em direcção a
uma genuína "abordagem ecossistémica" para a conservação da biodiversidade e gestão dos recursos
marinhos. Os planos fornecem uma base para o reconhecimento e avaliação dos ecossistemas,
essenciais e insubstituíveis, do ambiente marinho australiano e as suas interacções, incluindo produção
de alimentos, reciclagem de nutrientes e resíduos, estabilização climática e recreio.
Os Planos Bio-regionais marinhos, desenvolvidos ao abrigo da Lei de Protecção do Meio Ambiente e
Conservação da Biodiversidade (EPBC), de 1999, ajudam na tomada de decisões, particularmente em
relação à protecção da biodiversidade marinha e ao uso sustentável dos oceanos e dos seus recursos
pelas indústrias marítimas. Actualmente, existem nove questões de importância ambiental nacional
protegidas pela EPBC:


sítios do património mundial;



locais de património nacional;



zonas húmidas de importância internacional (inventariadas na Convenção de Ramsar);



espécies ameaçadas inventariadas (excepto aquelas assinaladas como extintas ou dependentes
de conservação) e comunidades ecológicas (excepto as assinaladas como vulneráveis);



espécies migratórias protegidas ao abrigo de acordos internacionais;



ambiente marinho da Commonwealth;



Parque Marinho da Grande Barreira de Coral;



acções nucleares, incluindo minas de urânio; e



recursos hídricos, em relação ao desenvolvimento de gás natural e ao desenvolvimento de
grandes minas de carvão.

Consistentes com os objectivos da Lei EPBC e no contexto dos princípios para o desenvolvimento
ecologicamente sustentável, os planos definem os seguintes objectivos:


conservação da biodiversidade e manutenção da saúde do ecossistema;



garantir a recuperação e protecção de espécies ameaçadas; e



melhorar a compreensão da biodiversidade e ecossistemas da região e as pressões que estes
enfrentam.

Os Planos Bio-regionais contribuem para esses objectivos através de:


apoio estratégico, tomada de decisões de forma consistente e informada sob a legislação
ambiental da Commonwealth, em relação às áreas marinhas da Commonwealth;
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apoio à aplicação eficiente da Lei EPBC para promover a conservação e o uso ecologicamente
sustentável do ambiente marinho e dos seus recursos;



uma estrutura de apoio para a intervenção estratégica e investimento do governo, com vista ao
cumprimento dos objectivos políticos e responsabilidades estatutárias.

Parque Marinho da Grande Barreira de Coral
De forma a proporcionar protecção a longo prazo, uso ecologicamente sustentável, entendimento e
aproveitamento cuidado do recife foi criado a Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral,
cujos objectivos são:


gerir o parque marinho de acordo com os princípios do desenvolvimento ecologicamente
sustentável;




proteger as qualidades naturais do parque, proporcionando um uso razoável;
envolver e envolver significativamente a comunidade de Queensland na gestão do parque
marinho;



obter competência e justiça na gestão do parque, através de investigação actualizada e da
aquisição, uso e disseminação das informações mais actualizadas;



conseguir uma gestão integrada do parque marinho por meio de liderança activa e procurando
constantemente melhorias na gestão coordenada;



gerir o parque marinho, principalmente, através do compromisso da comunidade com a protecção
da Grande Barreira de Coral e o seu entendimento e aceitação das disposições de zoneamento,
regulamentos e práticas de gestão;



trabalhar com os aborígenes e com as ilhas do Estreito de Torres de uma maneira que tenha em
consideração as afiliações tradicionais, a cultura e os direitos na administração do parque;



minimizar a regulamentação, e a interferência, em actividades humanas consistentes com o
cumprimento da meta e outros objectivos da autoridade;



alcançar metas e objectivos, empregando pessoas de alto calibre, ajudando-as a alcançar todo
o seu potencial, proporcionando um ambiente de trabalho gratificante e atencioso e
incentivando-as a procurar oportunidades relevantes de formação e desenvolvimento pessoal.



disponibilizar a experiência, da Autoridade gestora do parque, à Austrália e internacionalmente;
e



gerir activamente os riscos para o parque e adaptar-se às mudanças e circunstâncias no parque.

A Autoridade visa atingir seus objectivos através de uma série de relações de vital importância. A mais
importante é a ligação com as comunidades públicas, por meio das comissões locais de consultoria
marítima e programas e publicações do Reef Guardian.
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Usos e Actividades
Com os Planos Bio-regionais, surgem a segurança a longo prazo e as novas oportunidades de
crescimento económico.
O governo, garante o bem-estar económico e social da Austrália, promovendo o desenvolvimento e o
progresso gerados pela indústria nos sectores ecologicamente sustentáveis:


Pesca e Aquacultura:


as capturas em pescarias bem geridas são sustentáveis a longo prazo;



a aquacultura tem um grande potencial para desenvolver mercados de exportação adicionais,
com produtos de alto valor;



redução de capturas acessórias;



educar a comunidade pesqueira sobre questões ambientais;



implementar práticas de pesca ambientalmente saudáveis; e



gerir efeitos ambientais significativos nas comunidades do fundo do mar e nos peixes juvenis
resultantes da dragagem e apanha de vieiras.



Recursos Minerais e Energéticos:


a indústria de minerais offshore está num estágio muito inicial de desenvolvimento, com
conhecimento limitado de recursos offshore.



Transporte Marítimo:


indústria de construção naval - emergiu de um período de extensa reestruturação; é
empreendedora, agressiva, inovadora e extremamente bem-sucedida nos mercados
internacionais;



tráfego marítimo - aproximadamente 97% do volume do comércio é transportado por navios,
com cerca de 95% do volume transportado por navios de bandeira estrangeira.



água de lastro - uma das principais fontes de pragas marinhas nocivas;



a Austrália pretende um regime de gestão nacional único que se aplique às águas Estaduais
e da Commonwealth.

Parque Marinho da Grande Barreira de Coral
O Parque Marinho da Grande Barreira de Coral é um vasto parque marinho de uso múltiplo que suporta
uma ampla gama de usos, incluindo turismo marítimo comercial, pesca, portos e transporte marítimo,
recreio, pesquisa científica e uso tradicional indígena.
A pesca e a remoção de artefactos ou animais selvagens (peixes, corais, conchas do mar e etc.) são
estritamente regulamentadas, e o tráfego de navegação comercial deve restringir-se a determinadas
rotas de navegação específicas que evitam as áreas mais sensíveis do parque.
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Classes e subclasses de zoneamento
Dos Planos Bio-regionais Marítimos Regionais resultou um sistema de regiões marinhas da
Commonwealth. Para cada uma dessas regiões foi definido o zoneamento, considerando as seguintes
zonas:


zona de Santuário;



zona de Parque Nacional Marinho;



zona de protecção de habitats;



zona de uso recreativo;



zona de área de conservação;



zona de finalidade específica; e



zonas de usos múltiplos.

Estas zonas devem ser geridas em conformidade com os princípios de gestão da IUCN [União
Internacional para a Conservação da Natureza] da Austrália. Os planos de gestão descrevem quais são
as actividades permitidas em cada uma das zonas da reserva.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Australia%27s_network_of_Commonwealth_marine_reserves.png

Figura 4.12 - Reservas marinhas - Zoneamento
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Parque Marinho da Grande Barreira de Coral
O zoneamento ajuda a gerir e proteger os valores do Parque Marinho para que os utilizadores o possam
desfrutar. Os Planos de Zoneamento definem quais as actividades que podem ocorrer e em que locais,
tanto para proteger o ambiente marinho quanto para separar actividades potencialmente conflituosas. O
nível de protecção aumenta das zonas de uso geral (azul claro) até a zona de preservação mais restritiva.
Cada zona possui regras diferentes para as actividades permitidas, as actividades proibidas e as
actividades que exigem uma permissão. As zonas também podem colocar restrições sobre como
algumas actividades são conduzidas.
O actual Plano de Zoneamento, introduzido em 2004, ajuda a garantir um futuro melhor para os
345.000 km2 do parque, enquanto suporta os benefícios sociais e económicos obtidos com o turismo e
recreio relacionados com os recifes, actividades comerciais e pesca.
No Plano de Zoneamento são definidas sete Zonas:


Zona de Uso Geral (30%)



Zona de Protecção de Habitats (28%)



Zona de Área de Conservação (6%)



Zona de Segurança (3%)



Zona de Investigação Científica (<1%)



Zona do Parque Nacional Marinho (33%)



Zona de Preservação (<1%)

Em cada zona, há uma série de actividades que são permitidas, proibidas ou exigem uma permissão.
Para cada zona existe um guia dessas actividades.
Existem, actualmente, quatro Planos de Gestão (um para cada região), que abordam as especificidades
de cada área, como por exemplo espécies ou comunidades a proteger:


Plano de Gestão da Área de Cairns



Plano de Gestão de Hinchinbrook



Plano de Gestão de Shoalwater Bay (dugongo)



Plano de Gestão de Whitsundays.
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Fonte: https://eatlas.org.au/data/uuid/92e4a530-6cbc-456b-918d-55d97c610e01

Figura 4.13 - Mapa de zoneamento do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral.

Para além do zoneamento, surgem áreas diferenciadas que necessitam de uma gestão especial.
No Plano de Zoneamento do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral, uma Área Diferenciada pode
ser assim designada por vários motivos:


conservação de uma espécie ou recurso natural específico, por exemplo, locais de protecção de
tartarugas, dos dugongos, dos ninhos de aves ou locais de desova de peixes;



protecção dos valores culturais ou patrimoniais;



segurança pública;



garantir oportunidades de apreciação pelo público;
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resposta a uma emergência (por exemplo, encalhe de um navio, derrame de óleo ou surto de
praga marinha); e



restringir o acesso ou o uso de áreas adjacentes ao Parque, cujo acesso é restrito ou proibido
sob uma lei de Queensland ou da Commonwealth.

Elementos de representação gráfica
O plano do espaço marítimo da Austrália tem por base uma aplicação geo-espacial (AMSIS) que vem
substituir a produção de cartografia em papel, a qual tinha sérias limitações em termos de volume de
produção gráfica, utilização de diferentes escalas e sistemas de coordenadas numa região tão vasta.
A AMSIS contém mais de 80 camadas de informação, incluindo fronteiras marítimas, batimetria,
informações físicas e ambientais, interesses legais, pesca, mineração, e transporte que foi proveniente
de várias agências governamentais australianas e algumas fontes da indústria.
A AMSIS foi desenvolvida usando padrões para apoiar a interoperabilidade que permite a integração com
o Portal Nacional dos Oceanos e outras iniciativas online, mas tem como limitação não poder ser utilizada
para a navegação marítima.
No âmbito da AMSIS a Geoscience Australia publicou um conjunto de mapas digitais como resultado do
Tratado entre a Austrália e a República Democrática de Timor-Leste, com o estabelecimento do limite da
fronteira marítima entre os dois países no Mar de Timor.
A maioria dos mapas são destinados à reprodução em formato A0. Para manter a qualidade do produto
impresso, os arquivos PDF variam em tamanho de 18 a 115 Mb.
Para além da série de mapas padrão, foram criadas séries de mapas especiais para ilustrar elementos
particulares da jurisdição marítima australiana que não se encaixavam dentro das restrições da série
padrão à escala 1:1.500.000. A maioria desses mapas foram desenvolvidos para reprodução em formato
poster A0. Os três grandes mapas foram desenvolvidos para reprodução em plotters de 1.050 mm de
largura. O maior lote, quando traçado neste tamanho será de 3,3 metros de comprimento.
A cartografia inclui a representação de:


Limites marítimos



Petróleo e Minerais Offshore



Tratados


Tratados com Timor Leste



Tratados com a França



Tratados com a Indonésia



Tratados com a Nova Zelândia
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Tratados com a Papua Nova Guiné



Tratados com as Ilhas Salomon



Meio Ambiente



Lei de Gestão das Pescas





Pesca no Mar de Coral, 2006



Pesca da Vieira no estreito de Bass, 2006

Informações de referência


Governação do Oceano Australiano e Legislação Relevante

Figura 4.14 - Mapa com a fronteira marítima entre a Austrália a Timor-Leste.

4.2.4

Espanha

Espanha adoptou o Decreto Real n.º 363/2017, de 8 de Abril, que estabelece um quadro para o
ordenamento do espaço marítimo, transpondo para a legislação espanhola a Directiva 2014/89/CE do
Parlamento Europeu.
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A Lei de Protecção do Meio Marinho (Lei 41/2010) transpôs a Directiva-Quadro de Estratégia Marinha
(DQEM) e regula as áreas marítimas. A lei estabeleceu que as estratégias marítimas espanholas são as
ferramentas de planeamento para cada sub-região. Em 2012, foi criada uma Comissão Interministerial
de Estratégias Marinhas (CIEM) para a coordenação, elaboração, aplicação e monitoramento do
planeamento ambiental marinho. Em Junho de 2015, foi acordada a criação de um grupo de trabalho
com o objectivo de transpor para a legislação espanhola a Directiva 2014/89/CE, referente ao
planeamento espacial marítimo.
Concluído o trabalho de transposição, a CIEM transformou esse grupo no grupo de trabalho para o
ordenamento do espaço marítimo (Grupo de Trabalho de Ordenamento do Espaço Marítimo - GT-OEM),
dedicado a coordenar as tarefas para a criação dos planos de ordenamento. Uma das primeiras tarefas
deste grupo de trabalho foi elaborar um roteiro dos trabalhos necessários, a nível nacional, para criar os
planos de ordenamento do espaço marítimo espanhol. Este documento inclui os principais objectivos do
processo do plano espacial marinho, o limite geográfico a ser incluído nos planos de ordenamento (o
mesmo que o das estratégias marítimas), bem como os usos e actividades a serem incluídos no
planeamento que complementa o previsto no Decreto Real n.º 363/2017, de 8 de Abril.

Área abrangida
A Zona Económica Exclusiva espanhola é dividida em três grandes zonas:

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva_de_Espa%C3%B1a

Figura 4.15 - Zona Económica Exclusiva de Espanha



as regiões da Cantábria e Atlântico;
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a região do Mediterrâneo, juntamente com a região do Golfo de Cádis; e



a área dependente das Ilhas Canárias.

As três regiões juntas somam 1.039.233 km2, aproximadamente, o dobro de toda a área de terra
espanhola.
A Lei 41/2010, de 29 de Dezembro, lei de proteção do meio marinho, dividiu o ambiente marinho espanhol
em cinco demarcações marinhas, tendo em consideração as características hidrológicas, oceanográficas
e biogeográficas de cada área:


Atlântico Norte



Atlântico Sul



Estreito e Alboran



Ilhas Levantinas-Baleares



Canárias.

Cada uma das áreas representa uma unidades de gestão da DQEM, para a qual está a ser desenvolvida
uma estratégia marinha, com um período de actualização de 6 anos.

Fonte: http://ec.europa.eu/environment/marine/public-consultation/pdf/ES_PoMs_executive_summary.pdf

Figura 4.16 - Representação geográfica das cinco demarcações marinhas
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Linhas orientadoras
Espanha ainda não tem um Plano Espacial Marítimo a nível nacional. No entanto, está a trabalhar
activamente no cumprimento dos prazos europeus através do trabalho realizado pela CIEM e GT-OEM.
O desenvolvimento técnico dos Planos Espaciais Marítimos, avança através de diferentes acções
simultâneas:


Coordenação interadministrativa: foi criado um grupo de trabalho para facilitar a coordenação
entre os diferentes departamentos do Governo Central. Para uma melhor coordenação com
outras autoridades, foi realizada uma primeira reunião em Fevereiro de 2019 com as
administrações regionais, encarregadas do turismo, meio ambiente, património cultural
subaquático, pesca e aquicultura, bem como com os portos regionais. Os representantes das
autoridades locais também estiveram presentes nesta reunião.



Envolvimento das partes interessadas: em Março de 2019, foi realizada uma primeira reunião
com mais de 40 representantes dos sectores privados e ONG, representando principalmente os
sectores marítimos de Espanha ao nível nacional. Previa-se que, após o Verão de 2019, fosse
realizado um conjunto de reuniões ou workshops ao nível da bacia marítima, para cada uma das
cinco subdivisões marinhas de Espanha.



Desenvolvimento e acordo num conjunto de objectivos para o PEM: está a ser elaborado um
esboço do documento com a ajuda do grupo de trabalho, bem como com as contribuições dos
governos regionais e das partes interessadas. Está previsto que este documento seja sujeito a
consulta pública e, finalmente, endossado pela CIEM.



Compilação de usos e atividades existentes e futuras nas águas marinhas espanholas: com base
nas informações produzidas para o 2º ciclo de estratégias marinhas, bem como nas fornecidas
pelos Ministérios, governos regionais e partes interessadas, uma primeira análise espacial dos
usos e atividades existentes e futuras deverá estar pronta em breve.



Início do processo de AAE dos planos espaciais marítimos: os esboços dos documentos serão
distribuídos às autoridades e ao público, para a obtenção de um documento final que guiará a
AAE dos planos. Os documentos serão também distribuídos aos países vizinhos, para que estes
possam comunicar a sua intenção de participar das consultas oficiais transfronteiriças.

Para além das acções apresentadas, estão a ser desenvolvidas as estratégias marinhas para as cinco
sub-regiões marinhas, que incluem medidas de protecção espacial e outras medidas para alcançar o bom
estado ambiental do meio marinho. De acordo com o Decreto Real n.º 363/2017, sobre o ordenamento
do espaço marítimo, será elaborada uma estratégia marítima para cada uma das cinco subdivisões
marinhas. Os planos identificarão as áreas com possibilidades para actividades marítimas.
Existem ainda outros planos-piloto e projectos que, não sendo legalmente vinculativos, fornecem
orientações para o PEM de Espanha:
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SIMWESTMED - apoio ao ordenamento do espaço marítimo no Mediterrâneo Ocidental. Tem
como objectivos principais:





apoiar a implementação do ordenamento do espaço marítimo nos Estados-Membros da UE;



lançar e realizar iniciativas concretas e transfronteiriças do PEM entre os Estados-Membros.

Política Marítima Europeia e Ordenamento do Território - Aplicação metodológica ao Arco
Atlântico-Mediterrâneo, documento elaborado pela Universidade de Sevilha para desenvolver um
modelo de PEM para definir, descrever e cartografar o território marítimo em Espanha (com base
na legislação nacional) e propor uma metodologia de zoneamento das zonas marítimas em
Espanha.



Planeamento Transatlântico no Atlântico Europeu (TPEA) - projecto destinado a testar uma
abordagem transfronteiriça comum ao OEM, incluindo uma área piloto na baía de Cádis até à
fronteira Portugal-Espanha.



Projecto ALBORAN - Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Exterior (POCTEFEX
em francês), de iniciativa europeia, destinado a promover as parcerias entre Espanha e Marrocos,
graças ao apoio financeiro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O projecto
ALBORAN ou "Gestão comum de um espaço natural transfronteiriço", tem como objectivo
promover um desenvolvimento harmonioso do ambiente, contribuindo para uma melhor
estruturação da cooperação no Mar de Alboran e promovendo uma gestão sustentável do seu
ambiente.



SIMNORAT - apoio ao ordenamento do espaço marítimo no Atlântico Norte da Europa. Centra-se
em dois objectivos fundamentais:


apoiar a implementação do ordenamento do espaço marítimo nos Estados-Membros da UE
Portugal, Espanha e França;



apoiar e concretizar iniciativas de cooperação transfronteiriça de OEM entre estes
Estados-Membros.



Projecto MarSP - apoio ao ordenamento do espaço marítimo Macaronésico. Concentra-se nos
seguintes objectivos específicos:


desenvolver acções concretas para os Estados-Membros Portugal e Espanha.



desenvolver as capacidades e ferramentas necessárias para a implementação da Directiva
OEM na região da Macaronésia, incluindo mecanismos de cooperação transfronteiriça.



Projecto PLASMAR - apoio ao estabelecimento das bases para o ordenamento espacial marítimo
sustentável na Macaronésia. Concentra-se nos seguintes objectivos específicos:


desenvolver e aplicar a metodologia de abordagem ecossistémica ao desenvolvimento
sectorial da economia azul;



encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento do sector marítimo e o planeamento
ambiental, apoiando o crescimento socioeconómico e assegurando serviços ambientais;
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desenvolvimento da infraestrutura de dados marítimos como base de conhecimento, dados
e informações para o processo OEM;



encontrar os métodos de monitoramento pertinentes e robustos para o monitoramento
ambiental marinho (no seguimento da DQEM) exigidos para o OEM na região da
Macaronésia: a acção incluirá a rotação e o intercâmbio de especialistas entre os parceiros
do projecto, como (parte de/ bem como) do desenvolvimento de módulos de qualificação.

Princípios e Objectivos
O objectivo final da Directiva 2008/56 / CE, do Parlamento Europeu, que estabelece um quadro de acção
comunitária no domínio da política ambiental marinha (DQEM), é de alcançar ou manter um bom estado
ambiental do meio marinho, através do seu planeamento, conservação, protecção e melhoria.
A Directiva foi incorporada na legislação espanhola por meio da Lei 41/2010 - Lei de protecção do meio
marinho que estabelece o quadro jurídico geral para a protecção do meio marinho espanhol, com um
período de actualização de objectivos de 6 anos
As estratégias marinhas são os instrumentos de planeamento para o meio marinho e estabelecem a
estrutura geral à qual as diferentes políticas sectoriais e acções administrativas com impacto no meio
marinho, se devem adaptar. A sua aplicação pretende alcançar os seguintes objectivos (definidos no
primeiro ciclo de Estratégias Marinhas (2012-2018)):


proteger e preservar o meio marinho, incluindo a sua biodiversidade, evitar a degradação ou
restaurar, onde possível, os ecossistemas marinhos nas áreas em que foram afectados
adversamente;



prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a poluição
do meio marinho;



garantir que as actividades e usos no ambiente marinho sejam compatíveis com a conservação
da sua biodiversidade, o que significa que a sua gestão deve ser planeada tendo em
consideração a abordagem ecossistémica.

Com a aprovação do Decreto Real n.º 1365/2018, de 2 de Novembro, que aprovou as estratégias
marinhas espanholas, o primeiro ciclo de estratégias marinhas foi encerrado.
Para abordar o segundo ciclo de estratégias marinhas (2018-2024), os objectivos ambientais foram
revistos e actualizados, bem como a avaliação inicial e a definição de bom estado ambiental. Durante o
processo, seguiram-se as seguintes etapas:


Consulta pública prévia dos objectivos ambientais do primeiro ciclo - foi realizada uma consulta
no site do MITECO, de 12 de Março a 12 de Abril de 2019.



Avaliação do grau de conformidade com os objectivos ambientais do primeiro ciclo - foi avaliado
até que ponto os objectivos ambientais foram alcançados.
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Revisão dos objectivos ambientais e proposta para o segundo ciclo - ao rever os objectivos
ambientais e definir uma proposta para actualizá-los, foram detectadas possíveis melhorias na
sua definição e nos seus indicadores, bem como aquelas que poderiam ser eliminadas ou
agrupadas.

Revista a classificação dos Objectivos Ambientais, considerou-se apropriado manter a proposta de 2012.

Usos e Actividades
Actualmente não existem planos de espaço marítimo em Espanha, contudo dos estudos e projectos já
desenvolvidos identificam-se os seguintes usos:






usos atuais:


turismo;



pesca;



transporte marítimo;



aquacultura;



portos;



extração mineral; e



corredores de energia.

desafios:


tráfego marítimo no Estreito de Gibraltar,



elevada biodiversidade marinha no Mar de Alboran sob pressão:


da navegação;



descargas de água em terra;



Turismo;



Sobrepesca; e



extracções de areia (não em Espanha).



zonas marinhas protegidas;



zonas de deposição;



património arqueológico submerso;



salvamento marítimo; e



investigação científica.

usos futuros:


energia eólica offshore; e



energia das ondas offshore.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 201

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Classes e subclasses de zoneamento
A Directiva 2014/89 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 2014, que estabelece
um quadro para a gestão do espaço marítimo, visa a gestão do espaço marítimo, com o objectivo de
promover um crescimento sustentável das economias marítimas, o desenvolvimento sustentável dos
espaços marinhos e o uso sustentável dos recursos marinhos.
A principal obrigação da directiva é estabelecer planos de gestão marítima (artigo 8) nos quais é
determinada a distribuição espacial e temporal das actividades e usos existentes e futuros
correspondentes, como os seguintes:


zonas de aquicultura,



zonas de pesca,



zonas para instalações e infraestruturas de prospecção, exploração e extracção de petróleo, gás
e outros recursos energéticos, minerais e agregados minerais, e produção de energia a partir de
fontes renováveis,



zonas de rotas de navegação e fluxos de tráfego,



zonas de treino militar,



zonas de conservação da natureza, espécies e áreas protegidas,



zonas de extracção de matérias-primas,



zonas para investigação científica,



zonas para colocação de cabos e ductos submarinos,



zonas de turismo,



zonas de património cultural subaquático.

Elementos de representação gráfica
O Atlas para a Planificação Marítima segue uma hierarquia espacial a partir do quadro territorial mais
amplo do que o território definido em termos de União Europeia, para o espaço mais detalhado em que
uma acção de planeamento pode ocorrer p. ex., nas águas de um porto.
O esquema de organização territorial, que serve de estrutura para o desenvolvimento do conteúdo do
Atlas, é, ao mesmo tempo, uma proposta para a organização hierárquica do espaço marítimo, o possível
desenvolvimento de políticas marítimas (estratégias) e o ordenamento desse espaço. Constitui um
exercício baseado em critérios essencialmente jurisdicionais e político-administrativos.
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Como o documento cartográfico é o objecto fundamental desse trabalho, a sua utilidade e eficácia requer
informações adicionais. O quadro seguinte ilustra as diferentes escalas utilizadas para diferentes áreas
geográficas no Atlas.

Figura 4.17 - Quadro de escalas do Atlas para a Planificação Marítima (Espanha).

Participação pública
Em Março de 2019, foi realizada uma primeira reunião com mais de 40 representantes dos sectores
privados e ONG, representando principalmente os sectores marítimos de Espanha ao nível nacional.
A proposta de atualização dos objectivos ambientais das estratégias marinhas, foi submetida a consulta
pública, juntamente com os restantes documentos da mesma, de 12 de Março a 12 de Abril de 2019. A
3 de Abril, a Direcção Geral de Sustentabilidade da Costa e do Mar organizou um workshop sobre
objectivos ambientais para incentivar a participação dos diferentes agentes ligados ao meio marinho na
definição dos objectivos. Para isso, houve a participação de diferentes sectores, ONG e administrações
públicas relacionadas ao mar. Os resultados do workshop foram considerados frutíferos e permitindo
melhorar a lista dos objectivos ambientais.
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4.2.5

Estado Unidos

O Florida Keys National Marine Sanctuary (FKNMS) é uma das 14 áreas marinhas protegidas, ao abrigo
do Programa Nacional de Santuários Marinhos (NMSP). A sua gestão compete ao NOAA (National
Oceanic & Athmosferic Administration), em parceria com o Estado da Flórida e
O ecossistema marinho do Santuário suporta mais de 6.000 espécies de plantas, peixes e invertebrados,
incluindo o único recife de coral vivo do país que se encontra adjacente ao continente. A área inclui uma
das maiores comunidades de ervas marinhas deste hemisfério. Atraídos por esta diversidade tropical, os
turistas passam mais de treze milhões de dias por ano nas Florida Keys. Além disso, os recursos naturais
e humanos da região proporcionam recreação e subsistência para aproximadamente 80.000 residentes.
Este Santuário Marinho constitui um dos patrimónios marítimos e um dos recursos históricos mais
significativos da comunidade costeira dos Estado Unidos.

Área abrangida
Florida Keys National Marine Sanctuary
O FKNMS abrange uma área 9.800 km2 de águas costeiras e oceânicas e terras submersas, incluindo,
desde 2001, a Reserva Ecológica de Tortugas. O Santuário estende-se aproximadamente por 220 milhas
náuticas a sudoeste da ponta sul da península da Florida até ao Parque de Tortugas.

Fonte: https://floridakeys.noaa.gov/fknms_map/maplibrary.html

Figura 4.18 - Limite do Florida Keys National Marine Sanctuary.
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O primeiro plano de gestão do FKNMS foi desenvolvido entre 1991 e 1996, tendo sido actualizado em
2007. Está neste momento em revisão. A sua eficácia é avaliada através da investigação e monitorização,
ferramentas que incluem o seu plano de acção. Em 2002, a Organização Marítima Internacional designou
o FKNMS como Área Particularmente Sensível (PSSA - Particularly Sensitive Sea Area).

Linhas orientadoras
Florida Keys National Marine Sanctuary
O Santuário usa uma abordagem ecossistémica para abordar de forma abrangente a variedade de
impactos, pressões e ameaças ao ecossistema marinho de Florida Keys. É somente através desta
abordagem inclusiva que os complexos problemas enfrentados pela comunidade de recifes de coral
podem ser adequadamente abordados.
Os instrumentos de gestão que o FKNMS utiliza para alcançar seus objectivos dividem-se em cinco áreas:


ciência;



educação e gestão;



protecção dos recursos;



redução de ameaças aos recursos; e



administração, relações com a comunidade e coordenação política.

Cada área de gestão contém dois ou mais planos de acção, que são implementados através do apoio às
estratégias definidas para cada um e respectivas actividades.

Princípios e Objectivos
Florida Keys National Marine Sanctuary
O objectivo de gestão do território marinho de Florida Keys é proteger e preservar as componentes
sensíveis do ecossistema, garantindo que as áreas de elevada importância ecológica evoluem
naturalmente, com o mínimo de influência humana, e permitindo o uso humano apenas com o objectivo
primordial de protecção dos recursos do santuário.
O Plano de Gestão do Santuário tem como visão a valorização dos santuários marinhos, como lugares
que representam tesouros protegidos para as gerações futuras; e como missão administrar o sistema
nacional de áreas de conservação marinhas, de forma a preservar, proteger e valorizar a sua
biodiversidade, integridade ecológica e o seu legado cultural.
Os princípios que estão a ser seguidos para a revisão do zoneamento e regulamento são os seguintes:
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1. A revisão do regulamento/zoneamento do Florida Keys National Marine Sanctuary deve ser
conduzida com o reconhecimento de que existem regimes de gestão marítima transfronteiriços e
sobrepostos em vigor.
2. Todas as áreas do Florida Keys National Marine Sanctuary devem ser classificadas como parte
de uma zona específica, portanto a área actual "não zoneada" deve ser classificada como um
tipo de zona reconhecida, como "área de uso geral" ou "área de uso múltiplo".
3. Cada tipo de habitat deve ser representado numa zona marinha não extractiva, em cada uma
das sub-regiões biogeograficamente distintas do Florida Keys National Marine Sanctuary, para
poder ser replicada. As sub-regiões identificadas foram Tortugas, Marquesas e Lower, Middle e
Upper Keys.
4. Informações sobre áreas resilientes do recife que podem servir de refúgio devem ser levadas em
conta nas alterações ao zoneamento.
5. O zoneamento temporal deve ser considerado como uma ferramenta para proteger as
localizações de desova e os locais de nidificação.
6. O tamanho das áreas zoneadas não-extractivas individuais, a área total acumulada incluída nas
zonas não-extrativas, e a relação espacial entre si são muito importantes para alcançar os
objectivos de protecção dos recursos do Florida Keys National Marine Sanctuary.
Os objectivos e metas incluem o seguinte:
A. Melhorar a diversidade das comunidades biológicas naturais no Florida Keys para proteger e, quando
apropriado, restaurar e melhorar os habitats naturais, populações e processos ecológicos em geral e
em cada uma destas sub-regiões Tortugas, Marquesas, Lower, Middle, e Upper Keys.
1. Reduzir o stress das actividades humanas, estabelecendo áreas que restringem o acesso a
populações e habitats sensíveis da vida selvagem.
2. Proteger grandes habitats, contíguos, diversos e interligados que proporcionem áreas naturais
de desova, viveiros e residências permanentes para a reposição e protecção genética da vida
marinha e para proteger e preservar todos os habitats e espécies.
3. Melhorar/manter a condição dos habitats biologicamente estruturados, incluindo:
a. Recife de corais
b. Pradarias de ervas marinhas
c. Substratos rochosos
d. Mangal costeiro
4. Aumentar a abundância e as condições das espécies-chave seleccionadas, incluindo corais,
conchas-rainha, ouriços-do-mar com espinhos longos, peixes superpredadores, aves e
tartarugas marinhas.
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B. Para facilitar, na medida compatível o objectivo principal de protecção dos recursos, todas as
utilizações públicas e privadas dos recursos destas zonas marinhas não são proibidas por outras
autoridades.
1. Minimizar conflitos entre usos compatíveis com o National Marine Sanctuary.
2. Prevenir a concentração de usos que degradam os recursos do santuário.
3. Providenciar locais de monitoramento sem perturbações para pesquisa e controle, para ajudar a
determinar os efeitos das actividades humanas.
4. Atingir um ecossistema e uma economia ecologicamente sustentáveis e vibrantes.
a. Aplicar a melhor ciência disponível e uma gestão equilibrada, baseada na conservação.

Classes e subclasses de zoneamento
Florida Keys National Marine Sanctuary
O sistema de gestão espacial do FKNMS está organizado em torno de cinco tipos de zonas com
diferentes níveis de protecção:


Áreas de Preservação do Santuário - Concebidas para proteger os recifes menos profundos e
áreas biologicamente importantes ao longo do limite exterior do recife e onde se concentram a
maior parte das actividades lúdicas evitando a degradação dos recursos.



Reservas Ecológicas - São as maiores zonas do Santuário e foram criadas para proteger, em
larga escala, a biodiversidade dos diversos habitats naturais e melhorar as áreas de desova,
creche e de residência permanente necessárias para a sustentabilidade das populações de
peixes e outra vida marinha, minimizando a perturbação humana.



Áreas de Uso Especial - Criadas para a investigação e/ou ensino, ou para a recuperação de
recursos degradados.



Áreas de Gestão de Vida Selvagem - Criadas especialmente para minimizar a perturbação e
ameaça dos habitats de fauna mais sensível, tais como locais importantes para a avifauna e de
nidificação de tartarugas, permitindo alguma utilização humana.



Áreas de Protecção Existentes - Projectadas para representar áreas de gestão de recursos que
foram estabelecidas antes do primeiro Plano de Gestão do Santuário de 1997.
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Fonte: https://nmssanctuaries.blob.core.windows.net/sanctuaries-prod/media/archive/pgallery/atlasmaps/images/fkeast_2000.jpg

Figura 4.19 - Mapa de zoneamento do Florida Keys National Marine Sanctuary

Fonte: https://floridakeys.noaa.gov/fknms_map/welcome.html?s=zones

Figura 4.20 - Localização das principais zonas do Santuário
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Elementos de representação gráfica
As plantas principais que constituem o Plano do Florida Keys National Marine Sanctuary foram produzidas
à escala 1:400.000, ainda que no referido plano existam pequenas plantas a escalas maiores (com maior
detalhe e resolução). As plantas a escalas maiores foram produzidas apenas para efeitos de consulta
pública.

Participação pública
O Plano do Florida Keys National Marine Sanctuary é um processo impulsionado pelas partes
interessadas da comunidade.
Segundo o Capitão Steve Leopold - “O Florida Keys National Marine Sanctuary é um belo exemplo de
um programa governamental que funciona na sua forma pretendida... para o povo, pelo povo, específico
para a sua região única. É um grupo que escuta, fala e age com base nas contribuições dos vários
interessados daquela região".
O Conselho Consultivo do Santuário, acolheu mais de 70 reuniões públicas durante dois anos para ouvir
o público.
Devido à natureza pública do meio marinho e às suas múltiplas utilizações, existem numerosas partes
interessadas potenciais que têm interesse no resultado do plano. Estes incluem a pesca comercial, a
pesca recreativa, a aquicultura, a navegação, a actividade militar e a conservação de áreas marinhas
protegidas (MPA), entre outras.

4.2.6

Jamaica

A Jamaica é um país das Caraíbas que inclui um arquipélago de vinte e oito ilhas, sendo a principal a
ilha que lhe dá o nome e as restantes pequenas ilhas ou ilhéus (cays).
O banco Pedro é um extenso banco submerso localizado a cerca de 97 km a sudoeste da ilha de Jamaica.
Tem cerca de três quartos do tamanho da ilha da Jamaica e abrange uma superfície de cerca de
8.000 km2. Embora o banco Pedro esteja separado da ilha da Jamaica por canais profundos, que atingem
mais de 900 m de profundidade, está sob a jurisdição do Governo da Jamaica. Esta estrutura geológica
única é um dos maiores bancos offshore da bacia do Caribe e possui um alto significado biológico, cultural
e económico. Os ilhéus (“cays”) são habitados desde 1950, tornando assim a Jamaica um Estado
arquipelágico e permitindo-lhe reivindicar um mar territorial e uma zona económica exclusiva muito
maiores do que seria o caso se a costa da própria ilha fosse considerada como a linha de base para a
definição dos limites nacionais do estado.
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Os ilhéus Pedro (Pedro Cays) são usados activamente como base de pesca, mas também estão listados
como Área Importante de Aves e Biodiversidade (IBA) pela BirdLife International. Por conta da miríade
de naufrágios e artefactos dos séculos XVI a XVII no banco Pedro, em 2004 o Jamaica National Heritage
Trust declarou o banco Pedro como património cultural subaquático nacional.
Da mesma forma, devido à sua importância ecológica, cultural e económica para a biodiversidade e
pesca, o banco Pedro, o Canal do Sul e as Baías Morant foram declarados Área Marinha Significativa
Ecológica ou Biológica (EBSA), ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica.
Mais recentemente, a exploração de petróleo foi realizada no banco Pedro, e espera-se que o transporte
marítimo aumente como resultado da expansão do Canal do Panamá e do potencial futuro
desenvolvimento de um porto comercial de grande escala na costa sul da Jamaica (i.e. Ilhas Caprinos,
Jamaica).

Área abrangida
Para equilibrar a necessidade de desenvolvimento com a protecção do ecossistema marinho, o Governo
da Jamaica, juntamente com a The Nature Conservancy (TNC), iniciou um projecto de um ano para
conduzir um processo de OEM para o banco Pedro. Prevê-se que este processo de OEM resulte num
projecto de zoneamento marinho para orientar o uso sustentável dos recursos do banco Pedro em
benefício de futuras gerações, mas mais especificamente, para fornecer orientação sobre onde devem
ser declaradas áreas protegidas adicionais do banco.
O plano a realizar abrange o banco Pedro, localizado a cerca de 80 km a sudoeste da Jamaica. Com
cerca de 8.000 km2 representa os mais produtivos terrenos comerciais e artesanais de conchas, lagostas
e peixes finos do país.

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 210

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Fonte https://www.researchgate.net/figure/Geographic-location-of-Jamaica-and-the-Pedro-Bank-and-detail-of-the-Pedro-Bank600-m_fig1_275949171

Figura 4.21 - Ilha da Jamaica e “banco Pedro”

Linhas orientadoras
Princípios Orientadores para o processo de Ordenamento Espacial Marinho do banco Pedro (OEM)






Recursos saudáveis e bem-estar humano:


garantir uma vida marinha preservada e recursos produtivos;



promover meios de subsistência sustentáveis;



proporcionar resiliência às mudanças climáticas;



apoiar a educação comunitária;



incentivar a honestidade e o respeito por todos; e



desenvolver uma eco-comunidade nos ilhéus do banco Pedro.

Acesso a informações relevantes:


gerar uma situação de referência e monitorizar mudanças;



melhorar a responsabilidade da tomada de decisões; e



aumentar a educação e conscientização sobre a importância do banco Pedro

Gestão integrada e eficaz:


estabelecer uma estrutura de governação integrada para a implementação do OEM;



regular o acesso e assegurar a utilização sustentável dos recursos;
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criar programas eficientes de administração, monitorização e avaliação;



instituir mecanismos eficazes de regulamentação e aplicação da lei; e



facilitar a gestão responsiva e adaptativa.

Princípios e Objectivos
Metas e objectivos a alcançar com o OEM do banco Pedro:


Conservação da biodiversidade:


assegurar um ambiente saudável, produtivo e resiliente - salvaguardar a diversidade
ecológica e a integridade das espécies e habitats;





proteger os recursos naturais e o património cultural;



desenvolver uma monitorização eficaz a longo prazo, dos recursos e serviços ecosistémicos.

Pesca abundante e saudável:


aumentar a dimensão e a diversidade das unidades populacionais de peixes;



garantir a segurança dos pescadores e práticas de pesca sustentáveis;



optimizar o rendimento sustentável (por exemplo, passar menos tempo no mar para ganhar
a vida);



melhorar a gestão das pescas através de uma abordagem de colaboração;



gerir incentivos para a conformidade, mercados de valor agregado e diversificação de meios



criar regulamentações eficazes apoiadas por penalidades severas e aplicação funcional,

de subsistência;
fortalecer o monitoramento, o controle e a vigilância usando tecnologia.


Transporte seguro:


prevenir a poluição marinha e melhorar a segurança e a gestão marítimas através de quadros
internacionais, regionais e locais;



estabelecer corredores de transporte, instalar máquinas de navegação e amarrações;



melhorar o ensino da navegação e da segurança no mar para os pescadores;



disponibilizar embarcações e equipamentos mais seguros para reduzir acidentes;



instituir sistemas de monitorização de embarcações e sistemas de segurança para todas as
embarcações.



Desenvolvimento futuro sustentável:


estabelecer procedimentos rigorosos de licenciamento e auditoria ambiental para monitorar
novos empreendimentos;



adotar as melhores práticas (tecnologias limpas e inovadoras) para a exploração de petróleo
e gás natural;



assegurar a compensação de potenciais impactos para os recursos marinhos e meios de
subsistência;
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incentivar o potencial de oportunidades para a produção de energia renovável (ou seja, vento,
marés).



Investigação para consciencialização


gerar uma linha de base das condições utilizando um quadro colaborativo de monitorização
e avaliação;



reforçar a capacidade de investigação científica e garantir o acesso à informação;



aumentar o conhecimento e a consciência da importância do banco Pedro;



educar as comunidades para alcançar mudanças de comportamento (cumprimento
voluntário);



facilitar uma experiência interpretativa (componentes representativos dos ecossistemas) e
promover o potencial para meios de subsistência alternativos (turismo científico).

Usos e Actividades
Usos do banco Pedro:


áreas de pesca (artesanal, pequena escala, industrial);



actividades nos ilhéus (fauna silvestre, infraestrutura viva, áreas de limpeza de peixes, resíduos
sólidos);




exploração de petróleo (levantamentos batimétricos) e potencial para perfuração;
transporte marítimo e infraestruturas (rotas marítimas, ancoradouros, locais de desembarque,
cabos submarinos, ajudas à navegação, farol);



operações militares / áreas restritas (Base da Guarda Costeira de Middle Cay);



áreas de investigação científica (estação de investigação, AGGRA, locais de pesquisa do búzio
da Divisão das Pescas);



recreação (mergulho, observação da vida selvagem, pesca desportiva);



zonas de ameaça (poluição marinha e terrestre, pesca ilegal, não declarada e não regulada (IUU);



potenciais utilizações futuras (turismo de investigação, exploração offshore de petróleo/gás,
energia das marés/eólica, aquacultura).

Classes e subclasses de zoneamento
As reuniões de envolvimento das partes interessadas e as actividades realizadas, serviram como base
para gerar um projecto de zoneamento marinho baseado em sólidos conhecimentos científicos e
recomendações de gestão apropriadas. Como uma proposta de zoneamento inclui medidas de base
espacial, são várias as medidas de gestão para alcançar a visão pretendida para a área. As seguintes
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medidas de gestão ( orientações para o planeamento espacial) são recomendadas pelo PBWG (via
consenso de grupo) e são agrupadas por valor de uso dos recursos.


Transportes marítimos


zona de protecção (5 milhas) em torno do banco Pedro, para todas as embarcações, para
proteger da poluição marinha;



autorização necessária para que todas as embarcações entrem ou utilizem o banco Pedro;



não ancorar ou descarregar lastro e esgoto no banco;



sistema de monitorização para as embarcações de pesca licenciadas (VMS) para
salvaguardar os limites da zona de protecção, e assegurar a segurança no mar;





apoio na designação de Zona Marítima Particularmente Sensível (PSSA) da IMI pela MAJ;



eliminação progressiva dos motores fora de borda de dois tempos.

Desenvolvimento futuro


licença necessária para todas as novas actividades (extractivas e não extractivas), incluindo
a prospecção;



EIA, AAE, análise de risco, avaliações de compatibilidade necessárias para todas as novas



aplicar normas de "melhores práticas ambientais" a todos os novos desenvolvimentos e

actividades (extractivas e não extractivas) (níveis variáveis com base na actividade proposta);
torna-las condições específicas para a concessão de licenças.




Conservação


entrada proibida: áreas (a determinar no futuro) se necessário;



entrada limitada (apenas investigação): autorização necessária para entrar;



sem extração (sem captura) - Áreas Especiais de Conservação de Pescarias;



canal de trânsito demarcado para cada área protegida.

Investigação


a ser realizada em todas as zonas, para monitorizar as alterações e avaliar a eficácia da
gestão;



permissão necessária e condicional com base no fornecimento de dados / informações



restrições a determinar por tipo de zona.

recolhidos;


Pesca


medidas de esforço de pesca: número limite de licenças com base na especificidade da



restrições das artes de pesca: proibição do arrasto, dinamite, electrocussão, vácuo, a

pesca e na especificidade das artes; prolongamento da veda;
utilização de compressores, etc.; pesca nocturna de mergulho; aumentar o tamanho da
malha das redes;
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Medidas de captura


sistema de quotas / TAC para a pesca de exportação de lagosta;



sistema de quotas / TAC para a pesca de exportação de pepino do mar;



tributação para todas as pescarias de exportação.

Limites de tamanho


proibir o desembarque de lagostas subdimensionadas ou em período de reprodução;



alterar o tamanho mínimo da lagosta para uma medição do comprimento da cauda;



implementar um tamanho máximo para a lagosta;



tamanho mínimo para todas as espécies de peixes (por espécie).

Entrada limitada


revogar a licença/restringir a entrada a infratores;



santuário de lagostas: restrições das artes de pesca - a utilizar apenas na pesca do búzio
durante a época de pesca;



zona de refúgio de peixes (santuário de peixes rotativo) para repovoar áreas marinhas
intensamente sobreexploradas;



encerramento de todo o banco Pedro por um período de tempo se necessário por desastre
ou mau uso;



moratória sobre determinadas espécies durante um determinado período que permite a
reconstituição.





Entrada limitada (Industrial)


reduzir o número de licenças de pesca industrial para lagosta;



aumentar a transparência das condições e a concessão da licença;



limite de número de armadilhas por licença industrial;



limite do número de licenças para todas as pescarias industriais (incluindo pepinos do mar).

Zona Prioritária de Pesca e Biodiversidade


metade oriental do banco: de South West Rock para leste (aproximadamente 35% do Pedro
Bank);



a extracção de petróleo deve ser proibida nesta zona;



todos os desenvolvimentos futuros cuidadosamente examinados quanto à compatibilidade.

A figura seguinte é um mapa do projecto de zoneamento marinho multiuso do banco Pedro. O desenho
do zoneamento foi alcançado por consenso de grupo do PBWG no último workshop (Maio 2015). Os
limites das várias zonas representadas no mapa de zoneamento multiuso em muitos casos são "difusos"
e usados para desenhar referências ao tipo ou maneira da medida de gestão a ser aplicada. Portanto, os
limites de zoneamento retratados não devem ser vistos como "finais", uma vez que o trabalho adicional
com as principais partes interessadas deve ser realizado para identificar os arranjos mais viáveis para o
banco Pedro.
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Fonte: Baldwin, Kimberly. 2015c. Marine spatial planning for the Pedro Bank, Jamaica. Final Report. For the Nature Conservancy,
Kingston, Jamaica.

Figura 4.22 - Projecto de zoneamento marinho multiuso do banco Pedro

Elementos de representação gráfica
O Plano do banco Pedro teve uma abordagem de SIG participativo bastante marcada, possibilitando a
produção de informações úteis de apoio à compreensão das ligações entre os recursos marinhos e os
meios de subsistência necessários para uma abordagem do ecossistema. O mapa principal de apoio à
recolha de informação foi produzido à escala 1:230.000.
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Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Pedro-Bank-broad-scale-habitat-map-annotated-with-topology-compass-rose-scalebar-and_fig3_275949171

Figura 4.23 - Mapa de Habitats do Banco Pedro

São variados os elementos com representação gráfica, assinalam-se aqui os de maior importância.


Batimetria



ZEE



Plano de Ordenamento existente



Área do Plano (batimétrica 600)



Áreas militares



Áreas de pesca industrial



Extensão das áreas de pesca artesanal



Pesca: Armadilhas; Compressor; Apneia; Linha; Redes



Centros de pesca



Bancos de pesca de alta prioridade (artesanal)



Perfil dos pescadores (sociodemográfico)
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Pesca ilegal



Áreas de bivalves



Áreas de lagostas



Áreas de procriação



Áreas de engodo para pesca



Locais de desova



Rotas marítimas



Locais de ancoragem



Ecoturismo (observação de animais selvagens, mergulho, pesquisa)



Áreas de potencial extracção de petróleo



Áreas de pesquisa /colecta de dados científicas



Sítios culturais/património (naufrágios)



Fontes de poluição (terrestres e marinhas)



Habitats: Recife coral raso, Recife coral profundo; Areia e sedimentos; Áreas de ervas marinhas
(sargaços); Fundo duro de macroalgas; Oceano profundo; Zonas húmidas (mangais/salinas)



Áreas procriação de aves marinhas



Áreas de alimentação de aves marinhas



Praias de desova de tartarugas



Áreas marinhas protegidas (propostas)



Santuários de peixe (designados)



Espécies invasoras (gatos/ratos/caranguejos)

Participação pública
Em cada uma das reuniões/workshops do plano do OEM foram revistos e adaptados a visão, metas e
objectivos com base na nova informação recolhida e no conjunto de resultados da análise das
ferramentas de apoio à decisão multiobjectivo, apresentados ao PBWG ao longo do projecto.
No início foi realizada uma avaliação preliminar (baseada em Baldwin 2012, Berkes et al. 2001) para
compartilhar os objectivos, identificar informações existentes, compreender melhor os níveis e tipos de
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participantes e instituições e construir as relações de trabalho necessárias para uma abordagem
colaborativa em toda a escala do banco Pedro15.
Em seguida, foram realizadas reuniões com os membros pré-existentes do PCMP, que incluíram
agências governamentais relacionadas com o sector marinho, ONG e pescadores interessados, para
explicar princípios de pesquisa, expandir os objectivos, compartilhar informações, verificar lacunas e
promover a colaboração transparente.
Foram também realizadas reuniões para partilhar e explicar os objectivos e princípios do OEM, identificar
os tipos de intervenientes na pesca e determinar a sua capacidade de participação.
Um rápido estudo de base, sobre a demografia de cada comunidade pesqueira, a localização das
actividades costeiras, os principais recursos marinhos e os seus usos actuais, foi recolhido através da
observação dos participantes, dos informantes chave e entrevistas informais com pescadores (Baldwin
2014c). Além disso, foram realizados exercícios preliminares de mapeamento, com pescadores para
avaliar a sua compreensão das características do mapa e determinar a toponímia (nomes de locais
utilizados localmente) dos bancos de pesca do banco Pedro, para uso em exercícios subsequentes de
colecta de dados.

4.2.7

Marisma

O projecto MARISMA é uma parceria entre a Comissão da Corrente de Benguela (BCC), os seus estados
membros Angola, Namíbia e África do Sul e o governo da Alemanha, cujo objectivo é o desenvolvimento
sustentável do Grande Ecossistema Marinho da Corrente de Benguela (BCLME).
Desbloquear o potencial económico do BCLME para o crescimento sustentável é essencial para alcançar
os objectivos de desenvolvimento da região. O MARISMA apoia o BCLME e os seus estados membros
na maximização dos benefícios socioeconómicos, assegurando simultaneamente a salvaguarda da
saúde do ecossistema marinho e a prestação de serviços.

Área abrangida
O Grande Ecossistema Marinho da Corrente de Benguela (BCLME) estende-se desde Port Elizabeth na
África do Sul até à província de Cabinda no norte de Angola, englobando a dimensão total da corrente
fria de Benguela e da corrente de Agulhas.

15

Baldwin, Kimberly. 2015c. Marine spatial planning for the Pedro Bank, Jamaica. Final Report. For the Nature Conservancy,
Kingston, Jamaica
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O BCLME está centralizado em um dos quatro principais sistemas de upwelling costeiro do mundo e
representa um importante centro de produção de alimentos marinhos. A distinta batimetria, hidrografia,
química e dinâmica trófica tornam esta uma das áreas oceânicas mais produtivas do planeta. O BCLME
alberga pescas artesanais e comerciais importantes, bem como valiosas indústrias offshore, inclusive a
exploração diamantífera marinha e a exploração de petróleo e gás.
Angola, Namíbia e África do Sul, são os países que fazem fronteira com o GEM da Corrente de Benguela.

Fonte: http://salvador-nautico.blogspot.com/2018/04/corrente-benguela.html.

Figura 4.24 - Correntes de Benguela e de Agulhas
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Fonte: Implementation of the Benguela Current LME Strategic Action Programme for Restoring Depleted Fisheries and Reducing
Coastal Resources Degradation. UNDP Project Document, 2009.

Figura 4.25 - Área do BCLME

Linhas orientadoras
Em prol da cooperação regional, respeitante à gestão dos recursos marinhos e costeiros estabeleceu-se
uma relação próxima entre os três países de fronteira do BCLME.
Entre 1990 e 2008, foram desenvolvidas acções, programas e projectos no âmbito da gestão de recursos
marinhos e monitorização ambiental na região do BCLME, dos quais se destacam:


Programa BENEFIT - programa regional de ciência marinha e formação, focado nas pescas e
nos recursos marinhos da Corrente de Benguela.



Programa BCLME - programa multissectorial com o objectivo de fornecer uma base
ambientalmente sólida para o desenvolvimento sustentável do BCLME, focado nas actividades

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 221

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

humanas, pesca, navegação, mineração marinha, exploração e produção de petróleo e gás,
desenvolvimento costeiro e poluição, no ambiente marinho e na biodiversidade marinha.


Programa de Acção Estratégica (SAP) - escala a importância relativa dos problemas
transfronteiriços e propõe acções práticas de prevenção e reparação, na forma de políticas, para
ajudar a alcançar a gestão integrada sustentável do BCLME. O SAP é complementado por um
Plano de Implementação.

Em 2007, foi assinado um acordo provisório, entre os três países, que estabelecia a Comissão da
Corrente de Benguela (BCC) com o intuito de promover a utilização ideal e sustentável do BCLME. Em
2013, com a finalização da Convenção da Corrente de Benguela, viu o seu estatuto passar para
Organização Multissectorial e Intergovernamental permanente.
A Comissão da Corrente de Benguela (BCC) promove uma abordagem coordenada da conservação a
longo prazo, protecção, reabilitação, aprimoramento e uso sustentável do BCLME, a fim de proporcionar
benefícios económicos, ambientais e sociais. A Convenção da Corrente de Benguela fornece um quadro
jurídico para a cooperação transfronteiriça entre os três países do BCLME.
Em 2013, foi elaborado um SAP (para o período de 2015 a 2019), formulado para reflectir os objectivos,
princípios e funções estabelecidos para a BCC na Convenção da Corrente de Benguela, a estrutura de
políticas que agora guia a comunidade BCLME. Ele aborda os desafios para o BCLME e descreve acções
políticas implementáveis que visam resolver as questões ambientais transfronteiriças, abordar as
principais ameaças e suas causas principais e melhorar as oportunidades de desenvolvimento
sustentável dentro do BCLME.
Em 2016 surge o MARISMA (Programa de Governação e Gestão do Espaço Marinho), resultado da
parceria entre a Comissão da Corrente de Benguela (BCC), os seus estados membros Angola, Namíbia
e África do Sul e o governo da Alemanha, na procura do desenvolvimento sustentável do Grande
Ecossistema da Corrente de Benguela (BCLME), com vista à implementação do ordenamento do espaço
marítimo, nomeadamente de um "Plano Espacial Marinho" (PEM).

Princípios e Objectivos
O objectivo principal do MARISMA é desenvolver, a diferentes níveis, capacidades técnicas e
tecnológicas para implementar e institucionalizar o “Ordenamento do Espaço Marinho” e para identificar,
actualizar e refinar limites das Áreas Marinhas Biológica e Ecologicamente Significativas (EBSA), na
região da Corrente de Benguela.
O projecto MARISMA suporta os três países parceiros de modo a alcançarem os objectivos relativos à
aprendizagem do processo de Ordenamento do Espaço Marítimo através de uma abordagem
“aprendendo-fazendo”. O objectivo fundamental é dar competências e proporcionar oportunidades e
experiência prática através da implementação do Ordenamento do Espaço Marítimo em escala
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subnacional e ligar estas aprendizagens com o desenvolvimento de um ambiente de governação ao nível
nacional e regional.
Todos os projectos e planos ligados ao BCC, assumem os princípios de:


cooperação, colaboração e igualdade soberana;



uso sustentável e gestão dos recursos marinhos;



precaução;



prevenção, evitar e mitigar a poluição;



poluidor / pagador; e



protecção da biodiversidade no meio marinho e conservação do ecossistema marinho.

Usos e Actividades
POEM Namíbia
Plano Espacial Marinho da Namíbia (PEMN) - O mar central da Namíbia foi escolhido como a área de
abrangência do primeiro plano espacial marinho do país. A área central do plano é limitada ao norte por
Cape Cross e ao sul por Conception Bay. O limite externo da área é o limite externo da área marinha da
Namíbia, conforme determinado pelo limite de sua Zona Económica Exclusiva (200 milhas náuticas)
(ZEE). O objectivo final é ter planos espaciais marinhos que cubram todo o espaço oceânico do país.

Fonte: Marine Spatial Planning in Namibia. Data & Information Management Strategy

Figura 4.26 - Primeira área OEM da Namíbia
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O PEMN começou em 2016 com assistência financeira e técnica da GIZ no âmbito do Projecto MARISMA,
e com a criação de um grupo de trabalho Interinstitucional para o PEM na Namíbia.
O programa estende-se até 2020 e as actualizações serão publicadas à medida que as actividades de
OEM na Namíbia se desenvolverem.
Duas novas EBSA foram endossadas pelo Comité Nacional de Estratégia e Plano de Acção para a
Biodiversidade, passando a Namíbia a contar com quatro áreas


Namib Flyway (EBSA revista)



Namibian Islands (EBSA revista)



Cape Fria (EBSA nova)



Walvis Ridge Namíbia (EBSA nova)

Actividades de interesse analisadas no PEM:


pescas;



defesa;



protecção ambiental;



mapeamento e exploração de recursos geológicos;



aquacultura;



transporte marítimo e portos;



turismo marítimo e costeiro;



infraestruturas;



captação de água do mar;



tratamento e eliminação de águas residuais; e



monitoramento ambiental e científico.

POEM África do Sul
A extensão actual da ZEE da África do Sul é de aproximadamente 1.553.000 km². O seu território
marítimo pode ser dividido em três amplas regiões biogeográficas (excluindo o grupo da Ilha Prince
Edward):


a costa oeste temperada e fria;



a quente e temperada costa sudeste;



e a costa leste subtropical.
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A África do Sul iniciou o Plano Espacial Marinho em 2015 com a assistência financeira e técnica da GIZ
no âmbito do Projecto MARISMA. Desde então, foram elaborados um “Quadro Nacional para o Plano
Espacial Marinho” para comentários do público e um projecto de lei nacional que autorizaria o PEM.
O enquadramento nacional fornece orientação de alto nível para a realização de PEM no contexto da
legislação e políticas sul-africanas existentes, bem como dos regimes de planeamento existentes.
Descreve também o processo para a preparação de planos de áreas marinhas e a sua implementação,
para garantir consistência com o PEM em todo o território marítimo da África do Sul e facilitar o
desenvolvimento, implementação, monitoramento e revisão de planos de áreas marinhas.
O PEM visa fornecer os seguintes benefícios para a África do Sul:


facilitar o desbloqueio e o desenvolvimento da economia sustentável dos oceanos;



aumentar os benefícios sociais e fortalecer o nível de interacção da sociedade com o oceano;



promover um ambiente marinho saudável e o uso sustentável dos recursos marinhos; e



contribuir para uma boa governação dos oceanos.

Os planos da área marinha serão elaborados sequencialmente; prevê-se um período de dois a três anos
para preparar o primeiro dos quatro planos que abrangem subáreas da ZEE. O plano para as quatro
regiões que cobrem toda a ZEE deverá ser concluído até 2021
Tal como para a Namíbia o programa PEM faz parte do Programa MARISMA e as suas actualizações
serão publicadas à medida que as actividades de PEM na África do Sul se desenvolverem.
POEM Angola
O PEM começou em 2016 com assistência financeira e técnica da GIZ, foi criado um grupo de trabalho
nacional para o PEM, estabelecido pelo projecto MARISMA.
O PEM é institucionalizado desde 2018 na nova Directoria de Assuntos do Mar do Ministério das Pescas
e do Mar, o PEM e as EBSA fazem agora parte do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola
(2017-2022). Cinco novas EBSA, duas EBSA revistas e a área piloto proposta para PEM foram acordados
pelos principais ministros em Junho de 2018
Tal como nos anteriores o PEM faz parte do Programa MARISMA e as suas actualizações serão
publicadas à medida que as actividades do PEM nem Angola se desenvolverem.
EBSA MARISMA
Na Figura e quadro seguintes apresentam-se as EBSA incluídas no projecto MARISMA.
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Fonte: https://nmmu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31d5c7ea30cf4b4c91b8ce4341e7a119

Figura 4.27 - EBSA MARISMA

Quadro 4.1 - EBSA designadas (revistas e novas) no âmbito do projecto MARISMA
Angola
EBSA revistas Mussulo-Kwanza-Complexo de Cabo Ledo (antes Ramiros-Palmerinhas)
Novas EBSA

Mangais de Chiloango
Mangais de Ponta Padrão e praias de Tartarugas
Linha de costa de Longa
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Canhão de Ombaca e complexo de montes submarinos
Bentiaba
Namíbia
EBSA revistas Namib Flyway
Namibian Islands
Novas EBSA

Cape Fria
Walvis Ridge Namíbia
África do Sul

EBSA revistas Floresta fóssil de Namaqua
Childs Bank e Shelf Edge (antes Childs Bank)
Área costeira de Namaqua
Cape Canyon e ilhas, baías e lagoa associadas (antes Cape Canyon e envolvente)
Banco Browns
Área de berçário do banco Agulhas
Mallory Seamount, Trough and Slope Complex (antes Agulhas Slope and Seamounts)
Algoa a Amathole (antes Offshore de Port Elizabeth)
Bancos de Protea e Rota das Sardinhas
Baía de Natal e rio uThukela (antes Baía de Natal)
Novas EBSA

Protea Seamount Cluster
Cape Point até Cape Agulhas
Secret Reef
Tsitsikamma-Robberg
EBSA transfronteiriças

EBSA revistas Namibe (antes Kunene-Tigres)
Orange Seamount and Canyon Complex (antes Orange Shelf Edge)
Orange Cone

Critérios de definição das EBSA


exclusividade ou raridade;



importância especial para a história dos estágios de vida das espécies;



importância para espécies e/ou habitats ameaçados, em perigo ou em declínio;



vulnerabilidade, fragilidade, sensibilidade ou recuperação lenta;



produtividade biológica;



diversidade biológica; e



naturalidade.
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Elementos de representação gráfica
A informação espacial utilizada no MARISMA16 consta de uma aplicação geo-espacial interactiva onde é
possível a representação, visualização e produção de mapas temáticos com várias camadas de
informação (22 camadas) incluindo Áreas Marinhas com Significado Ecológico e Biológico (EBSA) que
foram identificadas para os três países, com escalas e resoluções espaciais diferentes.

Participação pública
O PEM é um processo integrativo que envolve uma ampla gama de partes interessadas. Os
departamentos governamentais, a indústria, as ONG e as comunidades cooperam no trabalho para um
plano espacial marinho acordado, que é apoiado pelo maior número possível de partes interessadas e
implementado pelas autoridades públicas.
Em Julho de 1998 foi realizado o primeiro Workshop Regional BCLME na Cidade do Cabo, que foi
seguido de uma reunião formal das principais partes interessadas. O Workshop contou com a
participação de aproximadamente 100 especialistas e partes interessadas regionais e internacionais,
representando uma vasta gama dos sectores público e privado em Angola, Namíbia e África do Sul.
Os objectivos do Workshop foram identificar questões e problemas/conclusões, tentar dar-lhes prioridade
e propor possíveis soluções, obter consensos entre as várias partes interessadas e intervenientes,
desenvolver um plano de trabalho implementável e um mecanismo de consulta e cooperação. A reunião
de Partes Interessadas realizada após a conclusão do Workshop abordou questões como a
comunicação, o orçamento, o envolvimento dos doadores, estudos/consultorias, coordenação de
projectos e o plano de trabalho.
Após o primeiro Workshop Regional, foram nomeados consultores para preparar sínteses e avaliações
abrangentes de informações sobre o BCLME.
Isto resultou na produção de seis Relatórios Temáticos ("Visões Gerais Integradas") sobre:

16



Pesca



Oceanografia e Variabilidade ambiental



Mineração de diamantes



Ambientes Costeiros



Exploração/Produção offshore de Petróleo e Gás



Socioeconomia de algumas indústrias marítimas chave.

https://nmmu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31d5c7ea30cf4b4c91b8ce4341e7a119
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Um segundo Workshop Regional BCLME foi realizado em Okahandja, perto de Windhoek, Namíbia,
durante o mês de Abril de 1999. Neste Workshop, os Relatórios Temáticos foram brevemente revistos.
Estas sínteses, juntamente com os resultados do primeiro Workshop, serviram como base para o
desenvolvimento de um esboço de Análise Diagnóstica Transfronteiriça (TDA). Muitos dos que assistiram
ao primeiro Workshop Regional BCLME participaram no segundo Workshop, e isto proporcionou um
equilíbrio justo entre as várias partes interessadas nos três países.
No Workshop os participantes dividiram-se em três grupos para abordar as três principais questões do
BCLME, a saber


utilização dos recursos,



variabilidade ambiental; e



saúde e poluição dos ecossistemas.

Consulta Transfronteiriça
Uma Análise de Diagnóstico Transfronteiriça (ADT) é uma avaliação científica e técnica, através da qual
as questões e problemas ambientais relacionados com a água de uma região são identificados e
quantificados, as suas causas analisadas e os seus impactos, tanto ambientais como económicos,
avaliados. A análise envolve a identificação das causas e impactos (e incertezas associadas a estes) a
nível nacional, regional e global, e o contexto socioeconómico, político e institucional em que estes
ocorrem.
O objectivo da ADT da Corrente de Benguela é fornecer, com base em provas claramente estabelecidas,
informação estruturada relacionada com a degradação e mudança do estado da gestão do espaço
marítimo da Corrente de Benguela, para a escala a importância relativa das causas e fontes dos
problemas transfronteiriços relacionados com a água, e para elucidar acções práticas preventivas e
correctivas para assegurar a gestão integrada sustentável deste ambiente único. A ADT fornece a base
técnica para o desenvolvimento de um Programa de Acção Estratégico (SAP), e o Resumo do Projecto,
para o BCLME dentro da Área de Águas Internacionais do GEF.
A ADT actual foi projectada em dois níveis:


nível um - Síntese: as questões e os principais problemas transfronteiriços identificados, causas
profundas e áreas onde a acção é proposta;



nível dois - Específicos: informação exaustiva sobre as questões, sub-questões, problemas,
causas, impactos, incertezas, consequências socioeconómicas, as soluções identificadas,
prioridades, resultados e custos.
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Fonte: Transboundary Diagnostic Analysis (1999). Benguela Current Large Marine Ecosystem (BCLME).

Figura 4.28 - Principais problemas transfronteiriços, causas genéricas e áreas que requerem acção
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4.2.8

Portugal

No âmbito do Plano de Acção da Estratégia Nacional para o Mar, aprovada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 163/2006, de 12 de Dezembro, foi incluído o programa “Planeamento e ordenamento do
espaço e actividades marítimas”, que “integra o desenvolvimento de um plano de ordenamento do espaço
marítimo, com o objectivo de ordenar os usos e actividades do espaço marítimo, presentes e futuros, em
estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização sustentável dos recursos, a
sua preservação e recuperação, potenciando a utilização eficiente do espaço marinho, no quadro de uma
abordagem integrada e intersectorial, e fomentando a importância económica, ambiental e social do mar”.
Através do Despacho n.º 32277/2008 (da CIAM - Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar), de
18 de Dezembro, foi determinada a elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)
que surge então como Plano Sectorial.
Este Plano foi sujeito a consulta pública entre o dia 29 de Novembro de 2010 e o dia 22 de Fevereiro de
2011, tendo os elementos que constituíam a Proposta de POEM sido disponibilizados, em papel, no
Instituto da Água e, em formato digital, na página da internet do Instituto da Água, com ligações a partir
das páginas da internet dos vários Ministérios e instituições envolvidas.
Depois de finalizado o processo de planeamento, e tendo em vista a necessidade de enquadrar em
legislação específica o ordenamento do espaço marítimo nacional, é decidido avançar para a elaboração
de uma Lei específica, sendo publicado, em 2012, o Despacho n.º 14449/2012, de 8 de Novembro, que
determina no seu n.º 1 que deverá ser publicado o trabalho desenvolvido pela equipa multidisciplinar
constituída ao abrigo do despacho da CIAM, no sítio da Internet da Direcção-Geral de Política do Mar,
que integrando os elementos constituintes do POEM17.
O regime de ordenamento do mar português foi formalmente assumido pela Assembleia da República
em 2014, através da publicação da Lei de Base da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo
Nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 de Abril). A legislação complementar, o Decreto-Lei n.º 38/2015, entrou
em vigor 60 dias depois da sua publicação a 12 de Março de 2015, e desenvolve a lei fundamental de
ordenamento e gestão do espaço marítimo, definindo, entre outros, o regime dos instrumentos de
ordenamento do espaço marítimo:


Plano de Situação com a identificação das áreas de protecção e preservação do espaço
marítimo, e a distribuição temporal e espacial dos usos e actividades actuais e potenciais; e



Planos de Alocação para uso privado de algumas áreas ou volumes do marítimo não
considerados no plano de situação.

17

https://www.dgpm.mm.gov.pt/ordenamento-e-maritimo
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Este diploma determina, no n.º 1 do seu artigo 104º, que “até à aprovação do plano de situação, a qual
deve ocorrer no prazo máximo de seis meses (…) o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM),
cuja divulgação foi determinada pelo Despacho n.º 14449/2012, de 8 de Novembro, constitui a situação
de referência para o ordenamento do espaço marítimo nacional e para a atribuição de novos títulos de
utilização privativa”.
Em 2015, o Despacho n.º 11494/2015 estabeleceu o início da elaboração e desenvolvimento do Plano
de Situação, definindo as autoridades competentes para a elaboração e apoio ao processo. Este
processo ficou terminado com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 203-A/2019, de
30 de Dezembro, que aprova o Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para
as subdivisões Continente, Madeira e Plataforma Continental Estendida18.

Área abrangida
Portugal tem uma das maiores zonas marítimas da Europa: a superfície do plano de água das zonas
marítimas portuguesas estende-se por cerca de 1,7 milhões de km2 e compreende três estatutos
diferentes:


zona económica exclusiva (ZEE);



mar territorial; e



águas interiores marítimas.

Portugal apresentou em Maio de 2009 um pedido para estender a sua jurisdição por mais 2,15 milhões
de quilómetros quadrados da plataforma continental vizinha, o que resultaria numa área marítima com
um total de mais de 3.877.408 km².

18

o Plano de Situação para a subdivisão Açores está ainda em elaboração
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Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 203-A/2019. Diário da República, 1ª Série, n.º250 de 30 de dezembro de 2019

Figura 4.29 - Âmbito de aplicação do Plano de Situação

Linhas orientadoras
O Ordenamento do espaço marítimo português é um instrumento da sustentabilidade ecológica dos
oceanos, de desenvolvimento económico e social, de consolidação jurídica e de afirmação geopolítica de
Portugal na bacia do Atlântico.
O Plano de Situação não é um documento estratégico, uma vez que não lhe compete definir estratégias
e/ou políticas para o desenvolvimento da economia azul, para a conservação do meio marinho ou para
implementação de quadros estratégicos de defesa nacional. É sim, um instrumento que responde às
várias estratégias que abrangem o espaço marítimo nacional, desenvolvendo ferramentas que permitam
a efectivação das mesmas.
Assim, a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM 2013-2020) é a grande linha orientadora do
Plano de Situação e a sua estruturação está assente no modelo do designado “Crescimento Azul”. O
Crescimento Azul, identifica cinco domínios estratégicos: i) Energia azul; ii) Aquacultura; iii) Turismo; iv)
Recursos minerais marinhos; e v) Biotecnologia Azul. O Plano de Situação assumiu estes cinco domínios
estratégicos e propõe locais para o desenvolvimento destas actividades, considerando que o paradigma
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do crescimento azul assenta no bom estado ambiental do meio marinho e na protecção dos seus recursos
naturais.

Princípios e Objectivos
Os princípios aplicáveis ao ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, e consequentemente ao
Plano de Situação, encontram -se definidos na LBOGEM e são, para além dos consagrados na Lei de
Bases do Ambiente, os seguintes:


Abordagem ecossistémica, que tenha em consideração a natureza complexa e dinâmica dos
ecossistemas, incluindo a preservação do bom estado ambiental do meio marinho e das zonas
costeiras.



Gestão adaptativa, que tenha em consideração a dinâmica dos ecossistemas e a evolução do
conhecimento e das actividades.



Gestão

integrada,

multidisciplinar

e

transversal,

assegurando

a

coordenação

e

a

compatibilização do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional com as políticas de
desenvolvimento económico, social, de ambiente e de ordenamento do território e a adequada
ponderação dos interesses públicos e privados em questão e a coerência entre o ordenamento
do espaço marítimo nacional e o ordenamento do espaço terrestre, em especial das zonas
costeiras.


Abordagem precaucional, que assegure que a ausência de conhecimento científico não obstará
a que se tomem medidas adequadas à sustentabilidade ecológicas dos ecossistemas marinhos.



Subsidiariedade, através do qual se garante que as decisões de ordenamento são tomadas aos
níveis hierárquicos adequados no respeito das competências próprias dos governos das regiões
autónomas.



Promoção da colaboração para uma governança responsável dos oceanos, através da
cooperação com os principais parceiros a nível regional e internacional no sentido de reforçar o
quadro de governação dos oceanos, contribuindo para a gestão sustentável dos mesmos.



Valorização e fomento das actividades económicas numa perspectiva de longo prazo e que
garanta a utilização efectiva das faculdades atribuídas pelos Títulos de Utilização Privativa de
Espaço Marítimo Nacional (TUPEM), nas condições aí estabelecidas.



Cooperação e coordenação regional e transfronteiriça, assegurando a cooperação e
coordenação dos diversos usos e actividades, em curso ou a desenvolver, no espaço marítimo
nacional, atendendo aos efeitos potencialmente decorrentes da sua utilização para espaços
marítimos limítrofes internacionais ou de outros Estados.



Participação e simplicidade de percepção, que garanta que o Plano de Situação é elaborado com
uma participação activa dos diversos interessados e utiliza uma linguagem clara e simples.
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Os objectivos do Plano de Situação, nascem dos objectivos da LBOGEM:


Contribuir para a valorização do mar na economia nacional, promovendo a exploração
sustentável, racional e eficiente dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas,
garantindo a salvaguarda do património natural e cultural do oceano.



Contribuir para a coesão nacional, reforçando a dimensão arquipelágica de Portugal e o papel
do seu mar interterritorial.



Contribuir, através do ordenamento do espaço marítimo nacional, para o ordenamento da bacia
do Atlântico.



Contribuir para o reforço da posição geopolítica e geoestratégica de Portugal na bacia do
Atlântico como maior estado costeiro da UE.




Garantir a segurança jurídica e a transparência de procedimentos na atribuição de TUPEM.
Assegurar a manutenção do bom estado ambiental das águas marinhas, prevenindo os riscos da
acção humana e minimizando os efeitos decorrentes de catástrofes naturais e acções climáticas.



Assegurar a utilização da informação disponível sobre o espaço marítimo nacional.



Contribuir para o conhecimento do oceano e reforçar a capacidade científica e tecnológica
nacional.

Usos e Actividades
O Plano de Situação para o mar português procede à identificação e distribuição espacial e temporal dos
usos e actividades existentes e potenciais.
São estes os usos e actividades considerados, na actualidade:


Culturas marinhas



Biotecnologia marinha



Energias renováveis



Petróleo e gás



Recursos minerais marinhos



Cabos e emissários submarinos



Investigação científica



Imersão de dragados



Recreio, desporto, turismo



Património cultural subaquático.
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O Plano de Situação inclui, ainda, a localização de:


Canais de navegação e esquemas de separação de tráfego



Áreas de pilotagem obrigatória



Zonas de manobras de dragas



Bóias e sistema de assinalamento marítimo



Baixios a descoberto



Ilhas artificiais, instalações e estruturas e as respectivas zonas de segurança



Recifes artificiais



Ancoradouros e fundeadouros



Portos e marinas



Obras de defesa costeira



Zonas de depósito de dragados



Cabos e ductos submarinos



Zonas de deposição de munições e de matérias perigosas



Localização de naufrágios e de afundamentos.

Estes usos e actividades desenvolvem-se em diferentes locais do espaço marítimo (ver figura seguinte).

Fonte: https://www.psoem.pt/usos-e-atividades/

Figura 4.30 - Localização no espaço dos usos e actividades que ocorrem no espaço marítimo
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Classes e subclasses de zoneamento
O Plano identifica as seguintes classes de espaço:


servidões e restrições administrativas; e



áreas para usos e actividades privativos do espaço marítimo nacional.

Estas classes de espaço não são necessariamente incompatíveis entre si, podendo sobrepor-se,
considerando a tridimensionalidade do espaço marítimo.
Servidões e Restrições Administrativas


Defesa Nacional;



Segurança Marítima;



Infraestruturas Portuárias e Acessos Marítimos;



Marinas e Portos de Recreio;



Património Cultural Subaquático;



Cabos submarinos;



Áreas Relevantes para a Conservação da Natureza;


Rede Natura 2000; e



Áreas Marinhas Protegidas.



Reserva Ecológica Nacional;



Manchas de Empréstimo para a alimentação artificial da zona costeira; e



Zonas de tomada de água (scooping).

Áreas Existentes e Potenciais para Usos e Actividades Privativos do Espaço Marítimo Nacional
Áreas Existentes

As áreas existentes são todas aquelas que estão reservadas a determinado uso ou actividade
desenvolvidos ao abrigo de Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional ou títulos de
utilização privativa emitidos ao abrigo de legislação anterior.
Áreas Potenciais

Este tipo de áreas representa o espaço disponível para a instalação de determinadas actividades ou usos
de acordo com condições oceânicas específicas (agitação marítima, biótopos marinhos, correntes,
distância à linha de costa, etc.) e com os condicionalismos relativos a usos comuns e servidões ou
restrições administrativas:
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Aquacultura



Exploração de energias renováveis



Investigação científica



Plataformas offshore multiusos



Recreio, desporto e turismo



Imersão de dragados



Afundamento de navios e estruturas análogas



Complexos recifais



Património natural subaquático.

Áreas de Exclusão

Alguns usos ou actividades poderão ocorrer genericamente no oceano, não fazendo sentido definir áreas
potenciais para a sua futura instalação. Neste caso são definidas áreas de exclusão, admitindo-se que o
restante espaço marítimo é susceptível de poder ser utilizado para esses usos ou actividades.
Usos e Actividades Não Espacializadas
Alguns usos e actividade que ocorrem, ou que se prevê que venham a ocorrer, em espaço marítimo
nacional não são objecto de espacialização no presente Plano de Situação. Nesta situação estão as
seguintes actividades:


Pesca quando associada a infraestrutura (armadilhas de atum)



Investigação científica



Biotecnologia marinha



Património cultural subaquático



Emissários submarinos



Recursos minerais metálicos (mineração de mar profundo)



Recursos energéticos fósseis (petróleo)



Armazenamento geológico de carbono (sequestro de carbono)



Exploração de recursos minerais não-metálicos.

Metodologia de Espacialização dos Usos e Actividades Sujeitos a Título
A espacialização é o resultado de um conjunto de exercícios e acções que visam, em última análise,
promover a sustentabilidade do ambiente marinho e garantir a transparência e segurança jurídica
necessárias à efectiva promoção da economia azul. A segurança jurídica só será possível alcançar se as
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áreas destinadas ao desenvolvimento de determinada utilização estiverem efectivamente disponíveis,
considerando os diversos interesses e restrições em causa.
A estratégia de espacialização tentou também promover a utilização múltipla do espaço marítimo
nacional, tentando, sempre que possível, incentivar a coexistência de diversos usos e actividades.
Etapas do Processo de Espacialização de Usos e Actividades Privativos
1 - Identificação dos usos e actividades privativos de espaço marítimo nacional.
2 - Identificação e caracterização dos usos comuns que ocorrem no espaço marítimo nacional.
3 - Identificação das servidões e restrições administrativas que ocorrem no espaço marítimo nacional.
4 - Identificação dos instrumentos de ordenamento que incidem sobre o espaço marítimo nacional.
5 - Identificação das incompatibilidades e sinergias entre cada uma das actividades/usos6 - Identificação das condições oceanográficas mais adequadas à instalação de cada uma das
actividades/usos.
Considerando aquelas etapas, procedeu-se ao desenho e localização de polígonos específicos para o
desenvolvimento das várias utilizações privativas no espaço marítimo nacional.

Elementos de representação gráfica
A síntese da representação gráfica do POEM é representada num geoportal (Web Map Application com
compatibilidade universal em termos de sistemas operativos e equipamentos). Permite a visualização
das diversas camadas de informação em sobreposição, incluindo tabelas de atributos associadas e é
composta por conjuntos de dados geográficos e serviços de mapas integrados de suporte à pesquisa e
visualização de dados espaciais, que visa integrar e disponibilizar, em ambiente web, a informação
georreferenciada relacionada com a situação de referência do mar português.
Este geoportal reúne o conjunto da informação sobre a actual utilização do espaço marítimo nacional,
incluindo servidões, condicionantes e outros elementos de caracterização oceanográfica, sendo possível
a visualização das várias camadas de informação em sobreposição, incluindo tabelas de atributos
associadas, integrando dados geográficos produzidos por diversas entidades nacionais e internacionais
em serviços de mapas online.
A cartografia online possui responsabilidade partilhada pelas diversas instituições, com a vantagem de
que a informação permanece sempre actualizada no geoportal pelas fontes fornecedoras da informação.
Por outro lado, esta metodologia tem como vantagem o abandono da cartografia tradicional em papel,
sendo utilizados apenas serviços de mapas.
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Participação pública
Uma primeira fase de planeamento incluiu a identificação e o envolvimento das partes interessadas
relevantes desde o início. Foram feitos esforços para promover a aceitação, participação e apoio de todas
as partes e obter informações e conhecimentos das mesmas. Os recursos e actividades marinhas foram
caracterizados e mapeados, as potenciais actividades futuras foram identificadas e os factores
necessários para o desenvolvimento sustentável foram determinados.
No âmbito da primeira versão do POEM foi promovido o envolvimento das partes interessadas através
de diversos modos diferenciados:


Painéis distribuídos regionalmente, destinados à divulgação e captação de interesse e
colaboração de todos os agentes, independentemente do grau de envolvimento e ligação às
questões marítimas e, sobretudo, numa fase inicial do processo onde a participação ainda seja
motivante.



Workshops Temáticos, destinados a intervenientes convidados, cerca de 10 a 15 elementos por
sub-tema, promovendo o envolvimento dos actores directamente associados a temáticas
específicas e a sua responsabilização e apropriação do Plano. Os temas dos workshops foram
os seguintes:


Transportes Marítimos e Defesa Nacional (Centro): Transportes Marítimos e Portos;



Ambiente e Energia (Norte): Conservação da Natureza e Biodiversidade Marinhas; Energias

Segurança Marítima; Soberania Nacional
Renováveis; Recursos Minerais; Investigação do Mar


Pesca, Turismo e outros Usos das Zonas Costeiras (Sul): Pescas e Aquicultura; Turismo nas



Pescas e outros Recursos Marinhos (nos Açores): Pescas e Aquicultura; Actividades

Zonas Costeiras; Desportos Náuticos
Marítimo Turísticas; Ciências e Tecnologias Marinhas


Fórum de Discussão, integrado no Web Site do POEM, e dividido em grupos temáticos, com o
objectivo de integrar um conjunto de actividades de promoção, divulgação e discussão,
estabelecendo mecanismos de feedback que permitam fazer chegar à equipa os resultados das
reflexões aí produzidas.

No âmbito do PSOEM, e tendo em conta que este herdou muito trabalho feito no âmbito do POEM, foi
apenas privilegiada a criação de grupos de trabalho que reuniram as entidades públicas relevantes na
tomada de decisão sobre cada um dos usos e actividades:


GT 1 - Defesa, Segurança e Navegação



GT2 - Culturas marinhas de organismos vivos, Biotecnologia



GT 3 - Conservação da Natureza e Investigação Científica



GT 4 - Recursos Minerais e Energéticos e Infraestruturas
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GT 5 - Recreio, Desporto, Turismo, Património cultural subaquático e Afundamento de navios



GT 6 - Imersão de dragados e Manchas de empréstimo.

4.2.9

Seychelles

O Plano Espacial Marítimo (PEM) das Seychelles é um processo participativo e integrado, focado no
planeamento e gestão do uso sustentável, a longo prazo, e na saúde do ecossistema marinho da ZEE
das Seychelles.
A Iniciativa PEM é um processo liderado pelo Governo, com planeamento e mediação geridos pela The
Nature Conservancy (TNC) e TNC Canada em parceria com o Governo das Seycheles - Unidade
Coordenadora do Programa UNDP GEF.

Área abrangida
A Zona Económica Exclusiva (ZEE) das Seychelles abrange 1.374.000 km2 de oceano e 115 ilhas
incluindo a reserva natural de Vallée de Mai e o atol de Aldraba, áreas classificadas como Património
Mundial da UNESCO - ricos em biodiversidade terrestre e marinha.
O PEM engloba a totalidade da ZEE e do Mar Territorial das Seychelles. O Mar Territorial tem cerca de
47.000 km2 e representa aproximadamente 3,5% da ZEE.

Linhas orientadoras
As linhas orientadoras do Plano Espacial Marítimo das Seychelles podem ser divididas em dois grupos:




Governação e Gestão


Legislação Nacional, Regulamentos e Leis



Acordos Internacionais



Política, Planos de Gestão, Estratégias e Planos de Acção



Transparência, Inclusão e Participação



Integração e Co-gestão



Administração Ambiental



Equidade, Sustentabilidade e desenvolvimentos.

Abordagem e Aplicação


Gestão com base no Ecosistema



Princípio da precaução



Equilibrar objectivos ecológicos, económicos, sociais e culturais
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Viável, Prático e Implementável



Sustentabilidade Financeira



Adaptável e Dinânico



Escalas temporais e espaciais relevantes.

Princípios e Objectivos
Os princípios que guiam o POEM das Seychelles incluem:


Integração e coordenação com todas as Leis, Regulamentos, Actos, Acordos Jurídicos, Política
Nacional, e Planos de Gestão Autorizados nas Seychelles. Integração com estratégias nacionais
e planos de acção. Integração com todas as partes interessadas marinhas e considerar acordos
de co-gestão, sempre que possível.



Transparência, inclusividade e participação, pilares do envolvimento, consulta e comunicação
com as partes interessadas e a sociedade civil.



Gerir o ambiente, assegurar a equidade social e económica e melhorar o desenvolvimento
ecológico sustentável.




Uma abordagem baseada no ecossistema.
O artigo 15 da Declaração do Rio sobre Desenvolvimento Sustentável que diz: "A fim de proteger
o meio ambiente, a Abordagem Precaucionária será amplamente aplicada pelos Estados de
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta
de certeza científica não deve ser usada como motivo para adiar medidas economicamente
viáveis para evitar a degradação ambiental".

O objectivo principal do Plano Espacial Marítimo das Seychelles é desenvolver um Plano até 2020 que:


elabore a legislação necessária à criação e conservação das áreas de conservação marinhas
(30% da ZEE e do mar territorial das Seychelles);



promova a economia azul e outras estratégias nacionais de apoio à saúde dos oceanos, à
economia local e ao crescimento económico;



aborde as mudanças climáticas em habitats costeiros e offshore;



seja revisto e adaptado ao longo do tempo.

O PEM, com o intuito de conseguir um plano abrangente e com zoneamento definido, optou por uma
abordagem por Fases, composta por três Etapas ao longo dos sete anos do processo, de 2014 a 2020,
com implementação prevista para 2021.
Fase 1 (2014-2018) - contempla a 1ª Etapa e tem por objectivo a identificação e o reconhecimento oficial
de 15% da ZEE ou 208.000 km2 de novas áreas de conservação marinha. A etapa 1 foi um sucesso,
abrangeu mais de 210.000 km2 e alcançou a meta de 16,1% de área da ZEE.
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Fase 2 (2018-2020) - contempla duas Etapas


2ª Etapa - inclusão de novas áreas de conservação marinha (7,5% da ZEE: 5% da Zona 1 e 2,5%
da Zona 2). Com o término desta etapa, as Seychelles passaram a ter, sob protecção marinha,
cerca de 350.900 km2.


3ª Etapa - foi lançada em Março de 2019 e contempla novas áreas de conservação marinha,
os restantes 7,5% da área da ZEE (5% da Zona 1 e 2,5% da Zona 2).

A Fase 2 também cumprirá os objectivos SMART de adaptação às mudanças climáticas e da Economia
Azul.

Figura 4.31 - Áreas de Protecção Marinha - 1ª e 2ª etapa

Usos e Actividades
A iniciativa PEM é uma abordagem integrada e multissectorial para abordar a adaptação às alterações
climáticas, a protecção marinha e apoiar a Economia Azul e outras estratégias nacionais. O processo
inclui contribuições de todos os principais sectores das Seychelles, incluindo pesca comercial, turismo e
fretamentos marinhos, conservação da biodiversidade, energia renovável, autoridade portuária,
segurança marítima e recursos não renováveis, a fim de desenvolver um plano marinho abrangente com
a contribuição das partes interessadas
Com base nessas contribuições foram identificados os principais usos:


Património Cultural



Pescas, incluindo pirataria e pesca IUU (Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada)



Extracção de recursos não renováveis (petróleo, gás, mineração e inertes)



Protecção e Conservação da Biodiversidade
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Energias renováveis



Tráfego e Transporte marítimo (local e internacional)



Turismo e Recreio (incluindo pesca desportiva).

Classes e subclasses de zoneamento
O PEM das Seychelles propõe um zoneamento para áreas de conservação marinhas, usos sustentáveis
e usos múltiplos. O PEM das Seychelles adoptou uma abordagem integrada e multissectorial ao
zoneamento.
O zoneamento é um processo iterativo: em Julho de 2014 foi apresentado um rascunho com o
enquadramento desenvolvido para o zoneamento, desde então esse enquadramento foi revisto diversas
vezes e a sua última versão apresentada em Outubro de 2017.
O zoneamento das áreas foi dividido em 3 zonas19:


Zona 1 - zona de Alta Protecção da Biodiversidade - alocar 15% da ZEE e do mar territorial para
metas elevadas de conservação marinha e da biodiversidade, para habitats e espécies
representativas.



Zona 2 - zona de Média Protecção de Biodiversidade e de Uso Sustentável - alocar 15% da ZEE
e das águas territoriais para metas médias de conservação marinha e biodiversidade, para
habitats e espécies representativas. Os usos sustentáveis são compatíveis com os objectivos
de biodiversidade nessas áreas.



Zona 3 - zona de Multiusos - alocar 70% da ZEE e das águas territoriais para maximizar os usos
e actividades nas Seychelles, com desenvolvimento alinhado com a sustentabilidade dos
recursos naturais a longo prazo.

Elementos de representação gráfica
A representação do Plano Espacial Marinho do Arquipélago das Seychelles é efectuada com recurso a
um Atlas. O Atlas do Plano Espacial Marinho das Seychelles é uma ferramenta de apoio ao plano de
ordenamento, tendo por objectivo criar um meio para que as partes interessadas consigam visualizar
dados espaciais e utilizar os mapas para fornecer informações sobre o projecto de zoneamento, incluindo
dados ou informações em falta. O Atlas é igualmente útil para os órgãos institucionais e as partes
interessadas no apoio às decisões sobre as actividades marítimas nas Seychelles quando o Plano for
implementado.

19

https://seymsp.com/outputs/zoning-framework/
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Os dados do Atlas referem-se aos temas de planeamento: biodiversidade marinha, pesca, infraestruturas
marítimas, transporte marítimo e de transporte, recursos não renováveis, energias renováveis e turismo
e recreio.
Na versão impressa (escala variável entre 1:200.000 e 1:3.000.000), os mapas são acompanhados de
descrições de dados e outras informações pertinentes, para descrever os mapas e fornecer aos leitores
fontes de dados.
Os mapas digitais são actualizados à medida que novas informações e dados são disponibilizados.

Figura 21 - Mapa da infraestrutura marítima

4.2.10 Suécia
Na Suécia não existe um plano nacional de ordenamento do espaço marítimo (OEM) que cubra o mar
territorial e a ZEE, mas desde Setembro de 2014 que existe legislação para o OEM nacional na Suécia.
No entanto, ao abrigo do Código do Ambiente da Suécia, haverá três planos regionais de ordenamento
do espaço marítimo - um para o Golfo de Bótnia, um para o Mar Báltico e um para Skagerrak e Kattegat.
O Estado partilha com os municípios a responsabilidade de planeamento das águas territoriais. Na Zona
Económica Exclusiva, o Estado é o único responsável pelo planeamento.
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Os planos devem fornecer orientações às autoridades públicas e aos municípios no planeamento e
revisão dos pedidos de uso da área. As orientações devem procurar que as sub-regiões marítimas
abrangidas pelo plano sejam utilizadas para os fins ou finalidades mais adequados, considerando as
características das áreas, a sua localização e as necessidades existentes.
A principal tarefa do planeamento do espaço marítimo é conseguir um compromisso entre os diferentes
interesses públicos.

Área abrangida
O espaço marítimo da Suécia cobre cerca de 130.000 km2: o mar territorial cerca de 70.000 km2 e a ZEE
cerca de 60.000 km2, sendo a maior do Mar Báltico.

Fonte: https://www.havochvatten.se/download/18.56d79bf516b232e9db573cab/1560164109554/proposal-marine-spatial-planssweden-revieiw.pdf

Figura 23 - Áreas de planeamento marítimo da Suécia
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A Suécia está a desenvolver planos regionais de OEM para as suas águas territoriais e zona económica
exclusiva para as três áreas acima referidas:


Golfo de Bothnia



Mar Báltico; e



Skagerrak e Kattegat

Estes planos abrangem a ZEE da Suécia e as águas territoriais suecas dentro de uma milha náutica a
contar da linha de base referida na Lei sobre o Território Marinho e Zonas Marítimas da Suécia
(2017:1272) que não são propriedade privada.

Linhas orientadoras
O ordenamento do espaço marítimo é realizado tendo em consideração a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar e a legislação e política a nível da UE.
A Portaria de Planeamento Espacial Marítimo e o Código do Ambiente da Suécia formam a base para as
linhas orientadoras dos planos:



o plano espacial marinho deve orientar e contribuir o para desenvolvimento sustentável;
os interesses nacionais de acordo com o Código Ambiental Sueco são aqueles que superam
outros interesses públicos no planeamento espacial;



interesses públicos são aqueles que contribuem para alcançar os objectivos sociais de
desenvolvimento económico, social e ambientalmente sustentável, devem ser de importância
material;



avaliação dos usos - os PEM definem o uso, com base em várias reivindicações de interesse
nacional e outros interesses públicos de acordo com o Código do Ambiente;




limites no mar - regulados pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;
planeamento municipal do mar territorial - os municípios têm responsabilidade pelo planeamento
do território sueco, que inclui também as águas interiores e o mar territorial;



colaboração com países vizinhos - fazem fronteira com as águas territoriais ou zonas económicas
exclusivas de nove países.



objectivos de Desenvolvimento Sustentável Global;



objectivos ambientais nacionais;


ambiente marinho equilibrado, áreas costeiras e arquipélagos prósperos;



rica diversidade de vida vegetal e animal



ambiente não-tóxico



impacto climático reduzido



eutrofização zero
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a estratégia marítima da Suécia - ambiente marinho equilibrado, indústrias marítimas
competitivas e zonas costeiras atractivas;



adaptação climática - definir áreas para a conversão de energia sustentável e rotas marítimas
eficientes em termos de combustível;



planeamento para um bom estado ambiental - reduzir a carga a que os usos do mar estão
sujeitos;



normas de qualidade ambiental - meios legais de controlo destinados a assegurar que o bom
estado ambiental é alcançado ou mantido;



áreas de protecção marinha - desenvolvimento de uma rede ecológica representativa, coerente
e funcional;



infraestrutura verde - orientação sobre onde os diferentes usos são os mais adequados e
indicação de áreas de especial atenção aos valores da natureza, contribuem para estruturas
verdes coerentes;



serviços do ecossistema - de conhecimento relevante, para poder analisar, avaliar e justificar a
adequação, ou não, de uma área para vários usos (ver figura seguinte); e



coexistência - deve ser promovida a coexistência entre as várias actividades e utilizações.

Figura 4.32 - Serviços do Ecossistema
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Princípios e Objectivos
Durante o processo do plano espacial marinho, foram establecidos dez objectivos, com base em
objectivos nacionais e internacionais, sociais e ambientais, legislação existente, políticas e estratégias
nacionais e outra documentação relevante. Os objectivos do plano são compostos por um objectivo geral,
suportado pelos outros nove objectivos20.
O plano tem por objectivo geral o bom ambiente marinho e crescimento sustentável, contribuindo para:



a obtenção e manutenção de um bom estado ambiental do meio marinho;
o uso sustentável dos recursos do mar, para que as indústrias associadas ao mar se possam
desenvolver e ser competitivas; e



a promoção da coexistência de diferentes atividades e áreas de uso.

Como apoio para alcançar o objectivo geral, os nove objectivos são divididos em dois grupos:




Criar condições para (questões claras e abrangentes para o futuro próximo):


o desenvolvimento regional, lazer e conservação de bens culturais;



uma infraestrutura verde marinha e a promoção de serviços ecossistémicos;



boa acessibilidade;



navegação marítima sustentável;



desenvolvimento da transferência de energia e produção de eletricidade renovável no mar;



pesca comercial sustentável; e



defesa e segurança.

Criar disponibilidade para (questões potencialmente abrangentes a longo prazo):


futura extracção de minerais e armazenamento de carbono; e



futuro estabelecimento de aquicultura sustentável.

Usos e Actividades
As propostas de uso baseiam-se no equilíbrio de diferentes interesses e numa avaliação adequada
baseada na localização, carácter e necessidades. Os interesses nacionais e outros interesses públicos
são importantes nessas considerações.
Os planos espaciais marinhos especificam oito usos:


extracção de energia;

20

https://www.havochvatten.se/download/18.56d79bf516b232e9db573cab/1560164109554/proposal-marine-spatial-planssweden-revieiw.pdf
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defesa;



uso geral;



natureza;



recreio/cultura/turismo;



extração de areia;



transporte marítimo; e



pesca comercial.

Classes e subclasses de zoneamento
Nos mapas de planeamentos dos três planos que a Suécia está a desenvolver, os usos apresentados
foram considerados como os mais adequados, ou seja, têm precedência sobre outros usos. Logo, todos
os outros usos presentes numa mesma área devem adaptar-se às condições e necessidades dos “usos
mais adequados”.

Quadro 4.2 - Usos mais adequados por plano

Uso mais adequado

Golfo de Bothnia

Mar Báltico

Skagerrak e Kattegat

Ambientes de vida atraentes
(áreas de recreio, património
cultural, ambientes naturais e
turismo)

Ambientes de vida atraentes
(áreas de recreio, património
cultural, ambientes naturais e
turismo)

Ambientes de vida atraentes
(áreas de recreio, património
cultural, ambientes naturais e
turismo)

Extracção de energia

Extracção de energia

Extracção de energia

Áreas de investigação para a
extracção de energia

-

-

Defesa

Defesa

Defesa

Natureza

Natureza

Natureza

Uso geral

Uso geral

Uso geral

Extracção de areia

Extracção de areia

-

Transporte marítimo

Transporte marítimo

Transporte marítimo

-

Áreas de investigação para o
transporte marítimo.

-

Pesca comercial

Pesca comercial

Pesca comercial

Em todas as áreas definidas do plano, a colocação, operação e manutenção de cabos de dados e
telecomunicações, cabos de energia, tubulações e linhas de gás devem ser possíveis sempre que
apropriado.
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Os usos são apresentados de diferentes maneiras nos mapas de planeamento:


Os quatro usos da energia, defesa, uso geral e natureza são apresentados com uma letra e as
áreas ocupadas são delimitadas com linhas que as definem. Todas as áreas são identificadas
com uma letra e um número, como o B100, Ö100 ou V100 (conforme pertençam ao plano do
Golfo de Bothnia, Mar Báltico ou Skagerrak e Kattegat.



Os outros usos são delimitados pelas suas próprias simbologias.

Fonte: Marine spatial plans for the Gulf of Bothnia, the Baltic Sea and Skagerrak/Kattegat

Figura 4.33 - Mapa de planeamento da área marinha do troço sul do golfo de Bothnia
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Figura 4.34 - Mapas de planeamento dos PEM do Golfo de Bothnia, Mar Báltico e Skagerrak e Kattegat

Em muitos casos, vários usos são considerados como os mais adequados para o mesmo local. Tendo
estes o mesmo grau de prioridade, torna-se necessário assegurar a coexistência entre eles, podem ter
que se adaptar uns aos outros.
Se qualquer um dos usos for baseado em reivindicações de interesse nacional, a avaliação de que a
coexistência é possível implica uma avaliação preliminar de que não há risco de danos substanciais ao
interesse nacional.
O PEM deve promover a coexistência entre as várias actividades e utilizações, podendo ser de uma das
três formas seguintes:






a coexistência pode exigir alguma adaptação entre:


ambientes de vida atraentes, defesa, pesca comercial e navegação;



extracção de energia e natureza; e



defesa e natureza.

a coexistência pode exigir mais adaptação entre:


pesca comercial, navegação, defesa, extracção de energia e natureza; e



ambientes de vida atraentes.

a coexistência pode exigir uma adaptação extensiva ou não é possível:


extracção de energia e pesca comercial;



extracção de energia e navegação;



extracção de energia e natureza; e

19029-F2-E04-T01-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 1 - Enquadramento | 252

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)



extracção de energia e defesa.

O mapa de planeamento apresenta a coexistência por sobreposição de usos. Uma marcação a cores
pode, por exemplo, ocorrer no mesmo local que uma “letra” e várias “letras” podem ocorrer na mesma
área.

Na área V339, coexistem
ambientes de vida atraentes,
defesa, natureza, pesca
comercial e navegação
Figura 4.35 - Coexistência no mapa de planeamento, usos sobrepostos

Para cada um dos planos, foram definidas sub-regiões. Cada sub-região apresenta características e
perspectivas diferentes, no que respeita ao tipo de usos mais adequado e às possíveis relações de
coexistência.
No Golfo de Bothnia, existem três sub-regiões marinhas:


Baía de Bothnian



Norte do Mar de Bothnian e Norte de Kvarken



Sul do Mar de Bothnian

No Mar Báltico, existem cinco sub-regiões marinhas:


Norte do Mar Báltico e Sul de Kvarken



Mar Báltico Central



Sudeste do Mar Báltico



Mar Báltico meridional



Sudoeste do Mar Báltico e Öresund.

No Skagerrak e no Kattegat, existem duas sub-regiões marinhas:
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Skagerrak



Kattegat.

Elementos de representação gráfica
A representação do Plano é efectuada através de um geoportal que agrega grande parte da informação
e que, entre outros, apresenta o uso mais adequado do mar, como a pesca comercial, transporte marítimo
e produção de energia. O mapa do plano também mostra áreas onde devem ser tomadas considerações
especiais sobre altos valores naturais, valores culturais e interesses da defesa territorial.
Outras camadas no mapa representam algumas das variáveis mais importantes para o planeamento
marítimo, como reivindicações de interesse nacional. A escala de representação que garante a melhor
interpretação da informação varia entre 1:700.000 e 1:1.000.000 (não permite a visualização a escalas
inferiores a 1:300.000).
O Regulamento de Planeamento Marítimo sueco estipula que o mapa do plano deve demonstrar as
características básicas e contabilizar os interesses nacionais existentes. A escala aceitável para esse
tiipo de mapa situa-se entre 1:800.000 e 1:600.000.
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4.3

ENSINAMENTOS PARA O POEM

A análise realizada permitiu tirar várias lições quanto a abordagens a adoptar no POEM.
Embora os Termos de Referência (TdR) do POEM tenham já tido em conta práticas internacionais
actuais, os exemplos analisados demonstram que é possível aplicar alguns ajustamentos à abordagem
metodológica inicialmente prevista, compatíveis com o âmbito contratual da elaboração do POEM.
Alguns aspectos importantes são destacados em seguida.

Área abrangida
Poderá justifcar-se a consideração de macro-unidades de planeamento reflectindo a intensidade da
ocupação demográfica dos distritos costeiros e o zoneamento ecológico geral da faixa costeira e espaço
marítimo de Moçambique:


a região Norte, demograficamente mais expressiva, de clima tropical mais quente e dos corais;



a região Centro-Zambeze onde se encontra a costa dos mangais mas também a maior largura
da plataforma continental (banco de Sofala);



a região Sul, com menor ocupação na faixa costeira (excepto na “Grande Maputo”), de clima
tropical mais fresco, e pradarias marinhas.

Outras opções poderão ser consideradas, tais como trechos de litoral costeiro ao longo dos quais se
encontram conjuntos de áreas de conservação importantes ou, outros conjuntos temáticos relevantes
para o POEM e que requerem orientações de gestão diferenciadas. Não é no entanto de esperar que o
POEM apresente resultados e propostas para unidades territoriais de âmbito distrital ou por área de
conservação.

Linhas orientadoras
Nem todos os planos de OEM, de outros países, definem linhas orientadoras e, quando o fazem, não é
clara a sua definição. Mais ou menos pragmáticos, alguns aproximam-se de objectivos, outros reforçam
princípios e instrumentos próprios desses países (caso do código do ambiente sueco), sem
correspondência em Moçambique e outros aproximam-se de orientações metodológicas para as
actividades de elaboração dos planos.
Assim, parece mais adequado apontar a um conjunto de linhas orientadoras com ligação a princípios,
objectivos e instrumentos reconhecidos em Moçambique.
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Não sendo o POEM um instrumento de natureza estratégica, a sua primeira e principal linha orientadora
deverá ser a Política e Estratégia do Mar, a que poderá ser acrescentada a recente política de adesão
de Moçambique ao Crescendo Azul.
Para além desta linha de orientação primária podem-se ainda considerar:


Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas metas.



Os interesses públicos na medida em que contribuam para alcançar os objectivos sociais de
desenvolvimento económico, social e ambientalmente sustentável e que devem ser de
importância material. Incluindo as comunidades costeiras como objectos de interesse público.



A avaliação dos usos actuais e a definição do zoneamento com base na ponderação de
reivindicações de interesse nacional e de outros interesses públicos e admitindo a coexistência
de usos.



O reforço da protecção dos recursos naturais, evitando a perturbação e poluição do meio
marinho:


reforçando a fiscalização na aplicação das normas de qualidade ambiental;



estabelecendo uma rede ecológica de áreas de conservação marinha representativa,
coerente e funcional.




O aumento da segurança no espaço maritimo.
O monitoramento e a incorporação de uma componente nacional nos projectos de exploração de
recursos naturais e, em particular, do gás.



A promoção da produção energética de fontes renováveis offshore.



A promoção da redução de emissões GEE e a adaptação climática, com uma forte aposta na
resiliência das zonas costeiras e actividades que tenham lugar nessas zonas e no espaço
marítimo nacional.

Princípios e objectivos
Os princípios do POLMAR, convergentes com diversos princípios do Guia da UNESCO sobre o OEM e
outros princípios aceites internacionalmente, são, definitivamente, um bom ponto de partida, para fixar
os princípios que devem ser seguidos no POEM para determinar a natureza e as características do
processo de OEM e reflectir os resultados que se esperam alcançar.
Da análise realizada neste capítulo e ponderação dos princípios identificados segue-se uma lista de
princípios que poderão vir a ser adoptados no POEM.
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Quadro 4.3 - Princípios que poderão vir a ser adaptados para o POEM
Princípios do POEM
Princípio da unidade territorial do Estado
Os espaços marítimos e costeiros são parte integrante do Estado e que a Política e Estratégia do Mar tem como
referência a unidade territorial, no quadro da soberania nacional (POLMAR).
Princípio holístico e da boa governação
Sob este princípio podem reunir-se outros princípios como:
Princípio holístico. O Estado reconhece que todas as questões relacionadas com o espaço dos ecossistemas
marinhos e costeiros estão inter-relacionados e devem ser tratados como um todo e de harmonia com o
princípio da precaução (POLMAR).
Princípio da gestão integrada. O Estado promove a gestão responsável e integrada, intersectorial,
multidisciplinar e transversal, assegurando a coordenação da planificação e da acção no mar (POLMAR).
Princípio da subsidiariedade. Coordenação dos procedimentos dos vários níveis da administração pública, de
modo a favorecer o nível da tomada de decisões mais próximo dos cidadãos (prática internacional).
Princípio da integração. Facilitar a coerência e a integração, nomeadamente entre níveis de governação
(UNESCO).
Princípio do envolvimento da comunidade
O Estado promove e reconhece a iniciativa e a participação activa de todos os cidadãos e das autoridades
tradicionais na planificação, na tomada de decisão e no uso e conservação dos recursos marinhos e costeiros
(POLMAR).
Pode considerar-se que este princípio serve também o:
Princípio da transparência. Os processos usados para tomar decisões devem ser facilmente entendidos pelo
público, permitir que os cidadãos vejam como são tomadas as decisões, como são afectados os recursos e
como é que as decisões que foram tomadas afectam as suas vidas.
Princípio da confiança pública. Os recursos marinhos, incluindo o espaço marítimo, pertencem às pessoas e
deverão ser conservados à guarda do governo para a sua população e para as gerações futuras.
Princípio do equilíbrio
Para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a conservação dos recursos marinhos e
costeiros, a salvaguarda dos direitos do consumidor (POLMAR) e, o desenvolvimento social e emprego.
Pode considerar-se que este princípio é equivalente ou nele cabem princípios de práticas internacionais, tais
como:
Princípio do desenvolvimento sustentável. Assume uma visão do progresso que integra objectivos imediatos e
de longo-prazo, actuação local e global e considera as questões sociais, económicas e ambientais como
componentes inseparáveis e interdependentes do progresso da humanidade.
Princípio de reforçar a capacidade económica. Promove as condições para o desenvolvimento das actividades
económicas relacionadas com o espaço marítimo de forma a melhorá-las numa perspectiva de longo-prazo,
com base no conhecimento científico e em harmonia com os outros princípios.
Princípio do poluidor-pagador
Os custos de poluição ou danos ao ambiente devem ser pagos pela parte responsável (POLMAR e UNESCO).
Princípio do utilizador pagador
O acesso e a utilização dos recursos marinhos e costeiros são pagos pelos utilizadores (POLMAR).
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Princípios do POEM
Princípio da precaução
Se uma decisão causar danos graves ou irreversíveis à sociedade ou ao ambiente, e na ausência de consenso
científico que ateste que esses danos não se materializarão, o ónus da prova recai sobre quem advoga a
realização da acção (POLMAR e UNESCO).
Princípio da cooperação internacional
Garantir que o Estado respeita os valores e princípios das cartas da ONU e da UA e promove a relação com as
organizações regionais e internacionais cujo denominador comum é o mar (POLMAR).
Neste princípio cabe também o da cooperação transfronteiriça, para assegurar a coerência dos planos de países
vizinhos que afectam vários ecossistemas.
Princípio da abordagem ecossistémica
Garantir que a pressão colectiva das actividades e usos deve ser mantida em níveis compatíveis com a obtenção
de um bom estado ambiental e que a capacidade de resposta dos ecossistemas marinhos a mudanças
antropogénicas não é comprometida, permitindo simultaneamente o uso sustentável de bens e serviços
marinhos pelas gerações presentes e futuras (práticas internacionais).
Certamente que aqui cabe o princípio da integridade do ecossistema, que implica um foco primordial na
manutenção da estrutura e funcionamento do ecossistema dentro de uma área sujeita a OEM (UNESCO).
Gestão adaptativa
Envolvendo um processo de aprendizagem baseado nos seus próprios resultados e que permite a adaptação
constante das metodologias e práticas à evolução do conhecimento científico, à natureza complexa e dinâmica
do espaço marinho e às necessidades socioeconómicas (práticas internacionais).

Os cinco objectivos gerais estabelecidos para o POEM (ver Objectivos gerais) cobrem de um modo geral
o tipo de objectivos definidos pelas práticas internacionais.
Contudo, no plano económico, quando a perspectiva de desenvolvimento de um sector tem uma ordem
de grandeza e importância nacional que o projecta, claramente acima, dos restantes, mesmo para um
âmbito internacional, é comum os objectivos enquadrarem de forma explicita esse sector. Acredita-se ser
esse o caso do sector do gás, cujas interacções e impactos ambientais e sociais requerem atenção
especial.
Também a natureza e âmbito do PNDT (Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial) justificam a sua
inclusão nestes objectivos, através de referência ao seu objectivo central de “endogeneização do
desenvolvimento”, aos seus objectivos estratégicos, à assunção do modelo de desenvolvimento
económico e social da ENDE (Estratégia Nacional de Desenvolvimento), adaptado ao período 2020-2040
e a perspectivas sobre o futuro do gás e do carvão e, à respectiva espacialização (interpretação do
PNDT).

Usos e actividades
Dentro das práticas internacionais a sistematização de actividades, usos e funções considera:


a representação de actividades, usos e funções principais e característicos do espaço marítimo
de cada país;
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a organização por grupos, normalmente de tipo de actividade, uso ou função;
um desdobramento entre situação actual e situação futura (planeada, genericamente prevista ou
proposta no âmbito do Plano); em alguns planos são identificados desafios, seja na situação
actual seja no futuro.

Classes e subclasses de zoneamento
Tendo em conta as práticas internacionais aprsentam-se alguns critérios que poderão ajudar a
sistematização classes e subclasses de zoneamento para efeitos de OEM.


Classes de usos e actividades, actuais e futuras.



Grupos de usos ou actividades com grau de prioridade semelhante, de coexistência necessária
sem pôr em causa o interesse nacional (Suécia):





sem requisitos especiais para ser assegurada;



onde a coexistência pode exigir uma adaptação intermédia (eventualmente graduada);



quando a coexistência pode exigir uma adaptação extensiva ou não ser possível.

O conceito da coexistência articula-se ou tem tradução noutros conceitos, por exemplo no caso
da Alemanha, a coexistência é visível no seguinte sistema:


zona prioritária: exclusivamente reservada a um determinado uso, sendo os restantes usos
ou actividades interditos a menos de situações especiais, compatíveis com o uso prioritário;



zona reservada: para várias actividades, onde é acolhida a diferenciação por prioridades;



zona de qualificação: reservada a um ou vários usos específicos que não podem ter lugar
fora dessa zona.



No caso de Portugal, a coexistência é visível no seguinte sistema:


áreas existentes: São áreas reservadas a determinado uso ou actividade desenvolvidos ao
abrigo de títulos de utilização privativa emitidos;



áreas potenciais: Refere-se ao espaço disponível para determinadas actividades ou usos de
acordo com condições oceânicas específicas (agitação marítima, biótopos marinhos,
correntes, distância à linha de costa, etc.) e com os condicionalismos relativos a usos comuns
e servidões ou restrições administrativas;



áreas de exclusão: Para as quais se admite que fora delas o espaço marítimo é susceptível
de poder ser utilizado por usos ou actividades que poderão ocorrer genericamente no oceano
e para as quais não faz sentido definir áreas potenciais para a sua futura instalação.



Outro conceito interessante respeita a considerar “Usos e actividades não espacializadas” (caso
de Portugal), que ocorrem, ou que se prevê que venham a ocorrer, e onde são incluídas a pesca
com armadilhas especificas, investigação científica, património cultural subaquático, emissários
submarinos, recursos minerais metálicos (mineração de mar profundo), recursos energéticos
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fósseis (petróleo), armazenamento geológico de carbono (sequestro de carbono) ou exploração
de recursos minerais não-metálicos.

Elementos de representação gráfica
No espaço marítimo, os principais processos biofísicos, bem como as actividades humanas abrangem
uma enorme variedade de escalas geográficas (1:10.000 a 1:3.000.000 nos planos consultados), de
acordo com a natureza dos temas e o seu enquadramento regional (de internacional a sub-regional, a
vários níveis).
No entanto, em vários casos (Alemanha, MARISMA, Portugal), a representação gráfica dos planos
recorre a uma aplicação geo-espacial interactiva onde é possível a representação, visualização e
produção de mapas temáticos com várias camadas de informação, incluindo tabelas de atributos
associadas. Estas aplicações que agregam toda a informação produzida para o Plano permitem uma
maior amplitude de visualização em termos de escala, ainda que a qualidade esteja condicionada à
escala de produção de cada camada de informação.
Esta aplicações geo-espaciais, semelhantes ao WebSIG do POEM podem ser incorporadas em sistemas
de gestão a longo prazo dos respectivos planos. Nesse sentido muitas das coberturas geográficas
preparadas e sistematizadas poderão vir a ser incorporadas nesse sistema e, para cada uma, deverão
ser definidos os limites de escala dinâmica para a sua visualização, de acordo com o rigor e detalhe dos
respectivos dados de base.

Participação pública
As abordagens de participação pública dos vários países e regiões evidenciam grande diversidade na
tipologia das sessões (workshops, grupos focais, seminários, sessões de audiência pública e de
participação pública), no detalhe, na abrangência multissectorial das partes interessadas mobilizadas e,
no grau de participação das mesmas.
De um modo geral o seu primeiro interesse prende-se com a definição e consolidação de objectivos.
Muitas também contemplaram a obtenção de informações e conhecimentos das partes interessadas e, a
apresentação às mesmas de resultados e mapeamentos de caracterização dos usos actuais e potenciais.
Alguns países consideraram relevante realizar consultas transfronteiriças.
Os TdR e o planeamento de participação pública previstos para o POEM (ver Entregável 3) traduzem um
esforço de lhe dar uma elevada abrangência territorial e multissectorial, ao longo de todas as suas fases,
desde a de inventário até às propostas de zoneamento.
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