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6

INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO DE USOS, ACTIVIDADES E FUNÇÕES

6.1

DESCRIÇÃO GERAL

O inventário e a caracterização de todos os usos, actividades e funções presentes ou com potencial que
ocorrem no espaço marítimo de Moçambique foram elaborados e sintetizados em "fichas" e
representados em cartografia. Esta tarefa incluiu também a identificação do grau de interdependência
com as comunidades locais e outras actividades, dos seus impactos no ambiente marinho e dos espaços
já consignados.
Foram também identificadas outras actividades susceptíveis de desenvolvimento a médio e longo prazo
e os parâmetros necessários para o seu desenvolvimento sustentável.
A análise executada incluiu os seguintes grupos principais de usos, actividades e funções:


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



Recursos Energéticos



Produção de Energia



Investigação científica
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6.2
6.2.1

OCUPAÇÃO DA FAIXA COSTEIRA / COMUNIDADES COSTEIRAS
Descrição Geral

A linha de costa de Moçambique tem um comprimento de cerca de 2.700 km e caracteriza-se por incluir
uma diversidade de habitats que incluem praias arenosas, dunas costeiras, recifes de corais, estuários,
baías, florestas e pântanos de mangal e tapetes de ervas marinhas (pradarias marinhas), que fornecem
um habitat adequado para várias espécies, algumas ameaçadas de extinção como as tartarugas,
dugongos e outras.
Este litoral pode ser dividido em três macro-zonas: i) litoral Norte (do Rovuma a Angoche) que se
caracteriza por praias rochosas (incluindo recifes de coral) que constituem locais de abrigo para muitas
espécies de peixe, bivalves e crustáceos; ii) zona Centro do país que possui praias lodosas, mais estáveis
que as praias arenosas e; iii) zona Sul, entre a ilha de Bazaruto e a Ponta de Ouro, que se caracteriza
por ter praias arenosas com dunas muito altas que podem atingir cerca de 120 m de altura.
Uma grande percentagem da população do país vive neste litoral e a sua subsistência baseia-se nos
recursos ali existentes. A principal razão de atracção para a zona costeira está relacionada com o acesso
facilitado aos recursos, existência de oportunidades relativamente a serviços e indústrias tais como
turismo, comércio e portos. Esta população depende ainda dos recursos costeiros e marinhos e dos
serviços dos ecossistemas para a sua sobrevivência e bem-estar.
Os papéis sociais e os sistemas de tomada de decisão, típicos das sociedades rurais africanas, também
estão presentes nestas comunidades. As variáveis relacionadas com o género são extremamente
importantes na distinção e delineação dos papéis e responsabilidades sociais que configuram os pólos
iniciais de autoridade de tendência patrilinear e/ou patrilocal.
As mulheres assumem as responsabilidades nas tarefas domésticas, nomeadamente cozinhar, recolher
lenha, busca de água, determinadas actividades agrícolas, cuidar das crianças, ser responsável e criar
animais de pequeno porte (aves, cabritos, porcos e outros) e cuidar do celeiro. Os homens são
responsáveis pela alimentação da família, e pela produção comerciável.
A composição do agregado familiar, como grupo de pessoas que partilham a mesma casa, renda, activos
e/ou recursos, é da média de cinco membros por agregado. Tendo em conta que a poligamia é uma
prática comum nas zonas rurais, a responsabilidade do homem pode ser acrescida. Mas também pode
ser suportada pelas esposas e filhos.
Embora mais da metade da costa tenha um sistema de parentesco matrilinear, os homens exercem um
poder considerável sobre o funcionamento e os destinos da linhagem, da área matrimonial e da chefia.
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Portanto, a autoridade masculina também está presente no sistema matrilinear de parentesco e
descendência, relativizando o papel forte e independente da mulher.
Embora a mulher tenha controlo sobre o celeiro da casa e a criação de animais domésticos de pequeno
porte, o homem tem controlo sobre as trocas comerciais e sobre o consumo desses e outros bens (ver
quadro seguinte). No geral, mesmo que a produção tenha sido realizada de forma separada entre os dois
cônjuges, a decisão final sobre a parte que deve ser vendida e a utilização do respectivo dinheiro cabe
ao homem como marido e pai da família.

Quadro 6.1- Nível de tomada de decisões para a agricultura e a pesca nas famílias rurais (na costa)
Actividades

Quem produz

Quem decide a venda
da produção

Quem decide o
uso do dinheiro

Agricultura

Homem / mulher

Homem

Homem

Pesca

Homem / mulher

Homem

Homem

6.2.2

Caracterização

A agricultura, a pesca, a exploração de recursos florestais, o comércio de produtos extraídos do mar ou
da terra, a caça e o artesanato, são algumas das actividades que compõem a economia familiar dos
agregados rurais costeiros. O uso desses bens e dos serviços de ecossistemas, significa menos
dependência da economia monetária. Como meios de subsistência, as famílias utilizam outros recursos
naturais como a lenha para cozinhar, iluminação e venda, o carvão, mel, plantas silvestres e a madeira,
palha e argila como materiais de construção das suas habitações.
Mesmo tendo uma economia mista (agricultura, pesca e outras), as comunidades rurais costeiras podem
ser também classificadas como de “economia marítima1, onde se encontram os pescadores, os
carpinteiros navais (construtores de barcos), os redeiros, os patrões de embarcações de transportes de
pessoas e mercadorias, os patrões de transportes terrestres, geralmente com pequenas camionetas de
caixa aberta, entre outros.
A maioria das mulheres pescadoras usa artes não convencionais, normalmente a quinia. Mais para o
Norte e Centro do país, as mulheres, além da pesca com artes não convencionais, dedicam-se, na maré
baixa, à recolecção de ostras e moluscos. A maioria das famílias que pratica as actividades de pesca e

1

Segundo Conceição (2006: 105), “a economia marítima deve ser entendida como uma vasta rede de relações
económicas e sociais que só a presença do mar torna possíveis e viáveis. As diferentes categorias sociais próprias
deste tipo de economia representam a estrutura geral de uma sociedade fortemente dependente dos recursos
marinhos, dos imperativos, dos limites e das contingências do mar (…)”.
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agricultura também aparecem envolvidas em outras actividades. Inclui-se aqui o auto-emprego (a
produção própria, a comercialização e o ganho-ganho2) como potenciais fontes de renda.
A comercialização é de modo formal e informal, mas com grande expressão na informalidade, por agentes
nacionais e estrangeiros de origem asiática e da África Central e Ocidental. A procura é mais e melhor
satisfeita nas localidades de maior concentração populacional, e providas de alguma infraestrutura de
apoio, e menos nas comunidades sem essas características.

Agricultura
No geral, a economia nos distritos costeiros é dominada pela agricultura de subsistência, sendo a venda
dos produtos agrícolas dependente da existência de excedentes. As actividades agrícolas são
basicamente o cultivo e a pecuária. As terras do litoral são, regra geral, de solos pobres e frágeis para a
prática agrícola, exceptuando as terras baixas e irrigadas, onde a agricultura pode estar, a par da pesca,
entre as actividades principais das populações que vivem ao longo da costa.
A agricultura na zona costeira tem um potencial alto a baixo, mas como se verá mais adiante, por várias
razões, a produtividade agrícola permanece baixa. A quase a totalidade das famílias que praticam esta
actividade utilizam a mão-de-obra do seu agregado familiar, com recurso a trabalho manual e métodos
tradicionais de fertilizar a terra (como o pousio e o uso de estrume), o uso de palha, o corte da vegetação
e a queima, com limpeza de novos campos a cada uma ou duas épocas.
Até cerca de 20 km da costa para o interior, a actividade agrícola é realizada ao longo das margens dos
rios/córregos, em leitos secos daqueles e nas zonas húmidas. A agricultura é de sequeiro, onde a
sementeira ocorre principalmente na estação das chuvas e a colheita é feita nos primeiros três a quatro
meses da estação seca. Sem sistema de irrigação garantida, existe uma forte dependência das chuvas.
Uma percentagem considerável das machambas, cerca de 90%, é inferior a 0,5 ha. As famílias que
pretendem ter um tamanho maior de terras para a agricultura, geralmente fazem-no nas zonas do interior.
As famílias que vivem nas ilhas praticam a agricultura no continente. Para além do reduzido tamanho das
áreas cultivadas, esta agricultura é caracterizada por uma fraca produtividade. Os rendimentos nesta
faixa são relativamente baixos, como consequência de práticas agrícolas que não utilizam técnicas
melhoradas e de poucas infraestruturas de apoio.

2

Trabalho sazonal, ou mesmo de temporada, que pode ser realizado por umas horas ou dias. Este pode ser na
agricultura, na pesca e, em serviços de transporte de bens e/ou de outra natureza. No entanto, como em muitas
comunidades este trabalho não está disponível todo o tempo do ano, os praticantes do ganho-ganho não estão
empregados a maior parte do tempo e isso faz com que nem sempre tenham recursos para adquirir o básico de que
necessitam, por exemplo, para a alimentação diária.
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Dependendo da região (Norte, Centro ou Sul), são produzidas culturas como a mandioca, amendoim,
batata-doce, mandioca, arroz, feijões e outras. Os sistemas de cultivo podem ser de monocultura
(mandioca, milho, arroz, amendoim e feijão) ou de consociação (mandioca e feijão, mandioca e
amendoim, mandioca e milho, milho e feijão).
O arroz é uma cultura produzida nas planícies aluviais dos principais rios que drenam para a costa,
planícies estuarinas e nas planícies de inundação. O coco é outra cultura com importância para o sistema
produtivo nesta zona, principalmente do Norte do país até à faixa costeira da província de Inhambane. A
maioria das machambas é usada para subsistência da família e apenas uma pequena parte tem fins
comerciais, garantindo o consumo e algum rendimento das famílias. De facto, relativamente à venda da
produção, o que poderia permitir às famílias obter algum dinheiro, a comercialização de produtos
agrícolas com origem local, tem sido muito baixa na costa, observando-se mais o consumo imediato.
Todo o ciclo produtivo na agricultura é da responsabilidade das mulheres que, em alguns casos, têm
ajuda das filhas ou filhos (alguns em períodos de férias escolares). Muitas dessas pessoas têm de
efectuar todo o trabalho na machamba, pois na maior parte do ano não há dinheiro suficiente para
contratar mão-de-obra que eventualmente possa existir. Outras têm, de forma ocasional, utilizado alguma
mão-de-obra contratada para a agricultura, quando têm dinheiro para tal, ou pagando em produtos
agrícolas.
A maioria dos terrenos para a agricultura são estabelecidos em terras próprias/da família, compradas ou
alugadas de outras famílias, principalmente mais para o interior. As terras agrícolas na faixa costeira não
são alugadas para qualquer família, com poucas excepções no litoral centro-norte da província de Sofala,
onde nos últimos tempos se tem observado um forte movimento migratório de pescadores e famílias
vindos de Nampula e Zambézia, que alugam pequenas parcelas para a prática da agricultura.

Pesca
Na pesca artesanal, a exploração dos recursos pesqueiros é feita na costa, onde existem cerca de 1.169
centros de pesca nas províncias costeiras (ver figura seguinte), dos quais cerca de 377 estão em águas
interiores, que incluem, entre outros, os troços terminais dos principais rios e as lagoas costeiras (IDPPE,
2013). Ė nestes centros que se realiza a manutenção das embarcações e artes de pesca, o desembarque
do pescado, o seu processamento e a primeira venda, bem como as operações relativas ao transporte
marítimo local. O pescado do subsector artesanal serve tanto para subsistência das famílias locais, como
para a comercialização local e a de longa distância.
Esta pesca apresenta uma cadeia de valor que vai desde os carpinteiros navais até aos consumidores,
passando pela captura do pescado propriamente dita. Ou seja, existe um grupo de actividades de
produção, que integra a carpintaria naval, o fabrico dos aprestos de pesca (artes de pesca), a
disponibilização do gelo, da isca, do combustível e a captura do pescado; e, um segundo grupo, do
processamento e comercialização, integrando o processamento, conservação, transporte e venda do
pescado, incluindo, portanto, a natureza do mercado (local e externo) onde o pescado é transaccionado.
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Fonte: IDPPE (2013). Censo da Pesca Artesanal

Figura 6.1- Mapa dos centros de pesca na zona costeira de Moçambique
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Em relação à força de trabalho, as três províncias do Norte litoral absorvem a maior população de
pescadores da costa, cerca de 71,7%, contra os 29,3% das províncias mais ao sul do rio Zambeze. Esta
concentração da força de trabalho poderá dever-se ao potencial produtivo e à relação histórica3 com a
economia marítima daquela região.
Contudo, a infraestruturação na região Centro-Norte apresenta-se fraca quando comparada à região sul
e à potencial procura, tendo em conta o número de eventuais beneficiários, entre pescadores,
comerciantes e outras partes na cadeia de valor da pesca artesanal. Mais de 50% das infraestruturas de
apoio à pesca estão concentradas na região Sul (ver quadro seguinte e informação mais detalhada no
Anexo).

Quadro 6.2 - Infraestrutura de apoio a pesca artesanal na zona costeira
Fábrica
de gelo

Câmara de
Conservação

Mercado de
1ª Venda

Cabo Delgado

5

11

6

Nampula

10

11

18

Zambézia

3

4

5

Sofala

4

5

6

Inhambane

6

8

4

Gaza

1

1

1

Maputo

7

10

5

36

50

45

Províncias

TOTAL

Esta pesca tem a particularidade de explorar um meio ambiente limitado, em termos de espaço e tempo
(não mais que 24 horas, exceptuando a pesca à linha e motorizada que se observa em Inhassoro e
Vilanculos, onde as Unidades de Pesca permanecem 48 horas no mar), devido ao tamanho e potência
dos aprestos e das próprias embarcações. Não obstante apresentarem uma diversidade de peixes,
camarão e moluscos como principais recursos explorados, esta pesca está limitada a zonas estuarinas
e costeiras (até 3 milhas náuticas) onde, muitas vezes, são usadas artes de pesca inadequadas,
resultando na captura de recursos pesqueiros em estágio juvenil.
No Banco de Sofala, e principalmente na Zambézia e em Nampula, ocorre a actividade de recolha da
fauna acompanhante da pesca industrial de camarão. Os pescadores artesanais e comerciantes de
pescado utilizam as suas embarcações para se dirigirem aos arrastões industriais e adquirirem parte de
uma diversidade de peixes que os arrastões capturam, mas sem interesse comercial relevante para os
mesmos.

3.

Sobre este aspecto, veja-se Loforte, 2003; Conceição, 2006.
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Relativamente às artes são empregues aprestos de pesca como a linha de mão, emalhes de superfície
e de fundo, arrastos para praia, palangres, gaiolas e outras. As embarcações maioritariamente usadas
são de madeira e de fabrico local, destacando-se as canoas de tronco escavado, com maior concentração
no Banco de Sofala, incluindo o Norte de Nampula. No que respeita à propulsão, mais de 97% das
embarcações é movida a remo e/ou à vela, sendo uma característica essencial desta pesca.
Outro aspecto interessante desta pesca e da economia marítima das comunidades costeiras em geral, é
o processo da sua reprodução. Ela exerce três funções principais: i) fornece as bases para a obtenção
de receitas aos proprietários das embarcações, promovendo as estratégias de sobrevivência das
pessoas mais carenciadas; ii) cria um quadro propício à manutenção de relações sociais baseadas no
patronato e clientelismo; e iii) fornece os recursos para apoiar, com insumos de pesca, os membros de
uma dada rede social.
Embora considerada uma actividade masculina esta pesca já envolve as mulheres em áreas não só como
a recolecção e pesca com quinia, mas também como destacadas comerciantes, “armadoras”
(proprietárias de embarcações), ou donas de artes de pesca (sobretudo de redes de arrasto, emalhar,
linha de mão e gamboas), contribuindo fundamentalmente para a economia familiar.

Comércio
O comércio na zona costeira é basicamente informal e é fortemente influenciado pelos transportes e
comunicações. A maioria das comunidades costeiras possuem duas linhas de acesso que permitem ter
mais de um sistema de transporte, a via marítima e a rodoviária. Outras comunidades costeiras, muito
poucas e principalmente as ligadas às grandes cidades e alguns municípios, têm inclusive a via aérea.
Os troços que ligam as comunidades costeiras são de grande importância para o escoamento do pescado
ali capturado, bem como para a entrada de outros produtos. Porém, o acesso aos centros de pesca a
partir dos principais eixos rodoviários é tipicamente constituído por vias precárias (secundárias, terciárias,
vicinais ou não classificadas).
Este aspecto tem relação directa com o tipo de transporte e condiciona directamente a comercialização,
seja de produtos locais, seja de bens de outras zonas. Os principais meios de transporte que ligam os
centros de pesca com as aldeias dos pescadores e, na maioria dos casos, com povoados e vilas mais
próximas são bicicletas, motorizadas e pequenas carrinhas de caixa aberta que servem para transporte
de pessoas e produtos (pescado, produtos agrícolas e outros).
O comércio é orientado para a venda de produtos agrícolas, pescado e uma diversidade de outros
produtos, tais como bens de primeira necessidade. No geral, nesta actividade operam, de forma formal
e informal, agentes nacionais e internacionais, estes últimos conhecidos localmente como nigerianos,
burundeses, malianos, libaneses, bengaleses, entre outros.
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Relativamente aos mercados, a maioria das comunidades tem locais de concentração com barracas,
onde pequenos itens (desde alimentos manufacturados, agrícolas até insumos de pesca) são
transaccionados. Os grandes mercados, alguns convencionais, estão nas vilas de maior concentração
populacional, e geralmente com alguma infraestrutura de cimento. A actividade de comercialização segue
o padrão dos bens produzidos localmente ou de origem externa.
Homens e mulheres compartilham responsabilidades na aquisição dos mantimentos da casa, contudo
são os homens que geralmente procuram os mercados mais distantes, sendo que as mulheres adquirem
mais nos "mercados" locais. Outros comerciantes, baseados na comunidade, fornecem à comunidade
aqueles produtos que não são produzidos localmente (roupa, sabões, óleos, produtos agrícolas; etc.).
A comercialização de produtos agrícolas de produção própria tem sido muito baixa nestas comunidades,
por causa da baixa produção e porque parte das culturas ali produzidas pode estar relacionada com a
função alimentar que elas desempenham no litoral. No caso da mandioca, o seu baixo valor comercial,
volume e consequentemente os altos custos relacionados com o transporte, são factores que inibem a
sua entrada na transacção de longa distância.
Na actividade de pesca encontramos patrões (homens e mulheres) de Unidades de Pesca que se
envolvem directamente na comercialização do pescado. Estes processam o pescado (de produção
própria ou adquirido a outras pessoas) e transportam-no para mercados distantes (no interior do distrito,
fora do distrito e/ou para outras províncias). Mais para o Sul, entre Inhambane e Maputo, são as mulheres
que mais estão envolvidas na comercialização de pescado.
A presença de mulheres no comércio “informal” de mercadorias (incluindo pescado) parece ter maior
visibilidade em algumas comunidades com acesso minimamente facilitado à informação, à comunicação
e às cidades, mas o comércio continua a ser uma actividade predominantemente masculina.

Salinas
Na costa de Moçambique, a produção salina divide-se essencialmente em duas categorias: a tradicional,
que se traduz no processamento da água do mar - que entra através de canais abertos para o efeito, a
maioria sem equipamentos motorizados - e depende do sol; e a forma industrial, que consiste em
cristalizar os sais dissolvidos da água do mar através de evaporadores industriais. As unidades industriais
são poucas quando comparadas com as unidades de pequena escala.
O sal extraído é empilhado para secar (e depois refinado, no caso da forma industrial) para ser embalado
e distribuído. Para além do consumo humano local, o sal da produção de pequena escala é
essencialmente usado para o processamento e a conservação do pescado através dos métodos de
salga-secagem. Portanto, pode ajudar no incremento da pesca e na consolidação de rotas comerciais
(marítimas e terrestres) que têm o sal como produto fundamental. São exemplo de utilizadores de sal a
indústria pesqueira na albufeira de Cahora Bassa e o consumo humano ao longo do país.
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Por ordem decrescente, as províncias com mais salinas são Nampula (220), Cabo Delgado (125),
Zambézia (56), Inhambane (16), Maputo (16) e Sofala (4) (DNI, 2015). A maior concentração nas regiões
Norte e Centro parece estar associada à actividade de pesca que mais se observa nesta região e que
inclui não só as águas marítimas, mas também o rio Zambeze, o lago Niassa e outras massas de água
interiores.
Nos “perfis ambientais dos distritos costeiros” (MICOA, 2013), foi detectada a actividade salineira que se
apresenta no quadro seguinte.

Quadro 6.3 - Actividade salineira detectada nos distritos costeiros
Distrito

Actividade salineira (MICOA, 2013)

Cabo Delgado
Palma

Existem algumas salinas artesanais espalhadas pela zona costeira do distrito, mas não será uma
actividade muito expressiva, quer em termos económicos, quer em termos de número de
habitantes nela envolvidos.

Mocímboa
da Praia

Estarão operacionais no distrito algumas salinas nos Postos Administrativos de Mocímboa da
Praia - Sede e Diaca.

Macomia

Em 2012 existia no distrito uma salina, localizada no Posto Administrativo de Mucojo.

Quissanga

Apenas existia a indicação de que em 2011 foram recenseados 52 produtores de sal, tendo sido
extraídas 1.530 ton de sal, representando um crescimento de 26% comparativamente à produção
do ano anterior (1.126 ton). O distrito recebeu uma equipa da DPIC para treino dos produtores na
iodização do sal.

Mecúfi

O distrito apresenta grande potencial para a actividade salineira na zona de Maruia, a 3 km da Vila
Sede. O distrito possuiria cerca de 30 salinas que, além de fornecer sal para a população também
proporcionavam oportunidades de emprego. No primeiro trimestre de 2012, o distrito registou uma
produção de 530 ton de sal (27,9% do plano de produção de 1.900 ton). Esta produção registou
um crescimento relativamente a 2011 (510 ton) e foram Maria iodizadas cerca de 150 ton. O sal é
vendido para a cidade de Pemba e outras partes da Província.

Nampula
Moma

No distrito existem duas salinas de pequena escala, nas proximidades dos mangais da Vila-Sede
de Moma.

Nacala
Velha

A actividade salineira está concentrada no Posto Administrativo de Nacala-a-Velha, onde existem
cinco empresas de salinas. Esta actividade tem dificultado a conservação dos mangais existentes
ao longo da costa do distrito, como é o caso da Salina TRANSALT de produção em grande escala,
construída na localidade de Muamala, próximo da Vila-sede. O sal produzido abastece a maioria
dos distritos da província e é exportado para os países vizinhos, tais como o Malawi.

Mossuril

As salinas constituem uma das principais actividades do sector industrial no distrito, estando todas
elas (sete) localizadas no Posto Administrativo de Mossuril - Sede. O produto extraído destina-se,
em grande parte, aos mercados do Malawi. A actividade tem contribuído para a destruição de
mangais no distrito, incrementado também o risco de erosão ao longo da costa, aumento da
sedimentação e redução do volume de pescados pela interferência na actividade pesqueira.

Mongicual

Existem duas salinas no Posto Administrativo de Quinga. A salina de Malopo é explorada por uma
entidade privada, enquanto que a salina de Cololua é explorada por uma associação. Ambas se
encontram nas imediações da floresta de mangal.
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Distrito
Angoche

Actividade salineira (MICOA, 2013)
No distrito encontra-se operacional uma única salina que se localiza na zona litoral em redor da
cidade de Angoche, nas imediações das florestas de mangal.

Zambézia
Pebane

É referida a existência de 3 salinas pertencentes a associações, estando estas, localizadas na
zona de Nabizi, a cerca de 5 km da vila sede.

Maganja da
Costa

As salinas ficam localizadas em Cabuir, mas a sua produtividade é baixa e o sal consumido no
distrito é proveniente de Quelimane.

Namacurra

No distrito existem algumas salinas que se distribuem ao longo da linha costeira, no Posto
Administrativo de Macuse. O sal extraído serve para comercialização.

Inhassunge

Não existe actividade salineira, mas foram identificadas algumas áreas para a instalação de
salinas nas localidades de Ilova, Chirimane e Olinda, dado que o distrito apresenta potencial para
esta actividade.

Chinde

Estarão operacionais, no distrito quatro salinas (exploradas pelo sector familiar) e existem duas
associações salineiras. Esta actividade decorre principalmente nas imediações das florestas de
mangal, constituindo uma ameaça à preservação destas florestas.

Nicoadala

Encontram-se operacionais no distrito sete salinas, localizadas na zona litoral, nas imediações das
florestas de mangal no Posto Administrativo de Maquival.

Sofala
Machanga

O distrito é o maior produtor de sal da província. Algumas salinas situam-se ao longo da costa,
aproximadamente a 2 km do litoral, empregando cerca de 30 pessoas em período permanente e
cerca de 10 em período sazonal, principalmente durante as campanhas de produção que têm lugar
entre os meses de Agosto e Novembro, na época seca. A maior parte das salinas é operada por
famílias ou pescadores numa área de 40 a 50 ha cada, sendo o sal usado para o consumo e
também para comercialização nos mercados da cidade da Beira, Chimoio e Tete. Das três
empresas registadas apenas uma se encontraria operacional. Esta, localizada a 40 km da Vila
Sede, funciona actualmente com uma motobomba e emprega 25 trabalhadores efectivos e 19
sazonais; produz sal para o consumo local e para exportação. As duas salinas inoperacionais
localizam-se na zona de Manaze e em Chingune.

Inhambane
Govuro

No distrito existem cinco salinas, de escala média, que se encontram localizadas nos bairros de
Batanha e Chumunda, ambas no Posto Administrativo de Nova Mambone. Neste distrito, as
salinas constituem uma actividade importante por criarem novas oportunidades no distrito e novos
postos de trabalho para pessoas que vivem na região.

Vilanculos

O distrito apresenta um projecto de instalação de salinas na aldeia de Chichocane, na Vila Sede.

Morrumbene Apenas é referida a existência de uma salina, em fase experimental, em Jogó.
Zavala

O distrito conta com algumas salinas localizadas na zona de Macomane, pertencentes ao sector
familiar, cuja produção alimenta outros pontos da província de Inhambane. Em 2010, este distrito
registou uma produção de 130 ton de sal, o que representou um decréscimo relativamente à
produção do ano anterior (195 ton). Estas actividades têm tido um impacto positivo no sustento
familiar, no âmbito do programa de “combate a pobreza”.

Maputo
Matola

É conhecida a existência de salinas na Matola, mas não se dispõe de informação suplementar.

Nas salinas tradicionais ou de pequena escala, para assegurar maior concentração de sal, são usadas
áreas menos profundas, com maior potencial de evaporação, por efeito da menor espessura da coluna
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de água sujeita à radiação solar e ao vento. Na maioria dos casos, estas áreas constituem teias
geométricas de salinas mais pequenas de modo a facilitar a colheita do sal, realizada pelos homens de
forma manual. Daí a sua importância socioeconómica.

6.2.3

Valores (actuais e potenciais)

A agricultura e a pesca artesanal têm uma elevada importância social, económica, cultural e ambiental
para as comunidades que vivem nos distritos costeiros. A pesca artesanal representa uma actividade
aglutinadora de valor económico e social, e serve de âncora para diversas actividades a jusante e a
montante. O sal de extracção tradicional, comparativamente com de produção industrial, contém a
maioria dos elementos que se encontram também na água do mar, tais como o magnésio, o cálcio, o
potássio e outros minerais que estão presentes em quantidades significativas e que são essenciais para
o organismo humano.

Valor Ambiental
Relativamente aos trabalhos da terra, o período da lavoura, sacha, sementeira e colheita para as culturas
praticadas na agricultura familiar, é determinado de acordo com as condições da natureza e o
conhecimento dos camponeses e da sua experiência secular. É uma agricultura itinerante, onde os
terrenos são periodicamente abandonados e novas áreas abertas através de ciclos de corte e queima da
vegetação.
Existe no sector agrário um discurso sobre a agricultura de pequena escala suportado pelo argumento
de alta produtividade por unidade de área, dada a eficiência do uso de recursos (terra, mão-de-obra
familiar e água para irrigação) no cultivo.
Para além desta abordagem refere-se a da agricultura de conservação, que utiliza, geralmente, uma
cultura de cada vez, diversificando-se de forma rotativa, e que implica o uso de herbicidas específicos a
cada cultura que, em princípio, não se pode adaptar a culturas seguintes.
Em princípio, a pesca artesanal está associada ao uso de técnicas não predatórias, mantendo uma
interacção de respeito com a natureza, equilibrando a necessidade e a oferta, além das comunidades
pesqueiras se organizarem social e economicamente. Os seus utilizadores utilizam formas produtivas
tradicionais e, em muitos casos, de respeito para com a natureza, numa situação em que a reprodução
do recurso pesqueiro se deve consequentemente à sua reprodução natural e biológica.
Verifica-se assim a necessidade de correlação que se estabelece entre a reprodução da vida e
organização social do pescador e a reprodução dos estoques de peixes. As embarcações não dispõem
de instrumentos de navegação. Ao explorarem o mar e as zonas de pesca - onde localizam os cardumes
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com base em "conhecimentos tradicionais" - os pescadores realizam diversos modos de apropriação
social e ambiental ligados ao espaço marítimo.

Valor Económico
Como forma de organização social e económica, as actividades agrícola e pesqueira apresentam uma
temporalidade muito antiga. A pesca sempre foi uma actividade determinante para a fixação populacional,
e fundamental para sobrevivência e desenvolvimento dos povos do litoral.
A pesca artesanal é uma actividade económica de grande importância para o desenvolvimento das
comunidades costeiras. Cerca de 87% dos proprietários das unidades de pesca na zona costeira tem
como principal fonte de rendimento a actividade pesqueira, seguindo-se a agricultura. A pesca serve para
o financiamento de outras actividades, nomeadamente a agricultura e o comércio informal de bens de
primeira necessidade.
Nos últimos 15 anos, os investimentos para a pesca marítima de pequena escala foram concentrados
principalmente para províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala e Inhambane (ver quadro
seguinte), em localidades onde existe potencial para expansão e diversificação da pesca artesanal. Em
cada uma dessas localidades, gravita um certo número de centros de pesca e de comunidades
pesqueiras.
Cada localidade apresenta um centro principal, onde parte significativa de investimentos previstos foram
concentrados. Nomeadamente unidades de saúde, escolas, fontes de água, vias de acesso, redes de
transporte e fornecimento de energia eléctrica e outras infraestruturas de apoio directo à produção.
Estes investimentos pretendiam/pretendem contribuir para a redução da pobreza e melhorar a segurança
alimentar através da intensificação da produção pesqueira e melhorar a renda das comunidades
costeiras. As infraestruturas de apoio à pesca incluem, por exemplo, os centros de desembarque, os
mercados para primeira venda de pescado e os sistemas de frio como as fabriquetas de gelo e câmaras
de conservação de pescado. O apoio direito aos membros das comunidades costeiras inclui o crédito.

Quadro 6.4 - Investimentos realizados na pesca marítima de pequena escala (2001-2019)
Projecto
ProPesca
Promoção da
Pesca Artesanal

PPABAS

Província

Intervenção: Distritos / Localidades

Cabo
Delgado

Palma, Mocimboa da Praia, Macomia, Ibo, Quissanga,
Pemba, Mecúfi

Nampula

Memba, Nacala-a-Velha, Nacala-Porto, Mossuril, Ilha de
Moçambique, Mongicual, Liupo, Angoche, Larde, Moma

Zambézia

Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, Nicoadala,
Quelimane, Inhassunge, Chinde

Sofala

Cheringoma, Muanza, Dondo, Beira, Búzi, Machanga

Nampula

Mongicual, Angoche, Moma

Investimento
57.016.400,00 USD

34.305.015,00 USD
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Projecto

Província

Pesca Artesanal no
Zambézia
Banco de Sofala

Intervenção: Distritos / Localidades
Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, Nicoadala,
Quelimane, Inhassunge, Chinde

Sofala

Marromeu, Cheringoma, Muanza, Dondo, Beira, Búzi,
Machanga

PPANNCD
Pesca
Artesanal no Norte
de Nampula e
Cabo Delgado

Cabo
Delgado

Palma, Mocimboa da Praia, Macomia, Ibo, Quissanga,
Pemba, Mecúfi

Nampula

Memba, Nacala-a-Velha, Nacala-Porto, Mossuril, Ilha de
Moçambique

PPAGI
Pesca Artesanal
para as Províncias
de Gaza e
Inhambane

Inhambane

Govuro, Inhassoro, Vilanculos, Maxixe, Zavala

FishCC
Pesca Artesanal de
Adaptação às
Mudanças
Climáticas

Cabo
Delgado

Ilha de Mefunvo

Nampula

Memba-sede

Inhambane

Fequete, Pomene, Závora

Maputo

Machangulo

Nampula

Mongicual, Liupo, Angoche, Larde, Moma

Zambézia

Pebane, Mocubela, Maganja da Costa, Namacurra,
Quelimane, Inhassunge, Chinde

Sofala

Muanza, Dondo, Beira, Búzi, Machanga

PPACG
Pesca Artesanal e
Co-Gestão

Inhambane

Baia de Inhambane e Jangamo

ProDirpa
Reforço dos.
Direitos de Acesso
aos Recursos
Pelos Pescadores
Artesanais

Nampula

Mongicual, Angoche, Moma

Zambézia

Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, Nicoadala,
Quelimane, Inhassunge, Nicoadala, Chinde

Sofala

Machanga, Búzi, Beira, Dondo, Muanza, Cheringoma

SWIOFish
South West Indian
Ocean Fisheries

Investimento

29.490.000,00 USD

28.740.000,00 USD

4.150.000,00 EUR

3.510.500,00 USD

1.983.000,00 USD

641.026,00 EUR

Valor Social
Nas comunidades rurais a lógica da actividade socioeconómica não é priorizar a produtividade e a
rentabilidade crescente, mas sim o esforço de manter a unidade família em determinadas condições
sociais e culturais, portanto, manter a propriedade familiar e a pequena exploração familiar.
Do ponto de vista social, a agricultura na zona costeira está voltada para a produção de produtos
alimentares básicos e com uma lógica de assegurar a subsistência. Possui uma baixa integração nos
mercados e sem acesso a capitais. Realiza-se a lavoura em pequenas parcelas de terra, usando
tecnologias e equipamentos que dificilmente podem servir de base para uma unidade de produção
sustentável.
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A pesca artesanal tem uma enorme importância social e local e tem sido, por tradição, uma importante
base de subsistência para muitas populações da costa que, na sua maioria, dependem da pesca e das
actividades com ela relacionadas. Actualmente a sua produção é comercializada nas grandes cidades e
nos países vizinhos.
Nesta pesca, o espaço de produção, sustento, vida, organização, reprodução social e actividade laboral,
estão sob o princípio da produção de valor-de-uso, mesmo que uma significativa parte da produção seja
comercializada. A colheita de invertebrados nas zonas entre-marés, por ser uma actividade praticada
principalmente por mulheres e crianças, tem um importante valor social e também ocupa um lugar
importante na sobrevivência das populações costeiras.
Em algumas zonas, a pesca das mulheres é somente realizada na costa e, em outras, próximas às ilhas,
as mulheres participam nas campanhas e o seu pescado é vendido aos comerciantes. Isto mostra que
as capturas das mulheres têm uma dimensão social de relevo nos agregados familiares da costa. Elas
são destinadas ao consumo familiar, o excedente fresco ou seco é vendido às outras famílias da
comunidade e também aos comerciantes.
A venda do sal das salinas de pequena escala não só contribui para a sustentabilidade dos pequenos
produtores, mas também para a continuidade da empregabilidade da força de trabalho local. No entanto,
é de referir, que a produção tem impactos sociais negativos, relacionados com o uso de mão-de-obra
barata, e com danos na saúde dos indivíduos que ali trabalham, nomeadamente nas partes do corpo que
ficam em contacto directo com o sal (os pés e as mãos), por insuficiência e/ou falta de equipamentos de
protecção pessoal.

6.2.4

Interacção

Impactos sobre o meio marítimo
Os habitats costeiros são um suporte fundamental para o desenvolvimento de todos os serviços. É o caso
dos mangais, que providenciam uma série de serviços ambientais, económicos e sociais.
Ambientalmente são importantes na prevenção da erosão costeira e das margens dos rios, e na
reprodução de diversas espécies. São habitat para várias espécies nomeadamente aves, crustáceos,
peixes e moluscos, a maioria delas com valor comercial.
São fonte de medicamentos tradicionais, material de construção e combustível lenhoso. Moluscos, peixes
e crustáceos colectados nos mangais constituem uma importante fonte de proteínas para as populações.
No entanto, nos países em desenvolvimento, como Moçambique, a degradação dos mangais está
intimamente ligada à dependência das comunidades costeiras dos recursos naturais. Em muitas zonas
da costa, estes mangais são usados na construção e na produção de lenha e carvão, mostrando uma
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evidente desflorestação de vastas áreas. Também algumas áreas de mangal são convertidas em salinas:
para serem implantadas é necessário que se desmate o local para sua fixação. A construção de salinas
constitui uma ameaça maior quando a média do número de unidades cresce de forma vertiginosa em
determinado tempo. A construção de salinas, muitas vezes, requer áreas extensas de floresta de mangal,
incluindo o uso das árvores ali encontradas. Isto resulta na perda significativa da área de mangal, e no
consequente surgimento de sérios problemas de erosão na faixa costeira. Portanto, não obstante os
mangais terem uma boa taxa de propagação e regeneração, a sua destruição continua.

Relação com outras actividades complementares (e concorrentes)
Na zona costeira ocorrem várias actividades, como a pesca, a agricultura, a mineração, o turismo e
outras. Muitos dos programas referenciados no quadro seguinte referem o apoio às comunidades
costeiras através da promoção de iniciativas que integrem as suas estratégias de subsistência,
procurando assegurar a sustentabilidade do uso de recursos naturais terrestres e marinhos e melhores
resultados socioeconómicos, nomeadamente na aposta de actividades que contribuem para a
conservação da biodiversidade enquanto dão renda às famílias.

Quadro 6.5 - Interacções observadas na faixa costeira de Moçambique
Nome

Tipo de actividade

Comunidades abrangidas

Província

Parque Nacional das
Quirimbas

Conservação da biodiversidade Comunidades costeiras e insulares
terrestre e marinha
dos distritos de Quisssanga e
Macomia.

ANADARKO

Hidrocarbonetos

Comunidades costeiras e insulares do Cabo
distrito de Palma.
Delgado

ENI

Hidrocarbonetos

Comunidades costeiras e insulares do Cabo
distrito de Palma.
Delgado

KENMARE

Mineração (areias pesadas)

Comunidades de Pilivili, Mualadi,
Topuito e Namalope

Área de Protecção
Ambiental das Ilhas
Primeiras e Segundas
(APAIPS)

Conservação da biodiversidade Comunidades costeiras e insulares
marinha
dos distritos de Pebane, Moma, Larde
e Angoche.

Nampula e
Zambézia

Africa Greet Wall Mining
Development Company

Mineração (areias pesadas)

Zambézia

Reserva de Marromeu

Conservação da biodiversidade Comunidade de Malingampase
terrestre

Sofala

Reserva de Pomene

Conservação da biodiversidade Pomene
terrestre e marinha

Inhambane

Parque Nacional de
Bazaruto

Conservação da biodiversidade Comunidades costeiras de Vilanculos
marinha
e Inhassoro, das ilhas de Bazaruto,
Benguerua, Magaruque, Santa
Carolina e Bangué.

Comunidades costeiras de Deia,
Milambane, Milolane, Olinda e insular
de Mualane.

Cabo
Delgado

Nampula
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Nome

Tipo de actividade

Comunidades abrangidas

Sazol

Exploração de Hidrocarbonetos Comunidades costeiras de Inhassoro
e Vilanculos

Reserva Parcial da
Ponta de Ouro

Conservação da biodiversidade Zitundo, Ponta de Ouro
marinha

Reserva Especial de
Maputo

Conservação da biodiversidade Santa Maria e Mabuluko
terrestre

Província

Maputo

No entanto, esta interacção não tem sido ausente de conflitos entre as comunidades costeiras,
principalmente as pesqueiras, e as instituições de gestão das áreas de conservação. Outra linha de
conflito tem sido observada na área dos hidrocarbonetos e de exploração mineira. Estes conflitos têm
estado relacionados, particularmente, com espaços e recursos de uso comum, e com abordagens de
compensação.
O desenvolvimento do turismo cria oportunidades de trabalho e de comercialização de produtos
alimentícios ou artesanais, incluindo produtos pesqueiros e outros frutos do mar e, apoia o crescimento
socioeconómico em termos de emprego sustentável e benefício dos mais vulneráveis. No entanto, o
modelo de turismo geralmente praticado na costa também tem desvantagens. Os complexos turísticos
são geralmente construídos no litoral e geram poluição, quando descarregam esgotos ou resíduos
domésticos directamente ao mar. Às vezes, são implantados em locais que podem ter uma função
importante para as comunidades locais, tais como os sítios ou lugares sagrados, ou mesmo pontos de
passagem para zonas de banho e/ou de atracagem das embarcações da pesca artesanal, provocando
conflitos que são tão nefastos para o turismo quanto para as populações locais.

Pressões e ameaças
O desenvolvimento das áreas de conservação, o turismo, as actividades marítimo-turísticas (desporto
náutico, mergulho e observação de corais e outros) e a exploração de hidrocarbonetos no litoral costeiro
moçambicano, entram em conflito com as actividades de pesca artesanal e exploração de outros recursos
da terra, em maior ou menor escala, sendo a intensificação do turismo e a exploração mineira actividades
potenciais para o agravamento desta situação.
A realidade mais recente realça o valor de áreas de conservação marinhas, enquanto ferramentas de
Conservação e Sustentabilidade; e a indústria de hidrocarbonetos, enquanto sector de destaque para a
economia nacional no geral e desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais em particular.
Contudo, por exemplo, estas recebem pouca (ou nenhuma) infraestrutura e benefícios para melhor
desenvolver suas actividades, o que dificulta a sua inclusão social e económica.
O turismo pode também causar a degradação do ambiente social e cultural das populações autóctones.
Os turistas dispõem de recursos financeiros que lhes permitem, por vezes, beliscar a vulnerabilidade
económica das pessoas locais. Assim o desenvolvimento de turismo, depois de benefícios económicos
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iniciais, pode criar graves problemas ligados ao desenvolvimento social (incluindo o abuso de bebidas
alcoólicas e a prostituição), e à conservação da biodiversidade.
Ameaças muito relevantes estão associadas à inundação costeira e ao recuo da linha de costa, em locais
com ocupação demasiado próxima do mar. Existem numerosos exemplos de ocupação que se expandiu
ou instalou sobre a duna primária (removendo-a em alguns casos) para dar lugar a construções, vias de
comunicação e outras infraestruturas. Esta opção diminui a proteção natural oferecida pelas dunas e
inibe a flexibilidade morfológica própria dos sistemas praia-duna, colocando em risco valores, pessoas e
actividades que habitam ou utilizam a margem terrestre. Acresce que o recuo da linha de costa tem sido
combatido recorrendo a defesas rígidas, aderentes, ou projectadas para o mar (por exemplo, esporões)
que não actuam sobre a raiz do problema que se relaciona com o défice sedimentar. No primeiro caso,
o incremento da reflexão da energia das ondas pelas defesas aderentes contribui para o esvaziamento
da praia; no segundo caso, as estruturas transferem o déficite sedimentar e a erosão para segmentos
costeiros vizinhos. O desaparecimento ou emagrecimento de praias remove ou diminui drasticamente a
sua capacidade de dissipação da energia das ondas, aumentando o potencial de galgamento e inundação
associada aos eventos de tempestade. Outros sistemas costeiros, como os de mangal, actuam também
como amortecedores naturais da energia das ondas e a sua remoção/destruição prejudica gravemente
essa função. Em contexto de alterações climáticas e, em particular, de subida do nível médio do mar o
potencial de galgamento e inundação costeira aumenta, podendo pôr em risco não só povoamentos
costeiros, mas também as infraestruturas e territórios associados às actividades económicas das
comunidades costeiras. De facto, à elevação da superfície do mar corresponde um incremento do alcance
do espraio das ondas e do seu potencial de galgamento, inundação e destruição. A vulnerabilidade das
zonas costeiras mais baixas a fenómenos de inundação será também substancialmente mais elevada do
que no presente, afectando particularmente as que já hoje são mais afectadas pela passagem de
ciclones.
As soluções de adaptação devem preferencialmente considerar: i) a definição de faixas de salvaguarda
non-edificandi, destinadas a absorver o impacto dos eventos extremos e proporcionar manutenção de
um espaço-tampão entre o mar e o território ocupado; ii) a restauração de sistemas de duna e mangal,
visando a recuperação de valores e serviços ambientais, incluindo o da protecção costeira; iii) soluções
que incluam alimentação artificial de praias, com o objectivo de reequilibrar o balanço sedimentar do
sistema costeiro, recorrendo a dragagens dos canais de acesso às áreas portuárias e/ou a manchas de
empréstimo de areias na plataforma continental, um recurso finito e que deverá ser protegido.

6.2.5

Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável

A actividade de pesca artesanal, pelas características das embarcações envolvidas, pelas espécies
(algumas migratórias e outras residentes) a que é dirigida a captura e pela dependência das populações
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costeiras, necessita, para a sua viabilidade, de aceder a todo espaço marítimo mais próximo da costa,
na faixa compreendida entre a costa e, no mínimo, a cerca de 5 a 6 milhas náuticas.
Efectivamente, apesar de não se verificar o acesso das embarcações a toda a faixa compreendida entre
a costa e as 6 milhas em termos permanentes e de autonomia das Unidades de Pesca, a diversidade de
espécies capturadas e a variabilidade de artes de pesca utilizadas faz com que, quer os fundos de areia,
quer os de rocha ou de corais e ervas marinhas, sejam da maior importância para esta actividade.
No contexto actual, de boom de outros sectores de actividades a disputa de espaços tem sido maior.
Neste sentido, o aparecimento de novas limitações de acesso a áreas em que sempre operaram, desde
gerações, poderá criar desconfiança e preocupação por parte das comunidades, particularmente
daqueles que têm a sua economia assente na actividade da pesca artesanal.
Há ainda a salientar a necessidade de as Unidades de Pesca variarem as respectivas áreas de pesca,
de modo a permitir a recuperação dos ecossistemas que estão em risco e manter mais vivas as outras.
Conquanto os custos de aquisição de embarcações motorizadas, o preço dos combustíveis e o baixo
preço na primeira venda do pescado são ameaças relevantes para o futuro da actividade de pesca.
No âmbito do projecto SWIOFish está previsto o financiamento de um conjunto de acções importantes
para o desenvolvimento sustentável do subsector da pesca artesanal. Estas acções incluem iniciativas
de substituição de Unidades de Pesca (motores, embarcações e artes de pesca) obsoletas por outras
novas, e apoio a acções colectivas comunitárias de gestão dos recursos pesqueiros. Contudo, esta
renovação das Unidades de Pesca não abrange as embarcações de tipo canoa de tronco escavado, que
são as mais observadas na pesca artesanal.
Outra questão essencial está relacionada com os direitos de propriedade. As comunidades costeiras são
as utilizadoras e não as proprietárias dos recursos naturais e pesqueiros existentes nesta faixa. Na
vigência do projecto ProDirpa foi elaborado um estudo visando identificar mecanismos de
empoderamento das comunidades costeiras através da promoção dos direitos de acesso aos recursos
pesqueiros, no âmbito da gestão integrada dos recursos naturais costeiros e marinhos.
Este trabalho cingiu-se ao banco de Sofala, não tendo passado para além de um estudo. Poderão,
portanto, vir a ser necessários recursos financeiros adicionais para a sua continuidade nas zonas Norte
e Sul do país e, o mais importante, a sua transformação e materialização em instrumento orientador para
os direitos de propriedade das comunidades e, consequentemente, de gestão.
Seria necessária a implementação de medidas de gestão estabelecidas pela legislação nacional das
pescas e afins, adoptadas através dos planos de gestão das pescarias que incidem sobre pescarias e
zonas de pesca especificas e de escala variável, podendo ser locais ou específicas de determinadas
zonas costeiras.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 19

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

Finalmente, uma possível substituição, total e/ou parcial das áreas de uso comum e das actividades
marítimas (pesca, transportes e outras) poderá requer recursos financeiros para que os respectivos
agentes tenham possibilidade de se inserir em novas actividades. Por exemplo, o FishCC foi concebido
para ser ampliado através da Iniciativa Peixe Para Sempre (Fish Forever), que está sendo implementada
em cinco países, incluindo Moçambique. Após esta abordagem, no final da primeira fase piloto, deveria
ocorrer uma análise independente dos sucessos e fracassos. A partir desses resultados, pretendia-se
replicar as reservas TURF4 através da metodologia Pride, em 12 comunidades de cada vez nos anos
seguintes, até alcançar de 20 a 25% das comunidades pesqueiras.
O FishCC tinha como propósito melhorar a governança local no sector de pesca de pequena escala e
catalisar uma abordagem transformadora da pesca costeira artesanal. O ponto de partida era que a
abordagem reduziria as ameaças do homem aos ecossistemas costeiros, coordenando a gestão baseada
nos direitos das comunidades locais. Para catalisar essa resiliência social, o FishCC conduziria um
processo no qual as comunidades se auto-organizariam por meio de seus conselhos comunitários de
pesca (CCP), desenhariam e implementariam seus próprios regimes de gestão de recursos pesqueiros,
centrando-se na criação de reservas TURF, e isso seria facilitado por programas chamados Campanhas
do Orgulho (Metodologia Pride).

6.2.6

Instrumentos de gestão

O quadro legal que orienta a gestão e uso sustentável dos recursos costeiros e marinhos encontra-se
consubstanciado em diferentes instrumentos sectoriais nacionais e em convenções internacionais. Em
princípio, estes instrumentos fornecem as bases para a participação das comunidades rurais e costeiras
na gestão dos recursos naturais terrestres, pesqueiros e marinhos.

Quadro 6.6 - Quadro legal que orienta a gestão e uso sustentável dos recursos costeiros e marinhos
Instrumento

Objectivos/Pressupostos

Leis/Políticas
Lei de Pescas
(Lei n.º 22/2013)

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.

Política do Mar

Promover o empoderamento de cidadãos e empresas nacionais para o exercício
de actividades económicas no mar e nas zonas costeiras.
Estabelecer princípios e mecanismos para o ordenamento dos espaços marítimos
e das zonas costeiras.

4

TURF (Territorial Use Rights for Fishing): Direitos de Uso Territoriais para a Pesca
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Instrumento

Objectivos/Pressupostos

Lei do Mar
(Lei n.º 20/2019)

Estabelecer 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 marítimo.

Lei de Protecção,
Conservação e Uso
sustentável da Diversidade
Biológica
(Lei n.º 5/2017)

Estabelecer os princípios e normas básicos sobre a protecção, conservação,
restauração e utilização sustentável da diversidade biológica em todo o território
nacional, especialmente nas áreas de conservação, bem como o enquadramento
de uma administração integrada, para o desenvolvimento sustentável.

Lei do Ambiente
(Lei n.º 20/97)

Estabelecer os princípios básicos e gerais da política ambiental, dentre outros, a
utilização e gestão racionais dos componentes ambientais de forma a promover a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a valorizar as tradições e o saber
das comunidades locais.

Lei do Turismo
(Lei n.º 4/2004)

Estabelecer o quadro legal para o fomento e exercício do turismo e determina o
desenvolvimento das actividades turísticas respeitando o ambiente e com vista ao
crescimento económico sustentável.

Programa Quinquenal do
Governo 2020-2024

Promover e investir na cadeia de valor de produtos pesqueiros (centros de
conservação do pescado e mercados.
Aprimorar o planeamento e Ordenamento Territorial e fortalecer a monitoria e
fiscalização na sua implementação: Elaborar o plano de ordenamento do espaço
marítimo.

Regulamentos
Regulamento Geral da Pesca Operacionalizar a Lei das Pescas ao nível das águas marítimas, nomeadamente
Marítima (REPMAR)
envolvimento das comunidades locais na gestão participativa das pescarias e
(Dec. n.º 89/2020)
outros recursos do mar.
Regulamento Geral da Pesca Tem por objecto regulamentar as disposições da Lei das Pescas, relativas à
nas Águas do Interior
actividade da pesca fluvial e lacustre, incluindo nas áreas a montante do mangal,
(REPAI) (Dec. n.º 57/2008)
fora da acção das marés, e lagoas sem comunicação com o mar ou de
comunicação com o mar somente nas marés vivas.
Regulamento para a
Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente
Marinho e Costeiro.
(Dec. n.º 45/2006)

Prevenir e limitar a poluição derivada das descargas ilegais efectuadas por
navios, plataformas ou por fontes baseadas em terra, ao largo da costa nacional
bem como o estabelecimento de bases legais para a protecção e conservação
das áreas que constituem domínio público marítimo, lacustre e fluvial, das praias
e dos ecossistemas frágeis.

Regulamento sobre a
Inspecção Ambiental
(Dec. n.º 11/2006)

Regular a actividade de supervisão, controlo e fiscalização do cumprimento das
normas de protecção ambiental a nível nacional.

Regulamento sobre o
Processo de Avaliação do
Impacto Ambiental
(Dec. n.º 54/2015)

Estabelecer os procedimentos e condições para o licenciamento ambiental e
classificar as actividades e os impactos que podem ser causados e, dependendo
do objecto em causa, determinar em função das consequências, a necessidade
de um estudo de impacto ambiental, um estudo ambiental simplificado ou, casos
de isenção de licença ambiental, devendo observar-se as normas básicas de
gestão ambiental.

Instrumentos Políticos para o desenvolvimento das pescas
PESPA - Plano Estratégico
do Subsector da Pesca
Artesanal (2007-2011)

Tem como objectivo imediato: melhorar as condições de vida nas comunidades
de pescadores artesanais, visando: anais, visando: i) condições de saúde,
educação e abastecimento de água potável aumentadas e de melhor qualidade;
ii) actividades de pesca com base nas artes e métodos tradicionais
proporcionando resultados acrescentados, correspondentes às suas
potencialidades, ao mesmo tempo que em áreas favoráveis se encontram em
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Instrumento

Objectivos/Pressupostos
desenvolvimento formas de pesca mais avançadas; iii) redes de comercialização
de produtos da pesca e de insumos proporcionando maior base de
sustentabilidade e desenvolvimento às actividades de pesca artesanal; iv)
serviços financeiros mais desenvolvidos, visando a pesca e contribuindo para a
diversificação das actividades desenvolvidas pelas comunidades e; v) um quadro
de maior rigor e eficácia por parte das entidades da administração pesqueira que
visa apoiar o desenvolvimento da pesca artesanal.

EDA - Estratégia de
Desenvolvimento da
Aquacultura (2008-2017)

Visa assegurar o aproveitamento do potencial de aquacultura de uma forma
sustentável, respeitando o ambiente e promovendo o desenvolvimento económico
e social através da criação de um sector de aquacultura sustentável, competitivo
e diversificado. A estratégia persegue três objectivos específicos: i) promover um
desenvolvimento sustentado da aquacultura para aumentar o rendimento dos
aquacultores; ii) aumentar os níveis de produção de camarão marinho e outras
espécies aquáticas, destinadas à exportação e ao consumo da população e; iii)
estabelecer um quadro legal, normativo e institucional de gestão da aquacultura
apropriado e eficaz para garantir uma gestão, administração e exploração
sustentável dos recursos objecto da aquacultura.

PDP - Plano Director das
Pescas (2010–2019)

Tem como objectivo proporcionar ao país mais benefícios que os potencialmente
possíveis através de: a) reforço na contribuição do Sector das Pescas na
melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população; b)
melhoria das condições de vida das comunidades de pescadores artesanais e
aquacultores de pequena escala; c) aumento da contribuição das pescarias e da
aquacultura industriais e de pequena escala para a realização dos objectivos
nacionais de desenvolvimento económico e social, e; d) aumento da contribuição
líquida do sector para um maior equilíbrio da balança de pagamentos do país.

PEIP - Plano Estratégico de
Inspecção de Pescado
(2010– 2019)

Que tem como objectivo: a) atribuir à autoridade competente nacional a
autoridade de dar garantias oficiais aos produtos alimentares de origem aquática
para seu acesso aos mercados internacionais; b) apoiar acções visando a
melhoria da qualidade higio-sanitária dos produtos alimentares de origem
aquática da pesca artesanal e da aquacultura de pequena escala; c) apoiar
acções ao longo da cadeia produtiva visando a melhoria da qualidade higiosanitária dos produtos de origem aquática; d) criar condições para a
disponibilidade de licença sanitária para todos estabelecimentos industrias e
embarcações de pesca comercial que vendem produtos no mercado interno.

MCS - Política e Estratégia
para a administração e
fiscalização pesqueiras

Tem como objectivo o desenvolvimento da administração e fiscalização
pesqueiras, visando assegurar que as actividades de pesca não ameaçam a
sustentabilidade dos recursos e que os seus benefícios são maximizados para o
país.

Embora alguns destes instrumentos estejam em revisão na altura de elaboração do presente Relatório,
fica evidente que no quadro legal nacional, o sector detém inúmeros instrumentos e disposições, cuja
implementação confere papel preponderante papel da participação das comunidades locais na gestão
sustentável dos recursos pesqueiros. Sendo que a questão da participação comunitária, aparece
consubstanciada nas organizações de base comunitária, muitas com dificuldades de base legal, o que
se pode considerar um processo ainda precário.

Planos de ordenamento e gestão específicos
A Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira (EGIZC), enquanto instrumento orientador de acções
nos próximos dez anos, congrega os objectivos fundamentais e as opções estratégicas que vão guiar a
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implementação de políticas de ordenamento, planeamento, desenvolvimento portuário, exploração
mineira, de hidrocarbonetos, gás e petróleo, entre outros na gestão da zona costeira do país com
envolvimento das entidades públicas e privadas, da comunidade científica, sociedade civil e das
comunidades em geral (MITADER, 2016).
A EGIZC baseia-se em quatro áreas temáticas: i) Preservação Natural; ii) Planeamento e
Desenvolvimento Sustentável; iii) Prevenção da Poluição Marinha e Costeira; e iv) Quadro legal e
Coordenação institucional. Neste âmbito merece destaque a área temática II cujos objectivos e acções
estratégicos são apresentados no quadro seguinte.

Quadro 6.7 - EGIZC. Área Temática II. Planeamento e Desenvolvimento Sustentável. Objectivos e Acções
Estratégicas
Objectivo Estratégico

Acção Estratégica
Operacionalização do Quadro legal e institucional sobre o Ordenamento Territorial
ao nível local; implementação dos Planos de Ordenamento Territorial elaborados,
planos para zonas de expansão e prover áreas de reservas do Estado
Elaboração de Planos de Desenvolvimento Territorial provinciais e distritos costeiros
Usar de forma sustentável as florestas costeiras

1. Assegurar a ocupação
ordenada dos espaços

Implementação de acções de protecção de áreas costeiras sensíveis através de
obras de engenharia ligeira e pesada
Requalificação das zonas costeiras degradadas através de obras de defesa e
construção de infraestruturas que acrescentam valor da zona costeira
Realização de obras de contenção da erosão costeira e boas práticas de combate
da erosão
Determinação de padrões de classificação das praias públicas do país

2. Reduzir a poluição das
águas superficiais,
subterrâneas e marinhas.

Implementação de mecanismos e tecnologias limpas apropriadas à redução dos
efeitos dos poluentes nos processos industriais incluindo aquacultura e mineração
artesanal

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Os Planos Distritais de Ordenamento Territorial (PDUT) estabelecem a estrutura da organização espacial
do território com base na identificação de áreas para os usos preferenciais e definem as normas e regras
a observar na ocupação e uso do solo e a utilização dos seus recursos naturais.
No entanto, na legislação vigente que regula os PDUT, a única referência às zonas costeiras encontra-se
patente no Regulamento da Lei de Ordenamento do Território no seu artigo 34, no capítulo referente ao
regime jurídico dos IOT de nível distrital na sua alínea f) que indica como elemento integrante do PDUT
a caracterização particularizada da paisagem e a definição geográfica detalhada das zonas florestais,
agrícolas e costeiras.
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Os PDUT elaborados, não obstante a pouca profundidade da abordagem, caracterizam as zonas
costeiras no que se refere aos atributos biofísicos, geográficos, dinâmica demográfica e a estrutura da
ocupação humana. As indicações em relação aos usos limitam-se à delimitação de zonas de conservação
e de protecção de áreas sensíveis em alinhamento dos distintos instrumentos legais, nomeadamente o
Regulamento da Lei de Terras no que se refere às áreas de protecção total e parcial.

6.2.7

Necessidades de gestão

Nesta secção apresentam-se algumas ideias que podem merecer atenção para a produção de medidas
de gestão na zona costeira.
Os desafios agrícolas enfrentados incluem chuvas erráticas (com períodos de secas e/ou cheias),
insuficiências de sementes melhoradas, falta de equipamentos agrícolas, fertilizantes, acesso limitado
aos mercados e falta de assistência relativamente aos serviços de extensão agrária.
As práticas agrícolas encontradas nestas comunidades têm, pelo menos, duas grandes desvantagens:
i) fraca capacidade produtiva; ii) necessidade de desbravar novas áreas para a seguinte campanha
agrícola. Entre outras coisas, estas práticas provocam a fragmentação dos ecossistemas naturais e a
perda de biodiversidade como consequência directa do desmatamento e queimadas geralmente feitas.
Por outro lado, e já referido anteriormente, tem havido uma aposta na agricultura de conservação para
as famílias rurais (costeiras). Na agricultura de conservação, para além de outros factores estruturantes,
estão as probabilidades de impactos que os herbicidas poderão causar para as culturas intercalares.
Outro, sim, é a contaminação que poderá ocorrer nos rios e, consequentemente, na faixa costeira.
Existem lacunas relacionadas com a insuficiência de pessoal para monitoramento das condições de uso
e gestão de agro-químicos na agricultura familiar. Outra lacuna está relacionada com insuficiências nas
recomendações técnicas sobre as limitantes de uso de agro-químicos utilizados na produção de culturas
alimentares para as condições agroecológicas locais, o que dificulta o processo de monitoramento dos
níveis e períodos de aplicação destes herbicidas/pesticidas.
Estes factores todos sugerem a necessidade de medidas de gestão bastante importantes para a prática
desta agricultura na faixa costeira. As condições agroecológicas e as características territoriais, são
importantes para o crescimento desta agricultura, mas também (e significativamente) o ambiente
institucional, o acesso e controlo das comunidades sobre a terra e outros recursos naturais, à tecnologia
e serviços de extensão e de formação/capacitação, e do acesso ao financiamento.
A maior fortaleza da pesca artesanal está na experiência dos pescadores na fase de captura. Contudo,
os aspectos de manuseamento, conservação, processamento e comercialização do pescado, seguem
com debilidades persistentes. A diversidade das operações, que vão desde a recolecção ou captura ao
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longo das praias até a pesca a mais de três milhas da costa, a insuficiência de serviços básicos nas
comunidades, as necessidades de organização deste subsector, maior assistência técnica e financeira,
os conflitos no uso dos recursos, entre outros, exigem uma abordagem mais realística.
Em geral, as pescarias comerciais representam a principal ameaça para a biodiversidade, mas a
exploração não sustentável também ocorre na pesca artesanal. Efectivamente continuam a verificar-se
práticas não apropriadas de pesca, designadamente a utilização de redes mosquiteiras e a pesca durante
os períodos de veda, o corte de mangais, a captura de espécies protegidas ou em risco, etc. A elevada
e crescente concentração populacional, ao longo da costa, contribui de forma acentuada para a
sobrepesca dos recursos pesqueiros marítimos, com especial incidência nas baías e estuários.
Em alguns casos, as relações com o mercado de venda tornam a actividade de pesca mais intensa e
competitiva, concorrendo assim para a sobrepesca. No entanto, existem outros factores que influenciam
na sobrepesca: acesso aos insumos de produção, serviços de apoio e à assistência técnica, sistemas de
fiscalização debilitados, a (não) delimitação de zonas de pesca, facilidades de crédito para obtenção de
insumos adequados e o não uso das potencialidades da plataforma continental.
Caso a caso, poderão ser necessárias acções visando contribuir para o desenvolvimento e gestão das
pescarias, incluindo a pesca de subsistência, de forma sustentável na melhoria dos ecossistemas
marinhos e costeiros envolvendo os vários actores e partes interessadas nas diversas actividades
praticadas nesta faixa. Especificamente, as medidas deverão ter como objectivos: assegurar a
implementação local das medidas de gestão previstas na legislação pesqueira nacional; eventualmente,
onde for caso, nos planos de maneio e/ou de gestão das áreas de conservação incluindo as medidas de
gestão instituídas localmente; garantir a preservação dos ecossistemas chave para a preservação da
faixa costeira local; garantir a participação efectiva das comunidades costeiras locais na gestão dos
recursos naturais (pesqueiros e não-pesqueiros); e assegurar a exploração sustentável ou regeneração
desses recursos, fundamentalmente os com maior valor social e económico para o local.
Os órgãos comunitários de gestão de recursos naturais - nomeadamente os Comités de Gestão de
Recursos Naturais e/ou os Conselhos Comunitários de Pesca - devem ser criados e incentivados como
principais actores locais da gestão participativa, podendo promover ao nível local o cumprimento das
medidas de gestão na sua área de influência que tem como referência as comunidades específicas, os
territórios e a faixa costeira adjacentes onde se desenvolvem as actividades com impacto local.
Por outro lado, existem deficiências na comercialização, principalmente do pescado, que vão desde a
depreciação do produto devido a baixa capacidade de processamento e conservação - nomeadamente
o uso de gelo em quantidades insuficientes - e a fraca capacidade de armazenamento e transporte que
fazem com que no período de maior produção haja baixa nos preços de venda, associada à fraca
capacidade financeira dos comerciantes; portanto, a redução do preço de compra não é compensada por
um aumento das quantidades procuradas.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 25

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

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
O desenvolvimento da cadeia de produção na faixa costeira, particularmente da cadeia de valor da pesca
de pequena escala depende de investimentos chave e realísticos; pelo que seria recomendável o
fortalecimento de ligações entre os principais actores desta cadeia (pescadores, comerciantes de
pescado e outros actores) e alguns serviços, por exemplo os serviços financeiros formais para melhorar
os investimentos e desenvolver esta pesca.
Uma forma de melhorar as actuais práticas de pesca, processamento e conservação de pescado podem
passar por identificar meios alternativos de subsistência das famílias na faixa costeira, contribuindo para
níveis desejáveis da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, protegendo o habitat costeiro. Por exemplo,
a promoção de embarcações melhoradas e de baixo custo, com alternativas no meio de propulsão para
o uso da vela; e a promoção de artes de pesca selectivas, tais como emalhe, linha-de-mão e palangre.
Outra necessidade na faixa costeira passa pela melhoria dos métodos de processamento de pescado e
redução da fumagem - o que poderá contribuir para reduzir a desmatação do mangal, uma vez que é
usado como fonte de lenha pelos comerciantes e pescadores que praticam este método de conservação.
Nas comunidades costeiras, a questão de género tem sido de muita importância. As mulheres são alguns
dos grupos mais vulneráveis e mais pobres entre os pescadores artesanais na faixa costeira. Como
vimos, na maioria das comunidades, elas fazem colecta de invertebrados; noutros locais estão envolvidas
na pesca de arrasto de praia, no processamento de pescado usando maioritariamente as técnicas de
salga e fumagem; portanto, são extremamente importantes no processamento e comercialização de
produtos da pesca. Uma estratégia de intervenção deveria incluir componentes específicos para reforçar
as competências de liderança e participação das mulheres, e também prover treinamento da maioria dos
membros das comunidades - homens e mulheres - em questões de género.
A infraestruturação rural também é de importância vital para agricultura, pesca e outras actividades das
comunidades. A electrificação e o melhoramento das vias de acesso são uma necessidade. Podendo-se
apostar em meios alternativos à rede nacional, recomendam-se os sistemas de painéis solares.
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Informação suplementar a adquirir/produzir
Tendo em vista permitir em futuras análises uma interpretação mais territorializada da zona costeira
justifica-se que seja preparada informação de localização de muitas das actividades que ocorrem na zona
costeira tais como, entre outras, centros de pesca, salinas.

6.2.9

Anexo Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades Costeiras
Quadro 6.8 - Infraestruturas de apoio à pesca artesanal na zona costeira, por distrito
Província

Cabo
Delgado

Nampula

Zambézia

Sofala

Distrito
Palma
Mocimboa da Praia
Macomia
Ibo
Quissanga
Metuge
Pemba
Mecúfi
Total Cabo Delgado
Memba
Nacala-a-Velha
Nacala Porto
Mossuril
Ilha de Moçambique
Mogincual
Angoche
Moma
Total Nampula
Pebane
Maganja da Costa
Namacurra
Nicoadala
Quelimane
Inhassunge
Chinde
Total Zambézia
Marromeu
Cheringoma
Muanza
Dondo
Beira
Búzi

Fábrica
de gelo
1
1
1
1
1
5
1

Câmara de
Conservação

Mercado de
1ª Venda

1
1
4
2
1

1
1
1
1
1

1
1
11

1
6
3

2

3

1
2
3
1
10
1

2
2
3
1
11
3

1
1

1

2

3

4

5

2
1

4

2
1
1
2
5
4
18
2
1

1
2
1
1
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Província

Distrito

Machanga
Total Sofala
Govuro
Inhassoro
Vilanculos
Massinga
Morrumbene
Inhambane
Maxixe
Inhambane
Inharrime
Zavala
Total Inhambane
Mandlakazi
Xai-Xai
Gaza
Macia
Total Gaza
Marracuene
Maputo
Maputo
Matutuine
Total Maputo
TOTAL Moçambique

Fábrica
de gelo
1
4
1
2
1

Câmara de
Conservação

Mercado de
1ª Venda

1
5

1
6
1
1
1

7

1
1

2
6

8

4
1

1
1
2
5
7
36

1
1
9
1
10
50

1
2
3
5
45

Fonte: IDEPA, 2019, IDPPE, 2013
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6.3
6.3.1

SOBERANIA, DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL
Descrição Geral

As políticas relacionadas com a Soberania, a Defesa e a Segurança Nacional, em qualquer Estado, têm
por objectivos genéricos garantir a soberania desse mesmo Estado, a independência nacional e a
integridade territorial, bem como assegurar a liberdade e a segurança das populações e a protecção dos
valores fundamentais da ordem constitucional contra qualquer agressão ou ameaça. Estas políticas, por
norma, asseguram ainda o cumprimento dos compromissos internacionais do Estado no domínio militar,
de acordo com o interesse nacional.
Por outro lado, a Soberania, a Defesa e a Segurança Nacional são transversais à actividade dos Estados
e, para além da componente militar, compreendem as políticas sectoriais cujo contributo é necessário
para a realização do interesse estratégico e cumprimento dos objectivos da defesa e segurança nacional,
sendo que a Segurança Nacional deva ser entendida como um conceito alargado, implicando a
conjugação, entre outras, das valências de Defesa Nacional e da Segurança Interna.
Pela sua natureza, no caso específico de Moçambique, as actividades relacionadas com a Soberania,
Defesa e Segurança Nacional desenvolvem-se em todo o território nacional, no espaço de circulação
entre as parcelas do território nacional - atento o respectivo carácter descontínuo -, nos espaços aéreo e
marítimo sob responsabilidade nacional, nas águas territoriais, nos fundos marinhos contíguos, na zona
económica exclusiva (ZEE) e na zona que resultar de um eventual processo de alargamento da
plataforma continental, nos termos legais.
É a Política de Defesa e Segurança que define os princípios básicos que norteiam toda a legislação sobre
a segurança externa e interna, sobre a defesa militar e a defesa civil, através de medidas que permitem
impedir que a soberania e o bem-estar político, económico e sociocultural sejam ameaçados, mas
também para permitir uma constante interacção entre si e no conjunto dos outros organismos das Forças
de Defesa e Segurança (FDS).
Moçambique acompanha a evolução do contexto estratégico contemporâneo tendo assim presentes os
diversos fenómenos transnacionais que perigam a sobrevivência de alguns Estados, com sinais
evidentes em África. Estes fenómenos contribuem para a necessidade de concepção de novas
estratégias que permitam o restabelecimento da segurança internacional (Macie, 2019). Nesta ordem de
ideias, o Conceito Estratégico da Defesa Nacional (CEDN) dá enfoque ao contexto externo da Defesa
Nacional, de modo que a sua perspectiva tem a ver com a componente militar da Política de Defesa e
Segurança Nacional (Francisco, 2018).
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No plano interno, o CEDN enquadra-se no âmbito dos esforços levados a cabo pelo Estado, visando
essencialmente a consolidação da paz, reconciliação e unidade nacional e a construção da consciência
patriótica.
Quanto ao espaço estratégico nacional, onde os objectivos da Defesa Nacional serão materializados,
Moçambique identifica-se com dois tipos de espaços estratégicos: o espaço de interesse permanente e
o espaço de interesse conjuntural (n.º 4 da Resolução n.º 42/2006).
Constitui espaço estratégico de interesse permanente:


o território do rio Rovuma ao rio Maputo e do rio Zambeze ao Oceano Índico;



os espaços aéreo e marítimo sob responsabilidade nacional, as águas territoriais, os fundos
marinhos contíguos, a ZEE e a zona que resultar do processo de alargamento da plataforma
continental;



Moçambique identifica-se com os espaços geográficos em que as organizações internacionais
de que é parte se estabelecem com o objectivo de prosseguirem acções concorrentes ao
estabelecimento de um ambiente de paz, estabilidade e segurança, em estreita conformidade
com os princípios da política externa do Estado e o potencial económico mobilizável pelo país.

O espaço estratégico de interesse conjuntural decorre da avaliação da situação internacional e da
definição da capacidade nacional, tendo em conta as prioridades da política externa e de defesa, os
actores em presença e as diversas organizações em que Moçambique é parte. Assim, constitui espaço
estratégico de interesse conjuntural:


o espaço geográfico da Southern African Development Community (SADC);



os espaços geográficos dos países em que existem comunidades de emigrantes moçambicanos;



outras zonas do globo em que, em certo momento, os interesses nacionais estejam em causa ou
tenham lugar acontecimentos que os possam afectar.

A Política e Estratégia do Mar (POLMAR) é um forte suporte no sentido da solução dos problemas, entre
outros, que se prendem com a defesa da soberania e da integridade do território nacional, a segurança
marítima, a sobrepesca, a pesca e a migração ilegais, o narcotráfico e a pirataria.
Na sua visão para o Mar, o Governo esclarece que pretende um mar seguro, gerido de forma integrada
e responsável, com benefícios socioeconómicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento
sustentado. De entre os seus objectivos destaca-se para esta análise do POEM o de reforçar o exercício
da soberania do Estado sobre as águas jurisdicionais marítimas.
No âmbito do Pilar A da POLMAR - governação e quadro legal, o Governo define como linha política o
assegurar a existência de uma capacidade de defesa, controlo e segurança dos espaços marítimos e
costeiros, para reprimir as ameaças reais e potenciais que se revelam ser contra a Independência, a
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Soberania e a Integridade Territorial, bem como a repressão, no cumprimento das leis nacionais e em
conjugação com os instrumentos internacionais ratificados por Moçambique, da (do):


utilização ilegal dos espaços marítimos e das zonas costeiras para o tráfico ilícito de pessoas e
bens;



poluição marinha e costeira e o uso desregrado dos respectivos recursos;



incumprimento da legislação que regula as actividades económicas no mar e nas zonas costeiras;



incumprimento das medidas de protecção de bens e da vida humana no mar.

Ao mesmo tempo desenvolve, de forma permanente, sistemas que garantam a vigilância e o controlo
efectivo de todas as actividades, incluindo a salvação pública, que tenham lugar nas águas marítimas e
nas zonas costeiras de Moçambique.
Ao nível do Pilar C da POLMAR - ambiente marinho e costeiro, o Governo garante a monitorização do
tempo e do clima e a provisão de previsões hidrológicas e meteorológicas, avisos e outras informações
para garantir a segurança de vidas humanas no mar, a segurança das embarcações, a protecção das
comunidades das zonas costeiras e das infraestruturas portuárias e similares, importantes para o
desenvolvimento económico do país.
O Mar é um activo estratégico importante, havendo, no entanto, quem o utilize com fins ilegais ou de
risco. Assim, a respectiva Defesa e Segurança em sentido alargado é um dos deveres fundamentais dos
Estados detentores de espaços marítimos pois, sem estabilidade e segurança, a sociedade não pode
satisfazer as suas necessidades de bem-estar e de progresso, sendo a Defesa e Segurança essenciais
a toda e qualquer actividade que nesse espaço se desenvolva.

6.3.2

Caracterização

Descrição da actividade
Consideram-se quatro tipos de efeitos que contribuem para a afirmação da Soberania, Defesa e
Segurança no Mar, a saber (Lampreia, 2019):
(i) efeito defesa;
(ii) efeito autoridade do Estado no mar;
(iii) efeito salvaguarda da vida humana no mar;
(iv) efeito tecnológico e científico.
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O efeito defesa visa garantir de forma permanente a defesa dos espaços marítimos sob soberania e
jurisdição nacional e dos cidadãos. Para este efeito, contribuem os instrumentos (meios) das capacidades
da componente naval e aérea da Defesa Nacional.
O efeito autoridade do Estado no mar visa garantir que as actividades ilícitas são erradicadas ou
dissuadidas dos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional. Para este efeito, contribuem os
instrumentos (meios) das capacidades da componente naval e aérea da Defesa Nacional, bem como os
instrumentos (meios) das capacidades das forças e serviços de segurança do Estado.
O efeito salvaguarda da vida humana no mar visa garantir de forma permanente as ajudas à navegação
e a salvaguardada da vida humana nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional. Para este
efeito, para além dos instrumentos (meios) que contribuem para os efeitos anteriores, incluem-se ainda
os meios e serviços, nacionais e estrangeiros, abrangidos pela Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS).
O efeito tecnológico e científico, visa garantir o conhecimento hidrográfico, oceanográfico e
meteorológico, bem como o potencial de recursos naturais dos espaços marítimos sob soberania e
jurisdição nacional. Para este efeito, contribuem os instrumentos (meios) da capacidade tecnológica e
científica da componente naval da Defesa Nacional, bem como as universidades, empresas ou
organizações do Estado costeiro.
Efeito Defesa
No âmbito do efeito de Defesa e tutelados pelo Ministério da Defesa identificam-se a MGM e a FA, que
cumprem as suas missões nos termos da Constituição e da Lei.
É tarefa complexa identificar as missões ou funções das FADM, particularmente, atendendo ao tipo de
conceito de Defesa Nacional adoptado em Moçambique. As missões podem ser interpretadas em várias
perspectivas, sendo a nossa opção a de procurar abarcar todas as missões das Forças Armadas, sem
que haja uma precisão em termos de critério classificativo. Contudo, a Lei distingue entre missões
genéricas, específicas e outras missões de interesse geral subordinando-se, a definição das missões
específicas pelo PR às missões genéricas definidas por lei.
As missões das FADM não decorrem expressamente da Constituição da República, pois esta é opaca
na regulação das Forças Armadas. Com efeito, só a partir da interpretação dos objectivos da Política de
Defesa e Segurança e da LDNFA é possível traçar as missões das FADM.
Dos objectivos da Política de Defesa e Segurança, decorrem, conjugados com os artigos 10 da LPDS e
16 da LDNFA, as missões genéricas das Forças Armadas, conforme a seguir se indicam:


assegurar a defesa militar da república contra quaisquer ameaças ou agressões externas
(art.º 16/1 da LDNFA);
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defender a integridade do território nacional, a soberania, a liberdade dos cidadãos e a segurança
dos meios de desenvolvimento da Nação (art.º 10-b) da LPDS);



assegurar o funcionamento normal das instituições em todas as circunstâncias e face a quaisquer
ameaças directas ou indirectas (art.º 10-c) da LPDS);



participar na protecção dos organismos, instalações 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 da autoridade competente (art.º 10-d)
da LPDS).

Ao nível das outras missões de interesse geral, as FADM, de acordo com o art.º 16 da LDNFA, podem
também colaborar em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e melhoria da
qualidade de vida das populações, e, participam, ainda, no sistema de gestão de calamidades. Com
efeito, elas, com outras entidades de defesa civil, asseguram as operações de busca e salvamento de
pessoas e bens sitiados, bem como acções humanitárias. No fundo, missões que estão ligadas ao
desenvolvimento de actividades pelas FADM fora do âmbito exclusivo da segurança externa. Isto é, as
missões das Forças Armadas estão, agora, ligadas às missões de cariz humanitária, estados de crise
interna e de protecção civil (Macie, 2019).
No âmbito destas missões as FADM podem actuar em três relevantes domínios (Gouveia, 2019):


na segurança interna em casos de estado de excepção;



na protecção civil em missões de colaboração;



na satisfação de necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações.

Estas missões complementam as missões genéricas, porém não devem ser vistas como carentes de
autonomia para a sua prossecução, mas sim e apenas no sentido de que não constituem o “etos” das
Forças Armadas, mas são igualmente de satisfação das necessidades colectivas da comunidade política.
As FADM têm um papel excepcional, subsidiário ou complementar na segurança interna. Assim, as
Forças Armadas podem ser utilizadas na segurança interna nos seguintes casos:


a título excepcional, que ocorre, nos termos da lei, pela declaração do estado de sítio ou de
emergência;



a título subsidiário, nos casos em que os meios da Polícia não podem fazer face à situação
prevalecente;



a título complementar, para o exercício de missões de interesse geral, sem impactos na ordem
constitucional e decorre numa situação de normalidade institucional e de ordem pública.

Nos termos do número 1 do artigo 290 da CRM, os estados de excepção constitucional só podem ser
declarados verificando-se:
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uma agressão “efectiva ou iminente” do território nacional, no todo ou em parte;



grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional ou



calamidade pública.

O decretar do estado de excepção, em particular, o de emergência, está associado à ocorrência de
calamidade pública. O conceito de calamidade abrange tanto um desastre natural como de origem
humana. A calamidade pode ter âmbito local ou nacional, sendo nacional quando abrange mais do que
uma província e local quando a sua ocorrência esteja circunscrita a uma província. São entendidas como
calamidades, as seguintes, entre outras, situações: cheias, inundações, ciclones, epidemias e derrames
de hidrocarbonetos. Compete ainda às FADM actuar em situações de calamidade natural e outros
desastres e crises humanitárias, quer no território nacional quer fora dele, sobre a égide do Estado e das
Organizações Internacionais.
Na componente Defesa e Segurança do Mar, embora não exclusivo, a MGM tem um papel fundamental.
A Marinha é assumida como a garante da soberania e protecção dos interesses do Estado, no e pelo
Mar.
Entre as várias missões da MGM deverá ser tida em conta:


a preparação, aprontamento, emprego e manutenção das forças e meios necessários para
garantir a defesa, o controlo e a vigilância da costa marítima e águas interiores;



a garantia do exercício da autoridade do Estado nos diversos espaços de soberania ou jurisdição
marítima nacional, designadamente, em matérias de fiscalização, de policiamento de pessoas e
bens, da segurança marítima e da navegação;



a realização de operações navais de vigilância e controlo permanente do espaço estratégico de
interesse nacional e, quando necessário, com outros países;



assegurar a cooperação no quadro institucional do Sistema de Autoridade Marítima (SAM) e o
emprego articulado das capacidades navais e daquelas que são próprias da autoridade marítima;



a realização das actividades de fiscalização marítima e pesquisa;



a prevenção e repressão do Crime Organizado Transnacional, nomeadamente, o narcotráfico, o
tráfico de pessoas, as redes de imigração ilegal, entre outros e o terrorismo;



a garantia da segurança da faixa costeira no domínio público, das fronteiras marítimas, lacustres
e fluviais, bem como do controlo migratório;



a preservação e protecção dos recursos naturais, o património cultural subaquático e o meio
marinho;



a prevenção e combate à poluição;



a balizagem marítima, ajudas e avisos à navegação;
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a fiscalização das actividades de aproveitamento económico dos recursos vivos e não vivos;



a salvaguarda das vidas humanas no mar e salvamento marítimo;



a protecção civil com incidência no mar e na faixa litoral;



a protecção da saúde pública.

As missões da MGM indicadas acima, se forem concretizadas, respondem praticamente a todos os
anseios e necessidades, tendo em conta a posição geoestratégica de Moçambique ao nível da África
Austral e do continente africano.
Neste quadro regional é de destacar a existência de protocolos com instituições nacionais, regionais e
internacionais sobre a matéria de segurança marítima. Ao nível da SADC existe um órgão que lida com
assuntos de Políticas de Defesa e Segurança, conhecido como Órgão da SADC, cujo objectivo é criar e
fortificar mecanismos de cooperação, coordenação e partilha de informações nos assuntos sobre o mar
(Francisco, 2018). Moçambique tem ainda estabelecido um Memorando de Entendimento tripartido de
cooperação em segurança marítima com a África do Sul e a Tanzânia, para a condução conjunta de
operações marítimas combinadas nas águas territoriais de cada um dos três países procurando garantir
uma maior segurança marítima regional (MdE, 2011).
Mas, se é importante esse papel da Marinha em actividades de carácter militar e diplomático e garante
da estabilidade e segurança essenciais ao desenvolvimento sustentado económico e social de
Moçambique, e em actividades de interesse público, como a de busca e salvamento marítimo, de
fiscalização e de preservação dos recursos, é também fundamental a importância do contributo que a
Marinha pode dar como factor de modernização estratégica, nomeadamente, no que respeita à
modernização tecnológica, à criação e manutenção de um know-how em matérias marítimas e ao apoio
dado, por exemplo através do INAHINA, ao incremento do conhecimento científico do mar.
Devido à vastidão das áreas marítima, fluvial e lacustre de interesse nacional, torna-se indispensável
valorizar a reconhecida polivalência das capacidades das unidades navais, cabendo à MGM garantir
eficaz e eficientemente e em permanência, a realização de actividades não só de carácter militar, mas,
sobretudo, de interesse público no mar, lago e rios.
No âmbito do efeito Defesa deverão ainda ser consideradas as importantes funções da FA, das quais se
destacam:


preparar, aprontar, empregar e manter as forças e meios necessários para garantir a defesa, o
controlo e a vigilância do espaço aéreo nacional;



apoiar a actividade de fiscalização marítima;



realizar acções de busca e salvamento.
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Efeito Autoridade do Estado do Mar
No âmbito da Autoridade do Estado do Mar identifica-se um conjunto de entidades que garantem o
cumprimento da lei nos espaços marítimos sob jurisdição nacional e, por conseguinte, exercem o poder
de autoridade marítima.
Ao nível da PRM, a sua orgânica compreende três ramos: a Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, a Polícia
de Ordem e Segurança Públicas e a Polícia de Fronteiras.
O ramo da PCLF é por lei, responsável pela vigilância, fiscalização, controlo e protecção do espaço
marítimo, desde a costa até às 12 milhas náuticas, tendo as seguintes funções:


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;



garantir o apoio técnico às actividades de investigação e instrução de processo em todas as
infracções ocorridas nas zonas da sua jurisdição;



exercer as demais competências fixadas na lei.

Porém, este ramo da PRM dificilmente consegue cumprir estas funções, devido a insuficiências de
recursos. Por isso, parte considerável destas funções acaba sendo assumida pela MGM, na “ideia de
subsidiariedade e complementaridade”, um dos mais importantes vectores da Política de Defesa e
Segurança Nacional.
Por outro lado, no ramo da POSP destacam-se as seguintes funções que têm relevância para o POEM,
a saber:


proteger as instituições públicas e os objectos económicos e estratégicos;



garantir a protecção de recursos naturais e meio ambiente;



garantir a segurança e policiamento das áreas turísticas, de laser e de concentração
populacional;
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garantir a segurança e protecção das terminais rodoviárias, portuárias, ferroviárias,
aeroportuárias, gares, vias de comunicação, comboios de mercadorias e de passageiros,
embarcações e aeronaves;

O ramo da PF tem a responsabilidade de garantir a ordem, segurança, tranquilidade públicas e a
inviolabilidade da fronteira estatal, incluindo a fronteira marítima, impedindo qualquer tentativa de viciação
de demarcação da linha de fronteira estatal. Relativamente à fronteira marítima, a sua delimitação ganha
acrescida importância no contexto das descobertas de reservas de gás natural offshore, nas principais
bacias sedimentares de Moçambique, Angoche e do Rovuma, expectando que o gás venha a ser uma
fonte de conflito, ou não, com maior impacto na Segurança Interna ou no âmbito da cooperação
internacional.
O Serviço Nacional de Migração (SENAMI) é um serviço público de natureza paramilitar, integrado no
Ministério que superintende a área da Migração, e das suas funções destaca-se o controlo dos
movimentos migratórios através das fronteiras Nacionais e a fiscalização de embarcações, aeronaves
comerciais ou de recreio surtos nos portos e aeroportos nacionais, quando se destinem ou provenham
do estrangeiro.
Com grandes responsabilidades sobre as actividades marítimas há ainda o Instituto Nacional da Marinha
(INAMAR), instituição pública dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira,
que de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidas pelo Governo é a autoridade reguladora
do ramo da Marinha, que tem como 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. Tem como missão
“exercer Autoridade nas áreas de Jurisdição Marítima, lacustre e fluvial, estabelecer e manter as
condições de segurança e preservar o meio ambiente marinho para a realização das actividades
marítimas”.
O INAMAR possuindo as seguintes atribuições:


exercer Autoridade Marítima nas áreas de jurisdição marítima, lacustre e fluvial, bem como no
domínio público marítimo;



promover o estabelecimento e manutenção das condições de segurança marítima para a
realização de actividades da marinha;



promover e incentivar a eficiência e competição através da regulamentação económica e
específica, no interesse dos utilizadores e prestadores de serviços.

Apesar de ao INAMAR competir o exercício de Autoridade Marítima, este Instituto não consegue, quer
pela sua orgânica, quer pelos meios de que é dotado, exercer essa função. Assim sendo, há que
aperfeiçoar, a orgânica institucional para a gestão dos assuntos do mar, incluindo a Defesa e Segurança.
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O Instituto Nacional do Mar e Fronteiras (IMAF) “(…) é um órgão executivo e de coordenação técnica da
acção do Estado sobre os assuntos do mar e fronteiras (…)”, tutelado pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação. As competências deste organismo restringem-se apenas à execução técnica
das matérias relacionadas com o mar e fronteiras, e não a vigilância, fiscalização, controlo e protecção.
Estas últimas são atribuições das FDS que têm capacidade e preparação para velar pela inviolabilidade
das fronteiras estatais (terrestre, lacustre, fluvial e marítima). No conjunto das atribuições do IMAF consta
a execução das actividades relativas a reafirmação e delimitação das fronteiras estatais. Porém, em
qualquer trabalho relacionado com as fronteiras ou com o mar é imperioso que esteja presente uma das
forças (FADM, PRM), consoante os casos, tanto que o IMAF não é nem Força, nem Serviço de
Segurança.
Este organismo criado propositadamente para velar sobre aspectos políticos e técnicos relacionados com
o mar e fronteiras tem sido relevante, tem estreita relação com organismos regionais e internacionais que
lidam com as mesmas matérias, sendo de destacar a relação estabelecida ao nível técnico com os
Comités de Defesa e Segurança da SADC e organismos da União Africana que lidam com matérias sobre
o mar e fronteiras.
Em 2015 foi criado o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas e pela análise comparativa dos seus
estatutos orgânicos com os do IMAF, crê-se que há várias sobreposições e mesmo um esvaziar de
competências e conflitos de interesse com o Instituto, pelo que é importante rever e definir correctamente
responsabilidades, competências e atribuições quer do Ministério quer do Instituto, e expurgar eventuais
sobreposições.
O Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA) foi criado em 1989, através do Decreto 40/89,
de 5 de Dezembro, como um instituto subordinado ao Ministério dos Transportes e Comunicações.
Contudo, o Decreto 27/2004, de 20 de Agosto, redefiniu as atribuições, competências e organização do
INAHINA para que o exercício das suas actividades seja mais exequível, onde lhe é atribuída autonomia
administrativa e financeira, passando a tutela a ser da competência do Ministro que superintende o sector
dos Transportes Marítimos. Mais recentemente, em Março de 2019, o INAHINA passou a ser tutelado
pelo Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas.
A função principal do INAHINA é de facilitar a navegação segura nas águas costeiras e interiores do país
através de serviços hidrográficos, oceanográficos assim como da instalação, reabilitação e manutenção
de ajudas à navegação. O Instituto tem também a responsabilidade de calibrar agulhas magnéticas.
A Autoridade Tributária (AT) possui importantes competências de acção inspectiva tributária e de
assegurar o controlo aduaneiro da fronteira externa (marítima) no âmbito do comércio, procurando
combater de forma articulada o contrabando e o transporte marítimo de mercadorias ilegais; porém não
possui meios navais para desempenhar estas actividades no mar.
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Este vasto conjunto de entidades e respectivas funções exige uma relação muito próxima entre as
estruturas da Defesa e Segurança e a sociedade civil, esta nas suas múltiplas vertentes das actividades
económicas, académicas, culturais e recreativas.
A Lei do Mar de 2019 vem dar um importante contributo para o efeito autoridade do estado no mar, ao
definir a fiscalização no espaço marítimo moçambicano, o seu objecto, âmbito e como se processa a
coordenação da fiscalização marítima. Segundo a Lei, “no exercício da função fiscalizadora, o Estado
moçambicano exerce jurisdição, por intermédio de funcionários oficialmente habilitados e apoiados por
navios de guerra, aeronaves militares ou outros navios e aeronaves que possuam sinais claros e sejam
identificáveis como estando ao serviço do Estado moçambicano mandatados para o efeito”. As acções
incidem no âmbito da ordem e segurança; na área fiscal; na área da segurança marítima; na área de
exercício de actividade no mar; na área da preservação do ambiente marinho e na área da protecção e
saúde pública.
No âmbito da coordenação da fiscalização marítima, e de acordo com a Lei do Mar, é criado o Centro de
Coordenação de Operações de Fiscalização Marítima (CEFMAR), que integra todas as entidades, com
funções de fiscalização no espaço marítimo. O CEFMAR no exercício das suas funções de fiscalização
marítima integrada “coordena a planificação e programação operativa de actividades e da utilização
conjunta dos recursos humanos e institucionais, os meios operativos requeridos, à disposição das
entidades com funções de fiscalização”. Estas funções estão sob coordenação do órgão do Governo que
superintende a área do mar.
Efeito Salvaguarda da Vida Humana no Mar
Em relação ao efeito salvaguarda da vida humana no mar que, de acordo com o conceito adoptado,
consiste em garantir permanentemente as ajudas à navegação e a salvaguardada da vida humana no
mar, procurou-se identificar e analisar as principais entidades que contribuem para a produção deste
efeito.
À Marinha, como se viu, compete assegurar a salvaguarda das vidas humanas no mar e o salvamento
marítimo, bem como a balizagem marítima, ajudas e avisos à navegação; a protecção civil com
incidências no mar e na faixa litoral, bem como a protecção da saúde pública. À Força Aérea compete
assegurar o cumprimento das missões reguladas por legislação própria, designadamente cooperar com
o SENSAP. A PRM, através do ramo da PCLF, tem missões definidas na área da busca e salvamento.
Em 2009, através do Decreto-Lei n.º 3/2009, de 24 de Abril, é criado o SENSAP como organismo público
de natureza paramilitar, tendo por objectivo a prevenção de riscos, socorro e salvamento de pessoas e
bens em caso de incêndios, acidentes e calamidades naturais.
Ao nível do efeito salvaguarda na vida humana no mar, destaca-se ainda a DNAM do Ministério da Saúde.
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No entanto, face à obsolescência e défice de meios da capacidade oceânica de superfície da Marinha,
que assegura o dispositivo permanente oceânico, conclui-se que o efeito “salvaguarda da vida humana
no mar” poderá não ser alcançado em áreas remotas sob responsabilidade moçambicana de busca e
salvamento marítimo, por falta de meios oceânicos de superfície. Consequentemente, a comunidade
marítima local, regional e internacional perderá a confiança na busca e salvamento da responsabilidade
moçambicana, com impacto negativo sobre as actividades marítimas (turismo e comércio) e economia
do mar.
Efeito Tecnológico e Científico
No âmbito do efeito tecnológico e científico são inúmeras as entidades estatais e privadas que podem
colaborar, na investigação científica, no desenvolvimento tecnológico, na inovação e na prestação de
serviços com ênfase nas áreas do mar, contribuindo para o desenvolvimento económico e social, com
destaque para as Universidades e o INAHINA.
A nova Lei do Mar tem uma secção dedicada à investigação científica marinha, o seu âmbito, os requisitos
e as condições em que a mesma se pode realizar; sendo de realçar a importância da contribuição para
o desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo a transferência de conhecimento para o país, e bem
assim, a respectiva análise dos resultados da investigação obtidos e o encaminhamento para as demais
instituições nacionais interessadas nesses resultados.

Caracterização do mercado
Oferta
Empresas que fornecem produtos e serviços

Estavam registadas na PRM em Moçambique, em Dezembro de 2019, 118 empresas de segurança
privadas com um total de 46.712 efectivos. Estes efectivos estão distribuídos pelas diferentes províncias
da seguinte forma:


36.272 na Cidade de Maputo



4.212 na Província de Maputo



21 na Província de Gaza



73 na Província de Inhambane



3.636 na Província de Sofala



488 na Província de Manica



927 na Província de Tete



132 na Província da Zambézia
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544 na Província de Nampula



157 na Província de C. Delgado



159 na Província de Niassa

Organizações públicas que oferecem produtos e serviços



As FADM, nomeadamente através dos seus ramos da MGM e da FA



A PRM, através dos seus ramos



Administração Nacional de Pescas



Direcção Nacional de Operações



Direcção Nacional de Políticas Marítimas e Pesqueira



Direcção Nacional de Fiscalização da Pesca Ministério da Cultura e Turismo



Direcção Nacional de Ambiente



Serviços Nacional de Migração



Autoridade Tributária



Direcção-Geral das Alfândegas



Instituto do Mar e Fronteiras



Instituto Nacional da Marinha



Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação



Direcção Nacional de Assistência Médica

Organizações não lucrativas que oferecem produtos e serviços

O Ministério da Defesa de Portugal doou dez botes para efeitos de busca e salvamento para a MGM em
Fevereiro de 2018, no âmbito do acordo de cooperação militar entre os dois países. Este país já em 2011
oferecera dois aviões Cessna FTB 337, com capacidade de vigilância marítima.
Em Julho de 2019, como parte dos esforços para impulsionar as relações de defesa entre os dois países,
a Índia concluiu a entrega de dois navios interceptores rápidos à Marinha de Guerra de Moçambique.
Importações de bens e serviços

A 5 de Setembro de 2013, o Governo assinou um acordo de 200 milhões de euros com o estaleiro francês
- Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) para construir os três trimarãs Ocean Eagle 43s, três
interceptadores HSI32 e 24 embarcações de pesca de atum.
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Procura
No âmbito da Soberania, Defesa e Segurança Nacional podem ser considerados como clientes:


Sociedade Civil



Portos e áreas portuárias



Empresas de exploração de hidrocarbonetos



Indústria de turismo



Indústria de Pesca



Pescadores artesanais



Indústria de manutenção e reparação naval



Empresas de marinha mercante



Empresas aeronáuticas

Tendências
Actualmente, a pequena marinha do país compreende uma única embarcação de patrulha da classe
Conejera (baseada em Pebane), doada pela Espanha, dois barcos de patrulha da classe Namacurra,
doados pela África do Sul, e cerca de dez pequenas embarcações de patrulha, às quais se podem
adicionar as embarcações oferecidas, quer por Portugal, quer pela India, já atrás mencionadas.
As novas embarcações adquiridas a França deveriam ter dado um grande impulso à marinha de
Moçambique, especialmente à luz da necessidade de garantir a viabilidade das recentes descobertas de
petróleo e gás natural offshore do país.
As aquisições efectuadas incluíam ainda o fornecimento de uma embarcação polivalente - o Africa Storm
-, que ofereceria uma capacidade móvel de manutenção e logística.
No caso de navios-patrulha e aeronaves e infraestrutura de Maritime Domain Awareness (MDA), o
governo optou por não incorporar essas capacidades (incluindo tripulação) dentro da MGM e da FA. Se
a opção tivesse sido pela sua incorporação nas FADM, teria facilitado a integração em esquemas de
segurança cooperativa ao nível regional e facilitaria a optimização da interoperabilidade dos sistemas de
comando e controlo das Marinhas e Forças Aéreas regionais (Roughead, 2019).
Estas aquisições tinham ainda a intenção de, ao mesmo tempo, criar uma frota de pesca de atum, que
integraria o sistema de MDA. Este conjunto de embarcações de pesca adquiridas têm ainda a
possibilidade de criar uma indústria de pesca offshore viável e desenvolver a infraestrutura marítima e o
capital humano associado para sustentar um sector e uma economia marítima com grande potencial de
crescimento.
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No fundo, procurava-se uma solução integrada que incluía locais de implantação de radares de
reconhecimento de domínio marítimo, centros de operação, embarcações de patrulha, aeronaves, um
navio de manutenção e uma frota pesqueira. Foram incluídas melhorias na base operacional, instalações
de construção e reparação de navios, instalações e programas de treino e dois anos de suporte de
manutenção e dois anos de fornecimento de peças de sobressalentes (Roughead, 2019).
Adicionalmente, foi contratado o treino de pessoal para operar, prestar serviços de manutenção e,
eventualmente, construir embarcações.
Da mesma forma, foi incluída a transferência de licenças e tecnologias de propriedade intelectual para
permitir a construção dos navios.
Independentemente da construção organizacional, os recursos adquiridos por Moçambique são uma
base adequada para fornecer segurança marítima a um país com infraestrutura marítima
subdesenvolvida e uma fraca capacidade de recursos humanos qualificados e experientes. As modernas
embarcações de patrulha deviam proporcionar capacidades importantes para que Moçambique fosse um
produtor de segurança marítima, ao mesmo tempo que deviam servir de base para o crescimento dessa
mesma capacidade marítima (Roughead, 2019).
Lembra-se ainda a necessidade de se incluírem os custos de aquisição e manutenção do ciclo de vida
dos equipamentos e bem assim dos recursos humanos necessários.
Perspectivas para os próximos 2 anos.

O projecto resultante das aquisições efectuadas a França parou. Assim, torna-se necessário reactivar
este projecto, ou os respectivos meios, para que, pelo menos, as embarcações então adquiridas voltem
a desempenhar o seu papel de vigilância da ZEE.
É relevante avançar para proteger e desenvolver a riqueza oceânica do país para o benefício de todos
os moçambicanos. Esta acção enviaria um poderoso sinal de que o país está no caminho certo,
constituindo, igualmente, um exemplo tangível que fomentaria a atracção de investimentos estrangeiros.
Com o tempo e conforme a disponibilidade de financiamento o permitir, é possível aumentar essa
capacidade em número e com embarcações e aeronaves melhores e mais complexas. Na escolha dos
equipamentos deve ser tida em conta a interoperabilidade dos mesmos no país e no âmbito regional.
Perspectivas para os próximos 5 anos

Com o desenvolvimento da exploração dos hidrocarbonetos é imperioso um maior investimento nos
meios (materiais e humanos) das FADM e da PRM em áreas chave como:


Maritime Domain Awareness (Sistema de Identificação Automática e Radar)



Controlo e vigilância costeira
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Prevenção e combate à poluição



Busca e salvamento



Formação.

Área/espaços ocupados
Os elementos da componente operacional do sistema de força moçambicano da responsabilidade da
Marinha são o Comando Naval, os Comandos das Bases Navais do Sul, do centro e do Norte de
Moçambique e com as suas respectivas sub-Bases Navais e, na zona sul, um Batalhão de Fuzileiros
Navais e uma Unidade de Mergulhadores.
Em Dezembro de 2019 as bases da MGM eram as seguintes:


Base Naval de Pemba - Zona Norte



Base Naval da Beira - Zona Centro



Base Naval de Maputo - Zona Sul



Base Naval de Metangula



Sub-Bases Navais de Inhambane e Nacala



Sub-Base Naval de Tete



Sub-Base Naval de Quelimane



Sub-Base Naval do Niassa

Fazem ainda parte os arsenais associados à manutenção de navios, e as plataformas de observação
oceânica e aéreas.
A FA tem três bases principais, Beira, Nampula e Nacala.
A PRM tem uma implantação territorial através dos seus comandos provinciais.
O SENSAP, desde 2011, garante a cobertura de todo o território nacional através dos seus comandos
provinciais.
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6.3.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
As áreas da Defesa e Segurança devem ter subjacente uma preocupação ambiental em todas as
actividades que desenvolvem e contribuem, como estabelecido na lei, para a protecção e preservação
dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional.
Em Moçambique, a origem da poluição pode ocorrer, entre outros, devido a descargas ilegais efectuadas
por navios, plataformas ou por fontes baseadas em terra, ao largo da costa moçambicana, de lixo
industrial despejado no mar ou através do derramamento de esgotos, sem tratamento, das cidades.
Qualquer destas ocorrências acarreta sérios riscos para a salubridade do ambiente marinho e costeiro
bem como para a saúde humana e podem ter consequências devastadoras como a destruição da
biodiversidade, a eliminação de espécies ou deslocalização de espécies; o surgimento de zonas com
incapacidade de sustentar a vida marinha, provocando ainda graves prejuízos na indústria pesqueira e
na indústria turística.
No âmbito da vigilância, a MGM, a FA e a PCLF assumem um papel de destaque tendo incorporada esta
tarefa nas suas actividades operacionais. Aqui, são particularmente relevantes para o POEM as tarefas
relacionadas com a detecção de incidentes de poluição e a identificação do respectivo poluidor, quando
tal seja possível, a monitorização de áreas de conservação e ecossistemas, a conservação de recursos
marinhos e piscícolas, a fiscalização dos usos e ocupações costeiras e a prevenção e repressão de
actividades ilícitas.
Moçambique tem à sua disposição inúmeros mecanismos jurídicos e técnicos para a prevenção e
combate a incidentes de poluição e bem assim para a atribuição da responsabilidade civil do poluidor.
Desde logo, este país é signatário de convenções internacionais, inerentes ao mar e sua poluição, como
a CNUDM, de 1982, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, e
seu Protocolo (MARPOL - 1973-1978), de 1978, a Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta
e Cooperação em caso de poluição por hidrocarbonetos (OPRC9O), de 1990, e a Convenção
Internacional sobre Responsabilidade Civil pelos prejuízos devido à poluição por hidrocarbonetos (CLC
92).
Da adesão à implementação destes normativos internacionais há um enorme percurso com processos
de regulamentação e fiscalização para prevenção e repressão de poluição e de poluidores, que
Moçambique está a percorrer, estando em vigor um conjunto de instrumentos legais de que se destacam:


Lei 20/2019 (Lei do mar), de 8 de Novembro



Lei 21/2014 (Lei de Petróleo), de 18 de Agosto



Regulamento para a prevenção da poluição e protecção do ambiente marinho e costeiro,
aprovado pelo Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro
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Regulamento ambiental para operações petrolíferas, aprovado pelo Decreto n.º 56/2010, de
22 de Novembro



Plano Nacional de Contingência (PNC) de combate a poluição causada por navios, aprovado
pela 5ª Sessão do Conselho de Ministros, de 25 de Fevereiro de 2014.

No entanto, considera-se que o número de normas ainda é insuficiente ou pouco eficaz, devendo estas
entrar em maior detalhe técnico e em considerandos como as condições meteorológicas e o estado do
mar, que podem influenciar a localização e a identificação do poluente, ao que acresce uma considerável
falta de recursos humanos e materiais. Cumpre assim revisitar e adaptar a legislação em vigor às
necessidades.
No âmbito da prevenção, destaca-se o Regulamento para a prevenção da poluição e protecção do
ambiente marinho e costeiro. Este Regulamento, de 2006, tem por objecto prevenir e limitar a poluição
derivada das descargas ilegais efectuadas por navios, plataformas ou fontes baseadas em terra, ao largo
da costa moçambicana, bem como o estabelecimento de bases legais para a protecção e conservação
das áreas que constituem domínio público marítimo, lacustre e fluvial, das praias e dos ecossistemas
frágeis. A sua aplicação plena constituiria um excelente contributo para prevenir e mitigar as
consequências de um qualquer episódio de poluição marítima.
A Lei dos Petróleos e bem assim o Regulamento Ambiental para Operações Petrolíferas contemplam
sempre a necessidade da existência de um estudo de impacto ambiental e o cumprimento das decisões
desse estudo de forma a prevenir, controlar, mitigar e, a possibilidade de reabilitar e compensar eventuais
efeitos negativos sobre o ambiente.
No plano do combate à poluição do meio marinho, e no quadro de competências que lhe cabem por via
da sua integração no Sistema da Autoridade Marítima, devem participar todas as entidades que tomem,
por qualquer via, conhecimento de um episódio de poluição do mar.
O PNC é activado no caso de surgir uma emergência nacional resultante de derrame dos hidrocarbonetos
no mar. Este Plano foi elaborado tendo em consideração a OPRC9O. A sua estrutura organizacional e
de comando é extremamente complexa, sendo liderada pelo MIMAIP, integra inúmeros Ministérios (13),
diversas associações económicas (5) e inclui ainda representantes das ONG (Organizações Não
Governamentais), dos Municípios e uma empresa pública. Com este Plano é possível identificar a fonte
de poluição, avaliar a extensão da área poluída, conter a expansão da substância poluente, limpar as
zonas afectadas, receber e analisar as reclamações dos prejuízos e preparar os processos para posterior
responsabilização do poluidor pelos Tribunais.
Com base no PNC foram elaborados Planos Provinciais e locais (para área portuária ou de operações
de plataformas). Ao nível da execução, o PNC estabelece grupos multissectoriais e multidisciplinares de
resposta ao derrame, que a partir dos comandos central, provincial e local devem executar as suas tarefas
de forma articulada, de acordo com as atribuições estabelecidas no mesmo Plano.
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As autoridades moçambicanas dispõem ainda de um plano de contingência para emergências nas
plataformas ou nos portos e a sua activação irá ocorrer quando surgir incidente susceptível de provocar
um derrame, de acordo com o estabelecido no PNC.
No âmbito de responsabilidade civil pelos prejuízos devidos à poluição, o Estado responsabiliza as
pessoas singulares e 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 no mar e
nas zonas costeiras.

Valor Económico
O Mar, é inequivocamente um recurso estratégico importante que, juntamente com a extensão costeira
de Moçambique, pode conduzir o país para o progresso e bem-estar.
Apesar das actividades relacionadas com a Segurança e Defesa não procurarem, em primeira instância,
fins de cariz económico, assumem um papel sobremaneira importante na prossecução das actividades
económicas contribuindo para a criação das condições necessárias para que elas se desenvolvam
convenientemente. As FADM e as FSS contribuem decisivamente para este desiderato. Sem segurança
não há, por exemplo, liberdade de circulação e não há desenvolvimento sustentado.
Especificamente no que respeita à MGM, o contributo mais significativo neste particular resulta da sua
intenção de produção de segurança no mar que se assume como uma premissa indispensável para o
desenvolvimento económico. No entanto, a MGM também contribui de forma directa para o
desenvolvimento económico do País, segundo três vertentes fundamentais: como geradora de valor nas
indústrias e nos serviços, como formadora de pessoal, e como parceira em projectos com forte impacto
económico.
A MGM pode vir a desempenhar um relevante papel no fomento económico das indústrias e serviços
directamente ligados ao apoio logístico naval (assistência, aprovisionamento, manutenção e reparação
naval) da frota, acrescentando oportunidades de negócios e empregos significativos à economia,
estimulando assim um sector de actividade que deve ser estruturante para o País. A MGM deve ainda
estar disponível com as suas capacidades para a consecução de projectos, em parceria com empresas
nacionais.
A actividade da MGM nas suas múltiplas componentes de acções militares e também de serviço público,
envolve o contributo dos seus efectivos, incluindo o Corpo de Fuzileiros Navais.
Segundo o Acordo Geral de Paz de 1992, a MGM deveria ter 2.000 efectivos e a FA 4.000 efectivos.
Porém, segundo a Military Balance de 2019, do International Institute for Strategic Studies (IISS), estes
são apenas um efectivo de 200 marinheiros para a MGM, acrescido do corpo de fuzileiros e de 1.000
efectivos para a FA. A verificarem-se estes valores, tudo indica que que a MGM e a FA sejam dos maiores
empregadores dentro das actividades relacionadas com o Mar.
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A estes acrescem os efectivos da PRM, que também criam inúmeros postos de trabalho directos e
indirectos. Porém, o papel fundamental da PRM prende-se com a sua visibilidade e a criação da
percepção de um ambiente de segurança. A sua acção de presença cria um efeito dissuasor a eventuais
ameaças e gera um sentimento de segurança.

Valor Social
Atento o fim supramencionado da Defesa e Segurança no plano da componente social, é por demais
evidente o papel desempenhado por esta actividade na segurança e no bem-estar dos moçambicanos.
As FADM possuem um efectivo estimado pelo IISS em cerca de 11 mil militares, dispersos pelo
dispositivo territorial que abrange todas as províncias de Moçambique, bem como a PRM, já
anteriormente mencionada. A estes efectivos acrescem as suas famílias. No seu conjunto, aquela que
se pode designar por família militar e policial, tem um importante impacto directo e indirecto na economia
das regiões onde existem unidades, estabelecimentos ou órgãos.
As FADM, através das outras missões de interesse geral, também contribuem para a promoção
socioeconómica e para a melhoria das condições de vida, no fundo, do bem-estar das populações. Elas
podem apoiar o ensino e a formação profissional, através dos seus elementos de engenharia abrindo
vias de comunicação, construindo edifícios e outras infraestruturas, purificando a água, e, através das
suas unidades de saúde e sobretudo hospitais, colaborando com o Ministério da Saúde, por exemplo,
em campanhas de vacinação e actos médicos às populações onde eles são mais necessários.

6.3.4

Interacção

Impactos sobre o meio marítimo
No que respeita à Defesa e Segurança Nacional, a MGM, actuando privilegiadamente no mar, bem como
a PCLF, no desenvolvimento das suas actividades tem um impacto directo dificilmente mensurável sobre
o meio marinho. No entanto, a MGM e a PCLF procuram, através da sua actuação, que esse impacto
seja reduzido ao mínimo indispensável ao desenvolvimento da actividade operacional dos respectivos
meios navais.

Pressões e ameaças
A natureza e as características das actuais ameaças, que podem ter origem em qualquer lugar fora da
base territorial de um Estado, mas manifestarem-se no seu interior, impulsionou o desenvolvimento
gradual de uma nova concepção de segurança alargada, colectiva ou cooperativa, abrangendo outras
dimensões para além da militar e envolvendo outras agências e organizações que não são só de defesa.
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Nos espaços marítimos, as ameaças e riscos à condição humana e seus bens materiais são causados
pela acção humana ou de fenómenos naturais, cujos efeitos têm impacto negativo na normal actividade
de pessoas, navios, mercadorias e infraestruturas.
Identificam-se as seguintes ameaças, que poderão colocar em causa a segurança no espaço marítimo
moçambicano (Lampreia, 2019), a saber:


ameaças ou uso da força contra os direitos e jurisdição dos espaços marítimos nacionais;



ameaças à segurança dos cidadãos nacionais e estrangeiros e aos interesses económicos no
mar, decorrentes de actos de agressão externa, incluindo os relacionados com disputas
marítimas;



criminalidade organizada transnacional (COT), incluindo o tráfico de seres humanos e
contrabando de migrantes, as redes de crime organizado que facilitam a migração ilegal, tráfico
de armas e de estupefacientes, contrabando de mercadorias;




proliferação de armas de destruição massiva;
a cibercriminalidade, e o acesso às tecnologias e sistemas de informação por parte de potenciais
agressores, podem, por exemplo, afectar os sistemas de vigilância e controlo marítimo e aéreo,
favorecendo actividades de terrorismo, crime organizado, de entidades estatais estrangeiras ou
outros actores não estaduais;



pirataria marítima e assalto à mão armada no mar;



disputas por território marítimo, decorrentes, por exemplo da possibilidade concedida pelo Direito
Internacional Marítimo aos Estados costeiros para a extensão das suas plataformas continentais
e/ou onde existam situações de interesses sobrepostos entre Estados fronteira de Moçambique;



ameaças à liberdade de navegação, tais como a negação de acesso ao mar e aos estreitos e a
obstrução das rotas marítimas; atento às importantes rotas marítimas que atravessam o espaço
marítimo nacional, com impacto no transporte marítimo internacional e nacional.

Refira-se, porém, que o CEDN (2006) vai mais longe na identificação dessas ameaças e, apesar de estar
mais vocacionado para a Segurança Nacional, e para a Defesa Militar da República contra a ameaça ou
agressão externa, tomou em conta alguns elementos que constituem as fraquezas do país, ainda que
não sejam militares, nomeadamente o impacto político, económico e social dos níveis de pobreza, do
reduzido acesso à assistência médica no seio da comunidade nacional e a escassez de infraestruturas
básicas em quase todo o país, o elevado nível de desemprego no seio da população moçambicana activa,
como factores que ameaçam a paz, a unidade nacional e a estabilidade do país.
O CEDN (2006) enunciou ainda um conjunto de ameaças não militares como a propagação de doenças
endémicas (HIV/SIDA, malária e tuberculose), e a fraca capacidade de fiscalização das fronteiras
terrestres e marítimas.
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Ao lado destas ameaças, contam-se ainda os riscos de natureza ambiental com impacto directo na
segurança dos espaços marítimos nacionais e consequentemente na segurança nacional como
(Lampreia, 2019):


a exploração insustentável e não autorizada de recursos naturais e marinhos, os riscos à
biodiversidade, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada;



atento o potencial de recursos e o interesse dos países estrangeiros em realizarem cruzeiros de
investigação científica em águas nacionais;



a degradação ambiental causada pela descarga ilegal ou acidental, química, biológica e poluição
nuclear, e em particular as munições químicas e as munições não deflagradas que são lançadas
ao mar;



o potencial impacto das catástrofes naturais, os fenómenos extremos e das alterações climáticas,
com impacto no sistema de transporte marítimo e, em especial, nas infraestruturas marítimas.

Os exemplos de casos de pirataria marítima ocorridos em 2010 no Canal de Moçambique,
nomeadamente o caso Vega 5, tiveram grande impacto e causaram sérios prejuízos ao país, a nível
económico e de imagem. A partir destes ataques a retórica discursiva em relação à segurança marítima
passou a concentrar-se na pirataria.
As consequências da pirataria são inúmeras e podem registar-se impactos no comércio e economias
regionais, no transporte marítimo, na indústria e actividade pesqueira, no retrair de investimentos e
mesmo prejudicar os grandes projectos na indústria extractiva e na exploração de hidrocarbonetos.
Acessoriamente, a pirataria implica um aumento nos custos dos seguros dos navios e em empresas
privadas de segurança, o encarecimento dos produtos nos destinos dos navios devido ao encarecimento
do transporte marítimo, prejuízos no turismo costeiro e ainda um possível decréscimo da navegação
nesta zona, com o número de navios ao longo do canal de Moçambique a decrescer (SADC, 2011).
O sector da pesca representou, em 2015, 4% das exportações globais de Moçambique, com uma
contribuição no PIB de 3%. Este desempenho é posto em causa em resultado da pesca ilegal que ocorre
todos os dias longe do controlo governamental e representa um verdadeiro flagelo para a economia de
Moçambique. Moçambique perde, por ano, cerca 35 milhões de dólares devido à pesca ilegal
(Chigontuane, 2013). A fraca capacidade de fiscalização da pesca ilegal na costa moçambicana é
sobretudo devida à associação da escassez de meios a uma vasta extensão territorial. Apesar da
fiscalização pesqueira em Moçambique ter como principal objectivo a criação de mecanismos de
mitigação, dissuasão e eliminação da ocorrência de pesca ilegal, não reportada ou não regulamentada,
em 2008 foi aprovada a Política e Estratégia de Monotorização, controlo e Fiscalização da Pesca, tendo,
para o efeito, o Governo adquirido meios de intervenção naval e instalado um Centro de VMS com a
capacidade de visualizar em tempo real as operações levadas a cabo pelos barcos de pesca licenciados.
Contam entre as aquisições, três embarcações para fiscalização da pesca costeira, uma para fiscalização
da pesca em alto mar e duas embarcações para fiscalização nas grandes massas de águas interiores.
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A pesca ilegal apresenta inúmeras consequências, das quais se destacam o esvaziamento do pescado
no mar com impacto na reprodução das espécies devido às técnicas de arrasto, a privação das
comunidades piscatórias locais do seu meio de subsistência, a destruição do habitat marítimo e a ameaça
às reservas piscícolas prejudica os esforços de conservação, de renovação das reservas existentes,
provocando mesmo a sua extinção.
Ao mesmo tempo, as maiores reservas de hidrocarbonetos descobertas na bacia do Rovuma, o potencial
pesqueiro, minerais preciosos e outros recursos naturais existentes no Canal de Moçambique e em todo
o território, tornam o país mais apetecível e vulnerável a situações de conflito interno em torno do acesso
e controlo desses mesmos recursos, principalmente dos hidrocarbonetos (petróleo e gás); e, ao mesmo
tempo, também mais atractivo para as redes do COT. Por isso, perante uma situação de insuficiente
segurança os recursos poderão ser explorados ilegalmente e em benefício das associações criminosas.
A ameaça da poluição é retratada em capítulo específico deste POEM.

6.3.5

Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável

Necessidades de espaços
A identificação de espaços necessários para além dos espaços ocupados pelas MGM, FA, a PCLF e
outras entidades é, no actual contexto de segurança do país, tarefa de difícil identificação.
A definição e redefinição dos Sistemas de Forças e respectivo Dispositivo compete aos Ministérios da
Defesa Nacional e do Interior. Esta decorre do seu planeamento estratégico que é matéria sujeita a
classificação de segurança, logo não disponível para o público em geral,

Outras necessidades de recursos
Recursos humanos
Muitas vezes negligenciada e propensa a expectativas irreais na determinação do custo e retorno da
capacidade marítima é a disponibilidade de capital humano, e esta é a maior vulnerabilidade da MGM,
onde o seu actual efectivo ronda os 10% do que foi previsto nos Acordos de Paz em 1992. Sem
marinheiros em número mínimo não é possível equacionar uma capacidade operacional efectiva para a
MGM.
Os desafios e os custos necessários para atrair, recrutar, treinar e reter talentos para gerar e sustentar
uma capacidade marítima significativa e sustentá-la ao longo do tempo são significativos (Roughead,
2019).

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 53

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

Moçambique precisa de um processo de formação dos seus recursos humanos para operar e assegurar
a manutenção do material adquirido, operar nos estaleiros navais, nas escolas da Marinha, nos hospitais
das FADM e nas bases navais. A componente humana deve envolver também fuzileiros navais altamente
adestrados e possuidores de qualificações técnicas.
Esta formação tem depois de encontrar o correspondente emprego que garanta alguma capacidade de
retenção dos profissionais mais competentes, dado que vai ser difícil fazer face à concorrência do sector
privado que tem os meios para atrair os melhores e mais experientes profissionais. Essa dinâmica destrói
a capacidade marítima do governo e a experiência de uma geração de marinheiros é perdida.
Recursos financeiros e de capital
O custo operacional dos equipamentos deve ser decomposto para incluir consumíveis como combustíveis
e lubrificantes, o custo de peças sobressalentes com base na vida útil estimada e a consideração de
danos causados por condições climáticas ou erros do operador (Roughead, 2019).
Os sistemas de detecção e de rede que aprimoram a percepção do domínio marítimo são um componente
cada vez mais integrante dos custos de segurança marítima. Frequentemente, essas despesas são mais
elevadas devido às incompatibilidades entre departamentos e agências que têm papéis legítimos na
actividade marítima, mas devido a requisitos técnicos diferentes, preferências burocráticas, sistemas de
aquisição diferentes e interesses diversos, não exploram o potencial de sinergias existente. No fundo
falta a definição de uma política pública de aquisições que deve ter por base a interoperabilidade dos
meios e equipamentos a adquirir.
Tecnologia
A função tradicional de Defesa e Segurança no mar inclui diversos tipos de tecnologia associada às
diferentes tipologias de embarcações, sistemas de informação e de gestão, sistemas de teledetecção,
rastreamento e avaliação (radar e sonar), sistemas de comunicações, sistemas de comando e controlo
para uso naval e armamento naval.
A transferência da propriedade intelectual para Moçambique, resultante das aquisições a França, oferece
a Moçambique uma oportunidade única de poder desenvolver uma capacidade de construção e
reparação naval.
Com um esforço conjunto, a propriedade intelectual e a propriedade real podem combinar-se em uma
fonte de receita e uma oportunidade de liderança para Moçambique entre outras nações africanas
costeiras que desejam adquirir capacidade marítima e fazê-lo de uma fonte africana (Roughead, 2019).
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6.3.6

Instrumentos de gestão

Planos de ordenamento e gestão específicos
As funções de Defesa e Segurança são vitais para o desenvolvimento de uma futura economia do Mar
integrada que irá propiciar melhores condições para a estruturação de um Sistema de Defesa e
Segurança cada vez mais eficaz e eficiente, podendo as parcas capacidades humanas e materiais das
FADM e da PRM serem incrementadas em efectivos e depois usadas mais exaustivamente pelo país,
em articulação com outras forças e actores estratégicos nacionais.
Assim, é importante, e por isso se propõe, o conjunto de acções que a seguir se referem, as quais
pretendem contribuir para a definição de uma estratégia nacional de segurança marítima e para o reforço
do papel das FADM e da PRM, como actores e estruturas institucionais de apoio às diferentes actividades
da economia do mar (i. e. planear, organizar, decidir, executar e supervisionar os assuntos do mar) e
incrementar as acções mais vocacionadas para o apoio ao interesse público, desenvolvidas sobretudo
pela MGM, nomeadamente no que respeita à formação técnico-profissional, à modernização tecnológica
e ao conhecimento científico.
Criar uma estratégia nacional de segurança marítima
No Mar existem ameaças e riscos contra a vida humana e seus bens materiais sendo responsabilidade
do Estado costeiro criar condições, através dos efeitos produzidos por acção dos instrumentos de força
do Estado no mar, para garantir a protecção e, idealmente, a ausência dessas ameaças e riscos, ou seja,
a criação de um ambiente de segurança marítima.
Os instrumentos de força do Estado são normalmente os meios das capacidades da Componente Naval
e Aérea da Defesa Nacional, das capacidades das Forças e Serviços de Segurança e das capacidades
tecnológicas e científicas.
Neste documento entende-se por segurança marítima a “Condição, na qual se percepciona, nos portos
e no mar, a existência de protecção dos direitos de soberania política, económica, e jurídica do Estado
costeiro. Sendo alcançada pela actuação dos instrumentos de força do Estado costeiro, nas seguintes
dimensões: Defesa; Autoridade do Estado nos portos e no mar; Salvaguarda da vida humana no mar;
Tecnológica & Científica aplicada ao uso do mar”. (Lampreia, 2019)
Com base neste conceito pode-se caracterizar de uma forma geral a postura de segurança marítima de
Moçambique como em profunda agonia, nomeadamente pela ausência de uma estratégia de segurança
marítima e de políticas públicas de desenvolvimento de capacidades para que as FADM e PRM possam
fazer face às diversas ameaças e riscos.
Iniciou-se por atribuir à MGM o papel de garante da segurança marítima, debateu-se a necessidade de
se criar um SAM, defendeu-se a necessidade de se edificar uma capacidade naval de duplo uso (civil e
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militar), promoveram-se um sem número de iniciativas entre os vários intervenientes no mar, entre outras
medidas. Apesar de todo este esforço e boas intenções, os resultados são insignificantes e não se chegou
ao essencial, continuando Moçambique muito debilitado nas suas capacidades para garantir a segurança
marítima na sua ZEE e sem uma estratégia de segurança marítima orientadora do esforço (Chingotuane;
Freixo, 2016).
Moçambique deve assim definir uma Estratégia de Segurança Marítima onde sejam bem identificados
quais os seus objectivos? (Fins); como alcançar os objectivos? (Modos); e com que recursos? (Meios).
Na defesa dos direitos soberanos da República de Moçambique dentro de sua ZEE, com particular
consideração pela infraestrutura de energia offshore e pelas áreas e actividades de pesca, devem ser
considerados os seguintes objectivos a alcançar pelo Estado no âmbito da segurança marítima
(Chingotuane; Freixo, 2016 e POLMAR, 2017):


afirmar e garantir a soberania e a integridade territorial;



criar uma Autoridade Marítima Nacional (AMN);



capacitar a MGM, a PRM e o SENSAP;



proteger e preservar o Estado, infraestruturas e os recursos nacionais de ameaças militares e
não-militares, incluindo a preservação do ambiente;



aumentar o crescimento e o potencial de emprego no mar;



contribuir para a segurança no mar;



garantir a livre circulação de bens e pessoas no mar preservando as Sea Lines of Comunications;



garantir a exploração sustentável de recursos marítimos;



proteger e preservar o uso do mar pelas comunidades costeiras;



respeitar tratados, obrigações internacionais e as leis nacionais;



garantir a segurança das áreas portuárias de Moçambique;



garantir um certo grau de unidade de acção, cooperação e integração de todas as agências e
instituições que operam no domínio marítimo;



operacionalizar o CEFMAR;



implementar programas de capacitação dos agentes de fiscalização marítima incluindo os fiscais
comunitários;



tornar obrigatório o uso do Sistema de Monitorização Automática de Embarcações (VMS) a todas
as actividades económicas que utilizem embarcações e ou plataformas.



assegurar a aplicação das normas inerentes (1) à segurança portuária e (2) à prevenção da
poluição marítima e costeira.
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Para fazer face aos diversos tipos e graus de ameaças à segurança na área marítima, deverá ser
estudado e implementado um Conceito de Operações que permita alcançar os objectivos definidos
(ways), estabelecida a estrutura orgânica da AMN para a tornar efectiva e, ainda, quantificado e garantido
o conjunto dos meios necessários para executar essa autoridade, independentemente do ministério que
os tutele. Assim, há que dar corpo a uma estrutura orgânica centrada na AMN, identificar os recursos,
planear o seu emprego e treiná-los, de forma a criar condições para, organizadamente, enfrentar
incidentes sérios que requeiram meios de diversas proveniências.
Na definição do caminho (estratégia) para se alcançarem os objectivos devem ser tidos em conta alguns
princípios como: uma abordagem transectorial; garantir uma integridade funcional; reunir ambos os
aspectos internos e externos da segurança marítima; promover regras de boa governação no mar, nas
águas sob a soberania, direitos de soberania e jurisdição; contribuir para a segurança no mar e colaborar
na protecção das fronteiras; promover a coordenação e o desenvolvimento de sinergias entre entidades;
promover um melhor conhecimento situacional comum e uma melhor partilha de informações, conceitos
operacionais, modos de operação e experiências, tendo em conta não só a necessidade de saber, mas
também a necessidade de partilhar, antecipando, assim, as ameaças, seguindo uma abordagem
abrangente (Lampreia, 2019) e, garantir a melhoria das capacidades de dissuasão e intervenção.
A Estratégia de Segurança Marítima a definir por Moçambique deve ter em consideração a Resposta
Integrada Regional da SADC, bem como o MdE com a África do Sul e a Tanzânia.
Definição de aquisição e desenvolvimento de Capacidades

Como parte da Estratégia de Segurança Marítima, deve haver um contínuo e ininterrupto investimento
na aquisição e manutenção de capacidades, incluindo a construção e modernização de infraestruturas
tais como bases navais, estaleiros navais, arsenais navais, hospitais das FADM e escolas da Marinha,
sendo para tal necessário criar uma lei que preveja os investimentos em infraestruturas no médio e longo
prazo, e que seja dotada dos recursos financeiros necessários.
Segundo o CEDN, no Espaço Estratégico de Interesse Nacional Permanente, o Estado garante o direito
à defesa nacional através de uma postura estratégica dissuasora e de carácter defensivo com uso da
força em caso de agressão ou legítima defesa, como previsto no artigo 5 do Conceito. Mas é no artigo 3
deste mesmo documento que se definem as directrizes fundamentais:


dotar o país de meios que assegurem a capacidade de dissuadir a intenção de agressão ou
rebeliões contra a soberania do Estado em qualquer parcela do território nacional e



dotar o país de meios de vigilância e protecção das suas águas territoriais e da zona económica
exclusiva.

Porém, não existe qualquer política orientada a dotar o país dos meios que o CEDN refere, nem para
cumprir com as tarefas estabelecidas pela PDS. A falta de recursos inviabiliza a FADM e a PRM de
cumprir cabalmente as suas principais funções e obriga a que o Estado peça ajuda externa para garantir
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a segurança marítima, o que coloca Moçambique numa situação de dependência externa para garantir a
segurança marítima.
Moçambique não dispõe de qualquer política pública ou especificamente de Defesa e Segurança
orientada para a edificação de uma capacidade naval sustentada, capaz de fazer face às necessidades
nacionais e aos compromissos internacionais. Predomina uma orientação de curto prazo, ad-hoc,
orientada primeiramente na busca de donativos militares que resultam no aceitar embarcações que
países doadores oferecem. Estas embarcações, por norma, já não estão ao serviço no país de origem e,
por vezes, são pouco adequadas para as actividades de segurança marítima (baixa autonomia,
velocidade e tripulação reduzida, pequenas dimensões, entre outros) (Chingotuane; Freixo, 2016).
De forma a que as autoridades civis e militares cumpram melhor as suas atribuições é necessário possuir
capacidades para mitigar e neutralizar as ameaças existentes e potenciais e, ao mesmo tempo através
de uma cooperação institucional e regional se aumente a capacidade geral de intervenção e se reduzam
custos.
Assim, neste âmbito, o objectivo deve ser o de desenvolver capacidades que garantam a
interoperabilidade, a sustentabilidade e a relação custo-eficácia, através de um maior envolvimento dos
agentes públicos e privados, incluindo os parceiros sociais, e tomar como ponto de partida os resultados
já obtidos.
Uma definição sobre o tipo de capacidades que se ajuste às necessidades nacionais depende por isso,
da definição das funções, missões e tarefas a serem desenvolvidas sobretudo pela MGM e pela PCLF.
Enquanto não existir uma definição clara sobre as funções que se quer delegar à MGM e à PCLF, através
de uma Estratégia de Segurança Marítima, não se pode definir com exactidão o tipo de capacidades
ideal.
Sugere-se que o país, tendo por base uma economia de meios e a optimização de recursos (pessoal,
meios e infraestruturas), ponderando entre o ideal e o possível, inicie por escolher plataformas que
possam exercer várias funções, missões e tarefas (multifuncionais) e evitar, quando possível, construir
uma frota com meios para funções específicas.
A componente aérea permite uma maior cobertura quando comparada com os meios navais. A fraca
capacidade em meios aéreos não permite, no entanto, o uso constante e rotineiro da vigilância aérea.
Moçambique deve procurar garantir aeronaves para o reconhecimento, fiscalização e intervenção nos
espaços de soberania sob responsabilidade e jurisdição nacional, bem como as missões de interesse
público, tendo em consideração que os meios aéreos devem ser criteriosamente escolhidos para garantir
missões de longo raio de acção e capazes de operar em diversas condições meteorológicas.
Há ainda um conjunto de capacidades que potenciam as actividades que contribuem para a produção de
segurança marítima, como por exemplo aquelas que permitem um melhor conhecimento situacional
marítimo, vigilância e partilha de informação.
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As capacidades estão identificadas e torna-se fundamental definir, aprovar e publicar Leis de
Programação de Aquisições de equipamentos e armamentos, quer para o âmbito da Defesa (LPM), quer
para o âmbito da Segurança (LPS), que assegurem a regularidade de dotações orçamentais para
projectos estratégicos de Defesa e Segurança.
O elemento humano está na base da definição de qualquer capacidade. Assim, é imperioso efectuar um
sério investimento no recrutamento, formação e retenção de marinheiros e de policias com destino ao
ramo da PCLF.
Maximizar o emprego das FADM e da PRM na vigilância e protecção dos recursos naturais e económicos
marinhos
Moçambique tem uma vasta zona marítima, o que se por um lado lhe confere direitos em termos de uso
e exploração, por outro acarreta-lhe obrigações em termos de defesa e segurança. Assim, deve tomar
medidas no sentido de garantir uma utilização sustentável do ambiente marinho, dado que apesar dos
oceanos serem normalmente encarados como uma fonte inesgotável de riqueza a sua sobreexploração
e má utilização irá provocar problemas de sustentabilidade no futuro e degradação da biodiversidade
marinha.
Assim, propõe-se que as FADM e a PRM maximizem o emprego dos seus recursos enquanto garante
dessa utilização sustentável do ambiente marinho pelo exercício da sua autoridade, zelando deste modo
pelo cumprimento das normas nacionais e internacionais no que respeita à protecção dos recursos
naturais e económicos marinhos.
Reforçar o papel e os meios de intervenção das FADM, da PRM e do SENSAP na protecção do ambiente
Desenvolver uma economia do mar e garantir a segurança e defesa bem como a afirmação da soberania
no mar implica que se aumente o número de actividades que utilizem o mar quer em termos de exploração
de uma actividade económica (tais como exploração dos hidrocarbonetos, transportes marítimos, portos,
pescas, investigação, etc.), quer em termos de puro lazer, o que associado às alterações climáticas e ao
crescimento das populações junto das linhas costeiras irá criar pressões adicionais sobre o ambiente.
Este aumento de actividades em torno do mar acarreta preocupações acrescidas em torno do ambiente
marinho o que, conjugado com o aumento das preocupações ambientais, tais como manter o mar limpo,
implica um maior patrulhamento das águas sob jurisdição moçambicana.
Com esta medida pretende-se que a MGM e a POSP vejam reforçado o seu papel e os meios de
intervenção na protecção do ambiente contra focos de poluição potencial (prevenção) e no combate à
poluição.
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Incrementar o papel da MGM e da PCLF nos meios de segurança da navegação de recreio
Moçambique tem todas as condições para fazer uma aposta séria no desenvolvimento do seu turismo e
consequentemente na componente de Náutica de Recreio e Turismo Náutico. É assim também
espectável que o número de embarcações na costa venha a aumentar substancialmente, dificultando
deste modo o papel da MGM e da PCLF nas suas missões, nomeadamente de garantir que o mar não
está a ser utilizado para a prática de fins ilegais ou de resposta ao número de ocorrências de acidentes
provocados por diferentes motivos (meteorológicos, avarias, encalhamento, colisões, etc.), o qual deverá
aumentar.
Nesta ordem de ideias, é importante um reforço da presença da MGM e da PCLF nas águas territoriais
de forma a transmitir um sentimento de segurança aos que utilizam a costa moçambicana, e também que
se incremente o seu papel em operações de busca e salvamento marítimo.

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Face à miríade de intervenientes envolvidos nos assuntos marítimos que têm implicações para a
Soberania, Defesa e Segurança de Moçambique, e que por vezes actuam mais do que em sobreposição,
em verdadeira competição, entende-se ser necessário criar um órgão ao mais alto nível da hierarquia
governativa, onde se planeie, organize e coordene, de forma integrada a exploração segura e sustentável
do mar.
A ideia de criação de uma verdadeira Autoridade Marítima Nacional ao mais alto nível, já é debatida
desde 1996. A AMN deve ser a estrutura superior de administração e coordenação dos órgãos e serviços
que possuem competências ou desenvolvem acções enquadradas no âmbito do SAM. Esta servirá para
permitir a conjugação de sinergias com outros organismos que lidam com assuntos de segurança do
espaço marítimo, nomeadamente as FDS, que no conjunto com outros organismos do Estado têm como
função superintender, supervisionar, coordenar e controlar as actividades relacionadas com o mar, seja
em matérias de ordem pública, bem como de integridade territorial.
Este órgão deve também coordenar as entidades que integram o quadro institucional do SAM que tem
que se articular horizontalmente com estruturas de outros ministérios sendo, nessa medida, importante
clarificar competências, eliminando sobreposições e a duplicação de meios no espaço marinho como as
que se verificam.
Com este Sistema e uma vez que estas entidades são tuteladas por diversos ministérios, não existindo
orientação política para a distribuição de áreas de responsabilidade, é importante manter o princípio da
coordenação, a todos os níveis, das actuais estruturas afins, nomeadamente no que se refere à
continuidade da acção desde o alto mar até ao limite do domínio público marítimo. É ainda importante
que todos os organismos que lidam com assuntos do mar e que têm interesses em conjunto, apoiem por
um lado, a supervisão e controlo de actividades desenvolvidas no espaço marítimo até às 200 milhas
náuticas e, por outro, também, apoiem a defesa, protecção e preservação do ecossistema marinho
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(crucial para a manutenção de recursos vivos no meio marinho). Estes organismos no seu conjunto
devem integrar o SAM, que, por sua vez, deve constituir o quadro institucional de natureza pública
formado pelas entidades, órgãos ou serviços de nível central, com funções de coordenação e consultiva,
que exercem poderes de Autoridade no domínio público marítimo nacional.

Quadro 6.9 - Entidades que devem integrar o SAM
Efeito
Autoridade do Estado e salvaguarda da
vida humana no mar

Entidades
Autoridades Portuárias
Marinha de Guerra de Moçambique
Força Aérea de Moçambique
Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial
Direcção Nacional de Assistência Médica
Serviço Nacional de Salvação Pública

Autoridade do Estado no mar

Centro de Coordenação de Operações de Fiscalização Marítima
Administração Nacional de Pescas
Direcção Nacional de Operações
Direcção Nacional de Políticas Marítimas e Pesqueira
Direcção Nacional de Fiscalização da Pesca
Inspecção do Mar, Águas Interiores e Pescas
Ministério da Cultura e Turismo
Direcção Nacional de Ambiente
Serviços Nacional de Migração
Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial
Polícia de Fronteiras
Polícia de Ordem e Segurança Pública
Autoridade Tributária
Direcção-Geral das Alfândegas
Instituto do Mar e Fronteiras
Instituto Nacional da Marinha
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação

Especificamente o Sistema de Autoridade Marítima deverá ter as seguintes atribuições:


segurança e controlo da navegação;



preservação e protecção dos recursos naturais (marinhos);



preservação e protecção do património cultural subaquático
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preservação e protecção do meio marinho e combate à poluição;



fiscalização das actividades de aproveitamento económico dos recursos vivos e não vivos;



salvaguarda da vida humana no mar e salvamento marítimo;



protecção civil, com incidência no mar e na faixa litoral (costa);



prevenção e combate ao COT, nomeadamente, narcotráfico, tráfico de pessoas, tráfico de armas,
imigração ilegal, pirataria marítima, entre outros;




prevenção e combate ao terrorismo;
segurança da faixa costeira e no domínio público marítimo e das fronteiras marítimas, lacustres
e fluviais.

A fraca capacidade para vigiar, fiscalizar, controlar e proteger o mar, tem enormes consequências não
só para o próprio país, como também para os países vizinhos, sobretudo os do hinterland, que necessitam
de ver garantida a circulação segura das suas diversas mercadorias e do seu pessoal. Também estes
beneficiários da segurança marítima têm a expectativa da criação de uma AMN com capacidade para
fazer face às adversidades impostas pelas ameaças à Defesa e Segurança.
As entidades que integram o SAM devem ser dotadas dos meios para poder exercer o poder público nos
espaços marítimos sob soberania ou jurisdição de Moçambique.
As frotas de pesca são activos adicionais que também podem fornecer informações sobre actividades
marítimas, legais e ilegais. Estes meios públicos e privados, se integrados colaborativamente num
conjunto de procedimentos MDA, contribuem para um aumento da capacidade de vigilância e controlo
da ZEE e um aumento da Segurança Marítima.
Deve ser promovida uma melhor utilização das capacidades existentes, evitando a duplicação de meios,
dispersão de competências, criação de novas estruturas, legislação e processos administrativos
adicionais, devendo-se promover a cooperação institucional entre as autoridades civis e militares, sendo
necessário para o efeito ser criada uma entidade governamental que assegure a coordenação da acção
política e operacional das entidades e autoridades competentes.
A estreita cooperação que se deve cultivar entre a MGM, a PCLF e outras entidades não deve ser vista
como sinónimo de ausência de autonomia. A MGM, por exemplo, tem as atribuições tradicionais das
Forças Armadas, a sua intervenção no espaço marítimo tem sido na perspectiva de cumprimento do seu
dever de Defesa Nacional e, nalguns casos, complementando ou auxiliando a PRM.
Moçambique necessita de saber gerir as percepções, pelo que deve o Estado desenvolver uma narrativa
para esclarecer o povo moçambicano do imperativo de uma necessidade de se investir na Segurança
Marítima e do seu importante retorno para o bem-estar da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo
deve procurar despertar consciências e sensibilidades para os assuntos relacionados com o Mar e a sua
Defesa, e Segurança, disseminando ainda programas de sensibilização para a população utilizadora dos
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espaços marítimos e costeiros. Sem uma verdadeira cultura de defesa nacional, não é possível criar o
ambiente moral nem a disponibilidade de recursos indispensáveis ao desenvolvimento de um adequado
sistema de segurança, em sentido amplo.

Políticas de investimento e/ou de formação
De acordo com a Lei do Mar, o Governo pode também criar, por diploma legal específico, mecanismos e
critérios apropriados para o financiamento de entidades, actividades ou projectos no contexto de
desenvolvimento da economia do mar, fiscalização e segurança marítima, investigação científica e
tecnológica e protecção e monitorização do meio marinho.
O CEMFAR, quando autorizado, deve usar a sua prerrogativa para poder firmar parcerias ou contratar
serviços junto de entidades privadas, nacionais ou internacionais, com vista a criar condições e
capacidades operativas necessárias ao cumprimento eficaz das funções que lhe estão atribuídas.
No domínio das políticas públicas essenciais ao fortalecimento das FADM e da PRM destacam-se as
políticas direccionadas para a aquisição de meios navais e para a reabilitação e/ou reconstrução das
suas bases navais e já referidas anteriormente. Porém devem ser estudadas alternativas de
financiamento / investimento no âmbito da Defesa e Segurança, estudando modelos de outros países.
Estas medidas devem ser transparentes e ter uma fiscalização da sua implementação. Sugerem-se
algumas modalidades:


Canalização de uma percentagem (5%) das receitas da extracção mineira e do gás natural no
canal de Moçambique para a aquisição de bens e equipamentos de Defesa e Segurança.



Criação de empresas sob égide das FADM e da PRM que possam participar em negócios
públicos e privados, deter acções em empresas públicas ou privadas ou ainda desenvolver
actividades comerciais, de exploração mineira, turísticas ou de outra índole. A criação deste tipo
de empresas reduz a dependência em relação ao orçamento do Estado e favorece o investimento
autónomo.



Moçambique integra diversas organizações Internacionais, como a UA, a CPLP e a SADC,
possuindo inúmeros países com quem cooperar bilateralmente. Deve, assim, optimizar as
políticas de cooperação internacional no âmbito da Defesa e Segurança em áreas como a
formação e treino, a partilha de informações, as operações conjuntas, os apoios à obtenção de
capacidades, o desenvolvimento de legislação regional.

Com o desenvolvimento das actividades e da economia do Mar, é provável que se venha a verificar uma
maior procura de novas profissões ligadas às diferentes actividades incluídas nesta nova economia, pelo
que, havendo um conjunto de recursos físicos e humanos já disponíveis, mas que são apenas utilizados
para fins militares (escolas da Marinha), se utilizados também para fins civis, para além de se rentabilizar
infra-estruturas já existentes, irá permitir diminuir o esforço de investimento necessário quer em fundo de
maneio, quer em activos inerentes à satisfação desta nova procura.
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A capacidade de formação da Marinha também pode ser melhor aproveitada em favor das actividades
marítimas civis. A MGM pode formar e capacitar agentes de fiscalização marítima incluindo os fiscais
comunitários, em matérias específicas sobre as actividades desenvolvidas no mar e nas zonas costeiras.
Assim, com esta proposta pretende-se incrementar a formação de pessoal técnico para actividades
marítimas, usando as diversas escolas, de diferentes níveis da Marinha, sendo necessário abrir as
escolas da Marinha à sociedade civil, adequando quando necessário os curricula às necessidades dos
agentes económicos e outras entidades interessadas, podendo os recursos financeiros adicionais ser
comparticipados pelo Estado e/ou pelos privados interessados.
O conhecimento sobre o mar que a MGM detém, por necessidade da sua actividade militar e de interesse
público, pode ser rentabilizado se mais usado em projectos da sociedade civil nacional e mesmo
internacional. Em termos internos, deve procurar-se incrementar a participação da MGM em projectos,
como por exemplo nas áreas da oceanografia, hidrografia, e outros, e no âmbito da política externa do
Estado, nomeadamente na cooperação técnica com países da organizações regionais e sub-regionais
africanas e bem assim dos países lusófonos, podem ser promovidas acções conducentes à finalidade
em vista.

6.3.7

Necessidades de gestão

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
O Estado deve garantir as capacidades necessárias ao emprego das FADM e da PRM. A utilização das
FADM deve ser optimizada, numa estratégia de emprego dual, sem que tal afecte as suas competências
que determinam o cumprimento das suas missões intrinsecamente militares, que são a sua verdadeira
razão de ser.
Deverá ser aprofundada a ligação e capacidade de resposta das FADM com a rede de entidades
responsáveis em situações de catástrofes e calamidades.

Interesse em potenciar a integração numa rede
Moçambique deve potenciar a cooperação regional e mesmo internacional para minimizar as
vulnerabilidades de gestão do seu espaço marítimo no âmbito do exercício da sua soberania,
nomeadamente tornando-a mais eficiente

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
Há uma panóplia de instrumentos de gestão que podem sem aplicados de forma a que a gestão dos
parcos meios e da afirmação da soberania seja exercida na plenitude.
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Classificação da informação de base
A informação de base obtida é de fonte segura, mas insuficiente. Esta lacuna é justificável e até
compreensível num país que enfrenta problemas de segurança como Moçambique. Os dados sobre
efectivos e localização de unidades, estabelecimentos e órgãos fica assim deficitário, sendo a nosso ver
importantes para se poder avaliara por exemplo o impacto no emprego.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 66

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

Informação suplementar a adquirir/produzir
Procurar que sejam disponibilizados o número de funcionários que trabalha em cada uma das instituições
mencionadas nesta fase do relatório e que, por exemplo, devem integrar o Sistema de Autoridade
Marítima Nacional. As localizações dos organismos nas diversas províncias e até municípios permitiria
uma melhor análise da situação, evitando vulnerabilidades e maximizando as capacidades existentes.
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6.4
6.4.1

BIODIVERSIDADE, ECOSSISTEMAS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
Descrição Geral

Graças a uma extensa, diversa e relativamente prístina linha de costa situada ao longo da margem
oriental africana, Moçambique dispõe de condições excepcionais para a ocorrência de uma grande
diversidade de habitats (Pereira et al., 2014). Os ecossistemas marinhos e costeiros presentes, não só
contribuem significativamente para a socioeconomia do país, particularmente para a sustentabilidade das
populações do litoral (ver Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades Costeiras), como também
desempenham um papel fundamental nos elevados níveis de biodiversidade e na sua conservação. Estes
ecossistemas, frágeis e vulneráveis, encontram-se expostos a diversos usos, pressões e ameaças visto
que cerca de 40% da população se encontra distribuída ao longo dos 48 distritos costeiros.
Desde 1981, Moçambique foi signatário e ratificou diversas convenções internacionais onde a
biodiversidade e a sua protecção e conservação foram definidas como prioridades para a zona costeira
de África. No contexto marinho, a Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais (Convenção de Argel), a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e
da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), a Convenção para a Protecção, Gestão e
Desenvolvimento Marinho e Costeiro da África Oriental (Convenção de Nairobi), a Convenção das Zonas
Húmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (RAMSAR), a
Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e a Convenção sobre a Conservação das Espécies
Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem (Convenção de Bona) estão entre as mais relevantes.
As várias convenções originaram uma série de recomendações e compromissos entre os estados
membros, como a necessidade de aumentar e reforçar as áreas de protecção, a criação de redes de
áreas de conservação marinhas, a redução e prevenção das perdas de diversidade, que têm implicações
na forma como cada estado gere os seus ecossistemas e a sua biodiversidade. Neste contexto,
Moçambique tem vindo a desenvolver esforços para atingir as metas planeadas através da criação,
implementação e consolidação das áreas de conservação, promovendo a utilização racional dos recursos
biológicos de forma a assegurar a sua preservação para as gerações futuras.
A Estratégia e Plano de Acção para a Conservação da Diversidade Biológica de Moçambique representa
uma nova política orientadora que pretende, com objectivos de longo prazo, contrariar e combater a perda
da biodiversidade (MITADER, 2015). Tendo como missão “Assegurar a conservação da biodiversidade
através da integração, da capacitação, do financiamento e do fortalecimento de parcerias sólidas entre
os diferentes sectores da sociedade”, estabelece uma série de linhas orientadoras, objectivos
estratégicos e respectivas metas, alinhadas com a Estratégia Global da Biodiversidade e em acordo com
a consulta nacional, para atingir uma visão para 2035, onde “o valor ecológico, socioeconómico e cultural
da biodiversidade em Moçambique contribui directamente para a melhoria da qualidade de vida dos
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moçambicanos, derivado da sua gestão integrada, conservação e utilização justa e equitativa”
(MITADER, 2015). Entre as linhas de orientação, os objectivos estratégicos e as metas mencionadas,
assume maior destaque, no contexto do ambiente marinho, a meta 11A do Objectivo Estratégico B de
“Até 2025, avaliar e redefinir 75% das áreas de conservação actuais, e incluir, formalmente (...) até 5%
dos ecossistemas marinhos (...) em áreas de conservação.”
Em 2011, através do Decreto n.º 11/2011, de 25 de Maio, foi criada a Administração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC) com o objectivo de dinamizar e supervisionar a gestão de áreas de conservação,
parques e reservas em território moçambicano, estabelecendo parcerias para o desenvolvimento das
mesmas e, simultaneamente, assegurar a conservação e protecção da natureza e o uso sustentável dos
recursos biológicos. Inicialmente sob a jurisdição do MITUR e posteriormente do MITADER, agora do
MTA, a ANAC como instituição pública, está dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa,
financeira e patrimonial. A ANAC é a instituição responsável pelas actividades estratégicas, políticas e
de aplicação da lei sob a tutela do MTA.
As áreas de conservação existentes, administradas pela ANAC, incluem nove Parques Nacionais, três
Reservas Especiais, duas Reservas Nacionais, duas Áreas de Protecção Ambiental e cerca de 70 áreas
de caça desportiva (que não ocorrem no espaço marítimo). Estão incluídos no espaço marítimo:


dois parques nacionais:


o Parque Nacional das Quirimbas, em Cabo Delgado, criado em 2002 (Decreto n.º 14/2002)
e com 7.500 km2 (dos quais 1.430 km2 são ecossistemas marinhos), e



o Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, em Inhambane, criado em 1971 (Dip. Leg.
46/71; Decreto n.º 39/2001) e com 1.600 km2 (1.295 km2 de ecossistemas marinhos);



duas reservas especiais:


a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, em Maputo, criada em 2009 (Decreto
n.º 42/2009), com 678 km2, mas que abrange uma das mais antigas áreas de conservação
marinhas da costa de África Oriental, a Ilha de Inhaca, designada área de conservação desde
1965 (Wells et al., 2004) com a finalidade de proteger os recifes de corais; e



a Reserva Especial do Maputo, criada em 1960 (Dip. Leg. 1994; Dip. Leg. 2904; Decreto
n.º 40/2011) e com 1.040 km2, não tem ecossistemas marinhos protegidos, mas inclui área
de protecção na zona costeira e está rodeada pela Reserva Marinha Parcial da Ponta do
Ouro;



duas reservas nacionais:


a Reserva Nacional de Marromeu, em Sofala, criada em 1960 (Port. 13.186; Dip. Leg. 1982;
Dip. Leg. 1995; Dip. Leg. 2070) e com 1.500 km2; não tem ecossistemas marinhos
protegidos, mas inclui área de protecção na zona costeira; e



a Reserva Nacional do Pomene em Inhambane, criada em 1964 (Dip. Leg. 109/72) e com
200 km2, que não abrange ecossistemas marinhos mas em que o plano de maneio prevê a
inclusão da zona marinha ao redor da reserva
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duas áreas de protecção ambiental:


a área de protecção ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas, em Zambézia e Nampula,
criada em 2012 (Decreto n.º 42/2012) e com 10.409 km2 (5.000 km2 de ecossistemas
marinhos protegidos) que é a maior área de protecção marinha de África; e



a área de protecção ambiental de Maputo, em Maputo, criada em 2019 (Decreto
n.º 103/2019) e com 6.234 km2 (sendo cerca de metade área marinha) e que incorpora a
Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro e a Reserva Especial de Maputo.



Na zona costeira, e incluindo também uma componente marinha, é também de referir a Zona de
Protecção Total do Cabo de São Sebastião (Santuário Bravio de Vilanculos), em Inhambane, que
fica adjacente ao Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto.

Este sistema de áreas de conservação, cobre perto de 26% do território (MICOA, 2014) e é considerado
um sistema com boa representatividade (Chircop et al., 2010). Contudo, importa realçar que dos cerca
de 572.000 km2 de espaço marítimo sob jurisdição nacional, apenas 12.821 km2 são considerados
protegidos, o que representa apenas 2,2% de cobertura (UNEP-WCMC, 2019), aquém dos 5% definidos
na meta 11 A da Estratégia e Plano de Acção para a Conservação da Diversidade Biológica e do mínimo
de protecção de 10% das áreas costeiras e marinhas nacionais definido na Meta 11 de Aichi, no Plano
Estratégico Global de Biodiversidade (2011- 2020), e na Meta 14.5 dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Adicionalmente, alguns locais de habitats críticos já identificados no ambiente marinho do país
mantêm-se com níveis de protecção praticamente inexistentes, como a baía de Inhambane, baía de
Sofala e a região de Nacala-Mosuril, ou completamente ausentes, como é o caso do Complexo de
Inharrime (Sitoe et al., 2015). São considerados habitats críticos as áreas que apresentam elevado valor
de biodiversidade (BBOP, 2012; Sitoe et al., 2015). Entre os habitats críticos incluem-se: i) habitats de
importância significativa para as espécies Criticamente em Perigo (CR) e/ou em Perigo (P); ii) habitats
de importância significativa para espécies endémicas e/ou com áreas de distribuição limitada; iii) habitats
que globalmente suportam concentrações significativas de espécies migratórias e/ou congregantes; iv)
ecossistemas altamente ameaçados e/ou únicos; v) áreas associadas a processos-chave evolutivos.
Segundo Sitoe et al. (2015), para a Corporação Financeira Internacional (CFI) os Habitats Críticos são
considerados não contrabalançáveis, não sendo permitida a implementação de projectos de
desenvolvimento, excepto quando possam vir a gerar ganhos para a biodiversidade
O Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT) identificou também a existência de diversas
zonas costeiras com importância para a conservação e protecção da biodiversidade onde existe conflito
com actividades extractivas, através de licenças de exploração (PNDT, 2019)
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6.4.2

Caracterização

Espécies Marinhas e costeiras
No que respeita à biodiversidade marinha e costeira, existem actualmente mais de 6.0005 espécies
registadas para as águas continentais de Moçambique (Froese e Pauly, 2019; IUCN, 2019; Lifewatch,
2019; UNEP, 2019; WoRMS, 2019). Deste número elevado de espécies destacam-se: 34 mamíferos,
incluindo 30 cetáceos e o dugongo, 136 espécies de aves, 5 espécies de tartarugas, 153
elasmobrânquios e perto de 2.200 outras espécies de peixes (WoRMS, 2019), das quais cerca de 862
são consideradas dependentes de zonas de recife (Froese e Pauly, 2019). De acordo com a União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2019), 1976 das espécies
presentes nas águas marinhas de Moçambique constam da Lista Vermelha das espécies ameaçadas,
incluindo 139 espécies nas categorias de risco mais elevado (ver quadro em Anexo), oito delas
criticamente ameaçadas e que devem ser alvo de protecção acrescida. Das restantes espécies, existem
24 espécies ameaçadas e 107 vulneráveis que deverão ser devidamente acompanhadas e protegidas.
Relativamente à convenção CITES, 301 espécies marinhas, das quais 242 são corais, constam dos
Anexos I e II da organização que regula o comércio internacional das espécies da fauna e da flora
selvagens (UNEP, 2019).
Entre os principais grupos de organismos representantes da biodiversidade marinha de Moçambique
devem destacar-se os seguintes.
Aves Marinhas
Em território nacional estão descritas mais de 130 espécies com relação com o meio costeiro e marinho
e 37 são consideradas aves marinhas (BirdLife International, 2019). Os estuários e zonas húmidas
costeiras existentes ao longo de toda a costa providenciam habitat para muitas destas espécies e são
essenciais para as aves consideradas migradoras (Hoguane e Pereira, 2003). Algumas regiões, como o
arquipélago de Bazaruto ou a baía de Maputo, por exemplo, estão entre os principais locais de nidificação
de espécies ameaçadas. A Reserva Nacional de Marromeu, localizada no sistema deltaico do Zambeze,
que está classificada como zona húmida de importância internacional ao abrigo da convenção RAMSAR
é particularmente importante neste contexto.
Entre as espécies de aves observadas, são relevantes do ponto de vista da conservação os albatrozes
(Thalassarche chlororhynchos, T. carteri), o alcatraz-do-cabo (Morus capensis) o corvo-marinho-do-cabo
(Phalacrocorax capensis), a pardela de Barau (Pterodroma baraui) e o pinguim-africano (Spheniscus
demersus) bem como outras aves migradoras, como os pelicanos (Pelecanus onocrotalus, P. ruescens),

5

O número corresponde à combinação das espécies descritas para as águas marinhas de Moçambique e presentes
nas bases de dados das fontes citadas.
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as cegonhas (Ciconia episcopus, Anastomus lamelligerus, Mycteria ibis) ou a gaivina-de-bico-vermelho
(Sterna caspia).
Actualmente, a nível nacional existem cinco Áreas Importantes para Aves (IBA) com representatividade
para a zona costeira: arquipélago de Bazaruto, Reserva Especial de Maputo, região de Moebase,
Pomene e o delta do Zambeze (BirdLife International, 2019).
Mamíferos Marinhos
A orla costeira e as águas oceânicas do país são ricas em mamíferos marinhos. Pelo menos 30 espécies
de cetáceos já foram registadas incluindo a baleia-azul (Balaenoptera musculus) e a baleia-comum (B.
physalus). As águas moçambicanas são bastante importantes para outras baleias, como a baleia-debossas (Megaptera novaeangliae) que anualmente utiliza a zona como área invernante e como zona de
reprodução (Findlay et al., 2011b)
Outros cetáceos encontrados ao longo da costa incluem o roaz-corvineiro (Tursiops truncatus) e o
golfinho-corcunda-do-Indo-pacifico (Sousa chinensis), que ocorrem maioritariamente a sul do rio
Zambeze (Hoguane e Pereira, 2003), com destaque para a ilha de Inhaca e baía de Maputo (Berggren
et al., 2007).
Moçambique é também um dos últimos locais do mundo onde se acredita existir uma população viável
de dugongos (Dugong dugon) no Índico Ocidental. Esta espécie, que apresenta uma distribuição
alargada, mas altamente fragmentada nas águas costeiras de todo o Indo-Pacífico, tem demonstrado
estar em declínio e actualmente é considerada uma espécie vulnerável (IUCN, 2019). Os dugongos já
foram considerados comuns em diversos locais ao longo da costa, mas vários transectos aéreos
efectuados nesses locais ao longo das últimas décadas demonstraram a sua raridade ou mesmo
ausência (Findlay et al. 2011a). Todavia, o arquipélago de Bazaruto conserva ainda uma população
considerada como a única população viável dentro da metapopulação do Índico Ocidental (Findlay et al.
2011a; Pereira et al., 2014, ACPD, 2019). Os censos mais recentes estimam a existência de cerca de
poucas centenas de indivíduos presentes nas águas costeiras da região, embora 80% ocorram para além
dos limites do parque nacional (ACPD, 2019).
Duas espécies de pinípedes estão também descritas para Moçambique, o Lobo-marinho-do-cabo
(Arctocephalus pusillus) e Lobo-marinho-do-peito-branco (Arctocephalus tropicalis), bem como visitas
esporádicas de indivíduos vagueantes de elefante-marinho-austral (Mirounga leonina).
No que respeita à conservação de mamíferos marinhos, algumas espécies estão protegidas por
legislação nacional e pela Convenção de Bona, como é o caso da baleia-azul (Balaenoptera musculus)
e baleia-comum (B. physalus), o cachalote (Physeter macrocephalus) e o dugongo (Dugong dugon). No
entanto, a baleia de bossa (Megaptera novaeangliae) e a baleia franca austral (Eubalaena australis)
encontram-se protegidas apenas pela Convenção de Bona (Warnell et al., 2013).
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Répteis Marinhos (Tartarugas)
Nas águas moçambicanas estão presentes cinco das sete espécies de tartarugas marinhas existentes a
nível global, que se distribuem ao longo de toda a costa. São reconhecidas diversas áreas de nidificação
de tartarugas (Sitoe et al., 2015), que fazem de Moçambique um país fundamental na região oriental
africana para a estratégia global de conservação de tartarugas marinhas (McLellan et al., 2012).
Na costa sul, dominada por dunas parabólicas, nidificam maioritariamente a tartaruga-comum (Caretta
caretta), a Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e, com menor expressão, a tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata). Na costa coralina, observa-se a prevalência de ninhos de tartaruga-de-pente e
da tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). A tartaruga verde (Chelonia midas) é a que apresenta maior
amplitude na distribuição geográfica dos seus locais de postura, que ocorrem desde o limite norte da
costa de coral até à região pantanosa no centro do país (Figura seguinte).
Ao longo de toda a orla costeira nacional estão identificados diversos locais importantes para a
conservação destes répteis marinhos (Sitoe et al., 2015), embora apenas cinco se encontrem
efectivamente sob protecção de áreas de conservação: Parque Nacional das Quirimbas, Área de
Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas, o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, a
Reserva Especial de Maputo e a sua Reserva Marinha adjacente de Ponta do Ouro. Todas as espécies
de tartarugas presentes no país estão classificadas nas categorias mais elevadas de ameaça (IUCN,
2019) e são protegidas quer por leis nacionais, quer por convenções internacionais como a CITES e a
Convenção de Bona (Warnell et al., 2013).
Tubarões e raias
As bases de dados mais recentes apontam para a ocorrência de cerca de 153 espécies de peixes
elasmobrânquios (tubarões e raias) no ambiente marinho e costeiro de Moçambique (Froese e Pauly,
2019; Lifewatch, 2019; WoRMS, 2019). Este grupo de espécies, que inclui animais tão familiares como
as mantas (Mobula sp.), os tubarões martelo (Sphyrna sp.), o tubarão branco (Carcharodon carcharias)
ou o tubarão-baleia (Rhincodon typus), é o grupo com mais espécies em risco de toda a fauna marinha
do país, com destaque para as espécies de tubarões-serra (Pristis sp.) e tubarões-viola (Rhynchobatus
sp. e Rhina ancylostoma) que são consideradas criticamente ameaçadas de acordo com a IUCN (2019).
A nível nacional, embora haja restrições ao número de exemplares de tubarões e raias que podem ser
capturadas na pesca desportiva/recreativa, apenas o tubarão branco está efectivamente protegido por
lei, sendo interdita a sua captura (Warnell et al., 2013).
Outras espécies de tubarões e raias encontram-se sob protecção ao abrigo das convenções
internacionais CITES e Convenção de Bona, como as raias-manta (Mobula sp.) ou o tubarão-baleia
(Rhincodon typus) (Warnell et al., 2013).
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Os tubarões e raias são um recurso pesqueiro importante para as comunidades do litoral e embora a
captura de alguns elasmobrânquios ocorra acidentalmente, muitos são alvo de pesca dirigida ou
representam uma captura acessória valiosa para estas populações que subsistem de pesca tradicional.
Nos anos recentes, têm vindo a ser desenvolvidos esforços para reduzir a pressão sobre algumas destas
espécies emblemáticas. Em locais como Tofo, em Inhambane, considerado um local de agregação de
tubarões baleia (Rohner et al., 2014), ou no arquipélago de Bazaruto, os elasmobrânquios representam
inclusivamente um grande valor enquanto atractivo turístico (Pereira et al., 2014; Haskell et al., 2015,
Reeve-Arnold et al., 2016).
Peixes ósseos
A diversidade de habitats presente ao longo da orla costeira permite a existência de um elevado número
de espécies de peixes ósseos (Pereira, 2000; Balidy et al., 2007). Os peixes ósseos representam o
principal recurso marinho explorado a nível nacional (ver capítulo Pesca). A pescaria de carapaus
(Carangidae) e cavalas (Scombridae) é uma das mais importantes pescas de arrasto de fundo de
Moçambique (Sousa, 1992), enquanto outros peixes pelágicos e demersais pertencentes às famílias
Engraulidae, Clupeidae e Leiognathidae representam as principais famílias de peixes comerciais que
compõe as capturas da pesca artesanal na zona norte do país (Hoguane et al., 2012). Em águas de
características mais oceânicas destacam-se os grandes pelágicos que geralmente atingem maior valor
comercial, nomeadamente os atuns.
Os peixes ditos de recifes são outro importante recurso, não só pelo enorme valor que representam para
a indústria turística, em locais como Pemba, arquipélago de Bazaruto, Inhambane, Ponta do Ouro ou ilha
de Inhaca, mas também pelo papel que desempenham na zona norte do país para a pesca tradicional
de subsistência (Pereira et al., 2003).
Os bodiões (Labridae), seguidos das garoupas (Serranidae), das donzelas (Pomacentridae) e dos
cabozes (Gobiidae) são as famílias de peixes mais comuns nos habitats de recife (Pereira, 2001).
No âmbito da conservação, do total de espécies de peixes ósseos reconhecidas para as águas marinhas
de Moçambique devem ser mencionados: o dentuço-manchado (Polysteganus undulosus) que se
encontra criticamente ameaçado, e o bodião-napoleão (Cheilinus undulatus), o ladrão-masena (Lethrinus
mahsena) e o pargo-vermelho (Petrus rupestris) que são considerados espécies ameaçadas pela IUCN
(2019). Ainda de acordo com esta organização, os cavalos-marinhos (Hippocampus sp.) são classificados
como espécies vulneráveis e constam igualmente na lista CITES. A legislação nacional também prevê
limites à captura de determinadas espécies no âmbito recreativo/desportivo de acordo com o regulamento
da pesca recreativa e desportiva (Decreto 51/99 de 31 de Agosto) e define as garoupas (Epinephelus
lanceolatus e Hipocampus. tukula), o dentuço-manchado (Polysteganus undulosus) e o pargo-vermelho
(Petrus rupestris) como espécies protegidas.
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A colheita e comércio de peixes de recife numa vertente ornamental foi uma actividade de pequena escala
que se desenvolveu no país e que se manteve desregulada até 1999 quando foi interrompida por
moratória. A actividade é actualmente interdita ao abrigo da legislação nacional.
A figura seguinte mostra os Habitats Marinhos Importantes (HMI) de acordo com o quadro estratégico
para a conservação da biodiversidade da Ecoregião Marinha Este Africana (EAME, 2004), as Áreas de
Conservação de Moçambique com componente marinha e as principais zonas de nidificação de
tartarugas marinhas e de importância para o dugongo em território nacional (Sitoe et. al., 2015).

Fonte: EAME, 2004; Sitoe et al., 2015

Figura 6.2 - Habitats marinhos importantes, Áreas de Conservação com componente marinha e principais
zonas de nidificação de tartarugas marinhas e de importância para o dugongo
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Resta realçar que Moçambique é um dos poucos países do mundo onde se encontram registados
celacantos, Latimeria chalumnae, uma espécie de uma linhagem conhecida do registo fóssil desde há
360 milhões de anos e que se julgava extinta. Esta espécie, considerada como um taxon lazarus, é
classificada como criticamente ameaçada (IUCN, 2019).
Corais
A linha costeira de Moçambique dispõe de recifes de coral ao longo de quase toda a sua extensão,
embora os recifes biogénicos, considerados “verdadeiros” recifes, se limitem apenas à zona norte do
país, entre o rio Rovuma e Pebane onde formam um extenso recife de franja. A sul, entre o arquipélago
de Bazaruto e a Ponta do Ouro, as colónias de coral ocorrem maioritariamente em zonas de afloramentos
rochosos que lhes servem de substrato (Pereira, 2001). A biodiversidade de corais é reconhecida e os
recifes são considerados dos mais diversos do continente africano (Obura et al., 2012) com pelo menos
430 espécies de corais Antozoários referidas nas bases de dados mundiais de biodiversidade (Lifewatch,
2019; WoRMS, 2019). Todavia, de acordo com o livro vermelho da IUCN (2019), 45 espécies de corais,
na sua maioria representantes dos Scleractinia, são considerados vulneráveis. Os corais são também o
grupo de organismos marinhos com maior representatividade nos Anexos I e II da CITES (UNEP, 2019).
À semelhança do que ocorre com as espécies de peixes de recife, também a colheita e comércio de
corais na vertente ornamental está interdita por lei nacional.
Moluscos
Cerca de 1690 espécies de moluscos marinhos estão actualmente documentadas para a costa de
Moçambique (WoRMS, 2019; Lifewatch, 2019). Apesar dos moluscos serem um elemento fundamental
da biodiversidade marinha, desempenhando um papel crucial no equilíbrio do ecossistema, e um
importante recurso da zona intertidal para as populações mais desfavorecidas do litoral, o conhecimento
sobre a fauna malacológica nacional é ainda incipiente. Algumas espécies de moluscos também
representam um importante componente para a pesca com destaque para os cefalópodes (polvos,
chocos e lulas) e bivalves (ameijoas, ostras e mexilhões).
Para as águas do país não existem registos de espécies de moluscos no livro vermelho da IUCN (2019).
Ainda assim, 3 espécies de amêijoa gigante que ocorrem no ambiente marinho (Tridacna sp.) constam
no anexo II da convenção CITES (UNEP, 2019).
A legislação nacional, no âmbito do regulamento da pesca recreativa e desportiva (Decreto 51/99 de 31
de Agosto de 1999), também estabelece as amêijoas gigantes (Tridacna sp.), o capacete-grande (Cassis
cornuta) e a corneta-trompeteira (Charonia tritonis) como espécies protegidas. O Regulamento para a
Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro (Decreto n.º 45/2006, de 30 de
Novembro) estabelece ainda restrições à colheita de conchas para fins ornamentais.
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Crustáceos
Actualmente perto de 730 espécies de crustáceos já se encontram documentadas para o ambiente
marinho moçambicano (Lifewatch, 2019; WoRMS, 2019). A par dos moluscos, os crustáceos são uma
das principais fontes de proteína para as comunidades costeiras. A captura de caranguejo de mangal
(Scylla serrata) na província de Zambézia, por exemplo, é uma actividade tradicional que envolve
essencialmente pescadores artesanais.
Em termos económicos os crustáceos representam um valioso recurso para a frota pesqueira nacional.
A pesca de camarões (Penaeus indicus e Metapenaeus monoceros) e gambas (Haliporoides triarthrus e
Aristaeomorpha foliacea) é uma das actividades de maior importância no banco de Sofala e na baía de
Maputo (ver capítulo Pesca). Outras espécies como as lagostas (Palinurus sp. e Panulirus sp.),
caranguejos e lagostins (Metanephrops mozambicus e Nephropsis stewart) são também alvo da frota
pesqueira pelo elevado valor comercial. A nível nacional, o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira
(IIP) é a autoridade científica que trata esta matéria.
Embora não existam medidas efectivas de protecção de espécies de crustáceos, o regulamento da pesca
recreativa e desportiva (Decreto n.º 51/99, de 31 de Agosto) estipula um limite diário para a captura de
lagostas e lagostim.
Plantas
Em Moçambique, as plantas que ocupam o meio marinho e áreas costeiras envolventes formam dois
grandes ecossistemas costeiros fundamentais para a biodiversidade, as florestas de mangal e as
pradarias de ervas marinhas. A nível nacional são reconhecidas 9 espécies de plantas formadoras de
florestas de mangal (Barbosa et al., 2001), embora a diversidade possa ser muito superior se for tida em
consideração todas as outras plantas associadas, presentes nas zonas adjacentes e de transição para a
vegetação terrestre. No que respeita à composição das pradarias marinhas, as 14 espécies existentes
ocorrem em comunidades mistas ao longo de toda a região costeira pouco profunda (Bandeira e Gell,
2003).
Para além do seu papel vital como sequestradores de carbono e estabilizadores da orla costeira, as
florestas de mangal e as pradarias de ervas marinhas são fundamentais para diversas espécies de
organismos marinhos ao longo das diversas etapas dos seus ciclos de vida. As espécies que compõem
as florestas de mangal providenciam ainda outros bens como material de construção e lenha para as
comunidades locais.
De entre as espécies mencionadas só a erva marinha Zostera capensis apresenta estatuto de vulnerável
no livro vermelho da IUCN (2019). A nível nacional, a legislação moçambicana não define medidas de
protecção directas para estas espécies de plantas, ainda que o Decreto n.º 45/2006 de 30 de Novembro
2006 imponha restrições à exploração da flora nativa.
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Ecossistemas marinhos e costeiros
Ao longo da extensa linha de costa nacional são reconhecidas três grandes regiões ecológicas, já
referidas anteriormente: A Norte, os recifes de coral e pradarias de ervas marinhas associadas, no Centro,
a costa pantanosa, onde predominam os ecossistemas de florestas de mangal, estuários, zonas de
substratos móveis e pântanos, e no Sul, a costa de dunas parabólicas, onde se encontram
maioritariamente os ecossistemas de dunas costeiras e lagos protegidos.
Recifes de Coral
Os ecossistemas de recifes de coral encontram-se sobretudo no Norte do país, embora ocorram com
menor expressão nas zonas de recifes rochosos do Sul (ver figura seguinte).

Fonte: RCMRD - SERVIR, 2015

Figura 6.3 - Distribuição de recifes de coral em águas nacionais
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Estima-se que cubram uma superfície de cerca de 1.860 km2 (Spalding et al., 2001). A extensa linha de
recife de coral, que pode atingir 770 km quase contínuos entre a foz do Rovuma e Pebane (Obura et al.,
2004), é um recurso natural valioso para o país, não só pela sua importância para as comunidades
costeiras e que praticam pesca tradicional, como pelo enorme potencial para o desenvolvimento do
turismo (Costa et al., 2005).
Em termos de espécies de coral, estes recifes são considerados dos mais diversos da região Oriental de
África, apesar de, a nível nacional, 76% se encontrarem sob ameaça (Obura et al., 2012). A pressão da
pesca, a utilização de artes destrutivas, a poluição, a actividade turística desadequada, a exploração de
hidrocarbonetos e a erosão costeira são dos principais factores de risco imediato e potencial para a
conservação.
Os fenómenos climatéricos extremos têm-se revelado fontes adicionais de ameaça para estes
ecossistemas. Exemplos disso são os efeitos negativos sofridos pelos recifes de coral de Moçambique
causados pelo El Niño-Oscilação Sul (ENSO) de 1997-98 que desencadeou eventos de branqueamento
de coral, ou as cheias intensas dos primeiros anos do século XXI que levaram a um fluxo sedimentar
excessivo em águas costeiras e provocaram elevados níveis de mortalidade das colónias nos recifes
(Obura et al., 2004; MICOA, 2014). Mais recentemente foram observados eventos de branqueamento,
com maior impacto ao longo da costa de Bazaruto despoletados pelo aumento da temperatura da água
do mar (Obura et al., 2017). Estima-se que os efeitos das alterações climáticas possam causar perdas
na biodiversidade nestas comunidades faunísticas devido ao aumento da temperatura da água do mar e
à sua acidificação bem como ao aumento da frequência de fenómenos extremos.
Florestas de Mangais
As florestas de mangais são importantes ecossistemas costeiros que geram benefícios ecológicos,
económicos e ambientais para uma grande parte da população que ocupa a faixa costeira (Pereira et al.,
2014). Estas florestas costeiras estão entre as zonas mais produtivas do planeta e são também
consideradas as sequestradoras de carbono mais eficazes (Obura et al., 2012). No que respeita ao
número de espécies de mangal, as florestas de Moçambique são consideradas as mais diversas
existentes no continente africano (Barbosa et al., 2001; Griffiths, 2005). Em território nacional, cobrem
uma área de cerca de 2.909 km2 e distribuem-se ao longo de toda a linha de costa (ver figura seguinte),
embora sejam mais abundantes na região central, nas províncias de Sofala e Zambézia (Fatoyinbo et al.,
2008), e ocorrem maioritariamente nas zonas dos deltas e estuários dos maiores rios de Moçambique
(Massinga e Haton, 1996; Barbosa et al., 2001).
Devido à exploração humana, as florestas de mangal têm vido a sofrer um declínio alarmante ao longo
dos últimos anos (Obura et al., 2012). As maiores ameaças a estes ecossistemas incluem a exploração
de madeira para queima, desmatamento para agricultura e para produção de sal em salinas, a poluição
por hidrocarbonetos, redução do fluxo de água doce e a migração populacional e desenvolvimento
industrial costeiros descontrolados (Barbosa et al., 2001; Pereira et al., 2014).
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Floresta de mangal
Área de
Conservação
Estuário
Limite do distrito

Fonte: Shapiro, 2018

Figura 6.4 - Distribuição das manchas de floresta de mangal em território nacional em 2016

Pradarias de ervas marinhas
As pradarias de ervas marinhas são um ecossistema bastante importante na costa de Moçambique. A
nível nacional cobrem uma área aproximada de 439 km2 (Figura 6.5) e ocorrem sobretudo na zona entre
marés (MITADER, 2015). As maiores pradarias de ervas marinhas são encontradas na província de Cabo
Delgado

(arquipélago

das

Quirimbas

e

região

de

Pemba-Mecufi),

em

Fernão

Veloso,
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Matibane-Quitagonha, Inhassoro e Arquipélago de Bazaruto, baía de Inhambane e região da baía de
Maputo - Inhaca - Ponta do Ouro, (Bandeira e Gell, 2003; Pereira et al., 2014, Lugendo, 2015).

Ervas marinhas

Fonte: Lugendo, 2015

Figura 6.5 - Mapa da distribuição das pradarias de ervas marinhas ao longo da costa da região leste
africana

Estes ecossistemas são reconhecidos pela sua elevada produtividade, sendo responsáveis pela
reciclagem de nutrientes e sequestro de carbono e cruciais para as comunidades biológicas costeiras
actuando como habitat, maternidade, zona de alimentação e reprodução para diversas espécies
marinhas, incluindo as de interesse comercial (Duarte et al., 2012; Obura et al., 2012; Pereira et al., 2014).
As pradarias de ervas marinhas são de particular interesse para dois grandes herbívoros marinhos: a
tartaruga verde e, com maior importância, o dugongo, cuja distribuição costeira tende a coincidir com a
destes ecossistemas (Massinga e Haton, 1996).
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A poluição orgânica, a eutrofização, a sedimentação e outras actividades que afectam os fundos como a
apanha de invertebrados ou a utilização de artes de pesca arrastantes, contribuem significativamente
para a destruição destes habitats costeiros (Balidy e Jacinta, 2011).
Dunas parabólicas
Os ecossistemas dunares estão presentes ao longo da orla costeira de Moçambique, com maior destaque
para a região sul (Massinga e Haton, 1996; Balidy e Jacinta, 2011). Nesta região, as chamadas dunas
parabólicas estendem-se ao longo de 850 km e caracterizam a costa desde a ilha de Bazaruto até à
ponta do Ouro (Louro, 2005; Balidy e Jacinta, 2011; MITADER, 2015). Estes sistemas dunares são
genericamente compostos por dois tipos de dunas: as dunas primárias, mais costeiras, recentes,
dinâmicas e de menor dimensão, e as dunas secundárias, mais interiores, estáveis e antigas. Em
determinadas secções da costa (e.g. Bilene-Macia, Inhaca ou Cabo de Santa Maria-Ponta do Ouro) as
dunas podem atingir várias dezenas de metros em altura sendo consideradas as dunas vegetadas mais
altas do mundo (Louro, 2005; Balidy e Jacinta, 2011). Em termos ecológicos, as dunas parabólicas são
consideradas importantes reservatórios de biodiversidade (Louro, 2005). Nestes ecossistemas costeiros
desenvolvem-se comunidades florísticas típicas que sustentam a floresta costeira dunar e providenciam
habitats essenciais para diversos grupos de animais: gastrópodes, insectos, crustáceos, anfíbios, répteis,
entre outros. As vastas extensões de areia representam importantes locais de nidificação de tartarugas
marinhas e aves costeiras e migradoras (Louro, 2005; Balidy e Jacinta, 2011). Os sistemas dunares são
também uma barreira natural e de protecção da orla costeira e como tal desempenham um papel
importante no controlo da erosão costeira (Louro, 2005; Balidy e Jacinta, 2011). Outras funções e
benefícios para as populações costeiras incluem a utilização dos recursos providenciados pela vegetação
dunar como alimento, madeira para combustível e construção ou pasto para animais domésticos (Louro,
2005; Balidy e Jacinta, 2011). Estes ecossistemas são um reservatório importante de água subterrânea
e em algumas regiões do país representam uma fonte de água potável (Louro, 2005; Balidy e Jacinta,
2011). Os sistemas dunares são ainda um elemento paisagístico de destaque como atracção turística
(Louro, 2005; Balidy e Jacinta, 2011).
A poluição doméstica, agrícola e industrial, o desflorestamento, a extracção de areia, o pisoteio e a
circulação de veículos, bem como a construção de infraestruturas sem cuidados elementares para a
dinâmica natural das dunas são as principais ameaças para a degradação destes ecossistemas (Louro,
2005; Balidy e Jacinta, 2011; MITADER, 2015).
Lagos e lagoas costeiras
Na região sul moçambicana, os lagos formados nos sistemas dunares costeiros são característicos da
paisagem. Estes lagos permanentes ou temporários de baixa profundidade, associados aos sistemas
dunares, constituem importantes ecossistemas para espécies de peixes e aves. Embora a grande maioria
dos lagos se encontre separada do ambiente marinho por um sistema dunar bem desenvolvido, em
algumas ocasiões pode desenvolver-se uma ligação com o oceano, como é o caso da lagoa de Bilene,
que origina um sistema lagunar costeiro salgado e protegido (Massinga e Haton, 1996) onde é possível
19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 82

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

o desenvolvimento de pradarias de ervas marinhas (Pereira et al., 2014). A limnologia destes habitats
ainda está fracamente desenvolvida, mas Tello (1973) refere a existência de cerca de 30 espécies
dulciaquícolas e estuarinas nos lagos do sul do país. Destas, 12 podem ser consideradas endémicas da
região Maputaland e pelo menos 7 estão descritas para o território nacional (Massinga e Haton, 1996;
Froese e Pauly, 2019). Segundo Massinga e Hatton (1996), os recursos pesqueiros destes lagos têm
sido explorados para subsistência e com propósitos comerciais. A par da pesca, a agricultura de
subsistência e a produção de sal são outras duas actividades de relevo para o sustento das comunidades
locais (Pereira et al., 2014). Para além do seu valor ecológico como zonas de alimentação e nidificação
de aves e da sua importância para a biodiversidade, estes ecossistemas costeiros representam uma
elevada importância paisagística que os tornam um excelente atractivo turístico.
A poluição, a utilização da água para irrigação e das margens para a agricultura, a introdução de espécies
exóticas e a construção de infraestruturas representam importantes factores de risco à conservação e
destes habitats e da sua biodiversidade (Hughes e Hughes, 1992; Thieme et al., 2005).
Águas oceânicas
O ambiente marinho que se prolonga para além das áreas costeiras de Moçambique até aos limites da
sua zona económica exclusiva, atingindo os 4000 metros de profundidade, é, do pronto de vista
oceanográfico, uma das zonas mais relevantes para a circulação oceânica na costa sul africana
(ASCLME, 2012). O canal de Moçambique, onde se insere este vasto e diverso ecossistema oceânico, é
uma das vias que alimenta a corrente das Agulhas através da corrente Equatorial Sul e, no processo, são
gerados eddies de mesoescala que se movem para sul ao longo da plataforma moçambicana e que nesta
interacção desencadeiam eventos localizados de afloramento de águas frias e ricas em nutrientes
(Lamont et al., 2014) numa região tipicamente oligotrófica. Este fenómeno faz aumentar a produção
primária (Lamont et al., 2014), enriquecendo a cadeia trófica e criando um ambiente oceânico rico em
recursos biológicos (Silva, 2014; Obura et al., 2019). Neste contexto, este ambiente oceânico apresenta
um elevado valor potencial, particularmente para a indústria pesqueira de espécies pelágicas e
demersais, bem como de grandes migradores, como os atuns (Obura et al., 2019). Do ponto de vista
ecológico, e para além das espécies exploradas comercialmente, o ambiente pelágico é rico em espécies
emblemáticas, muitas delas predadores de topo e ameaçadas como os cetáceos, tubarões e tartarugas.
Contudo, os estudos sobre os ecossistemas bentónicos de mar profundo que ocorrem ao longo desta
vasta área são raros e estes habitats mantêm-se actualmente praticamente desconhecidos. Todo este
espaço marinho de Moçambique está inserido no Grande Ecossistema Marinho da Corrente das Agulhas.
A sobreexploração dos recursos pesqueiros, a utilização de artes de pesca destrutivas, a poluição e a
potencial exploração de hidrocarbonetos e mineração de águas profundas são os principais factores de
risco para este vasto ecossistema marinho (ASCLME, 2012).
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Caracterização do mercado
Em Moçambique, existe uma forte participação de organizações da sociedade civil na protecção e
conservação da biodiversidade. Cerca de 70 entidades nacionais e estrangeiras, que incluem ONG,
organizações sem fins lucrativos e universidades actuam directa e indirectamente sobre as áreas de
conservação e em questões relacionadas. Para além do trabalho desenvolvido no terreno, estas
entidades têm vindo a desempenhar um papel crucial na angariação e gestão de fundos públicos e
privados para colmatar as necessidades financeiras e apoiar a sustentabilidade das AC, com destaque
para:


A Fundação para a Conservação da Biodiversidade, BIOFUND, que foi estabelecida em 2011
como uma entidade privada para fins públicos, com o objectivo de apoiar na sustentabilidade
financeira das actividades de conservação em Moçambique. É um fundo ambiental que mobiliza,
aplica e gere recursos financeiros em benefício exclusivo da conservação da biodiversidade,
conjugando o contributo do sector privado, da sociedade civil e da Academia. A maior parte das
organizações, públicas ou privadas, ligadas à conservação da biodiversidade em Moçambique
são membros da BIOFUND.



O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) que foi estabelecido em 2016, depois
da extinção do Fundo Nacional do Ambiente (FUNAB), através da iniciativa do MITADER, por
quem é tutelado, com o objectivo de gerir, angariar e canalizar fundos relacionados com a gestão
ambiental e desenvolvimento rural em Moçambique. O FNDS tem diversas fontes de receitas,
incluindo rendimentos próprios, financiamentos governamentais, donativos de entidades públicas
ou privadas, entre outros.

A maior parte do financiamento envolvido na investigação, conservação, formação, educação ambiental
e promoção do uso sustentável dos recursos marinhos tem origem estrangeira. Desde o início do séc.
XXI, os subsídios e donativos de mais de 368 milhões de dólares foram canalizados para acções de
conservação em todo o território através de 57 programas e projectos ambientais (BIOFUND, 2019). Até
ao final de 2020, a BIOFUND estima atribuir cerca de USD 5 milhões provenientes dos acordos com a
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Banco Mundial ao abrigo do seu Programa MozBio
para aplicação directa no apoio às áreas de conservação (BIOFUND, 2019).
Embora se tenha vindo a realizar um forte investimento na conservação e protecção do meio ambiente,
as áreas de conservação ainda estão longe de atingir a auto-suficiência financeira e as parcerias
público-privadas na gestão e no turismo apresentam-se como fortes aliados para atingir este objectivo.
O turismo de Natureza é reconhecido como um dos sectores com maior potencial de desenvolvimento
em território nacional. O papel das áreas de conservação é vital neste contexto e o Governo tem
procurado estabelecer parcerias com diversas entidades para atingir as metas definidas nas suas
políticas de conservação e sustentabilidade. Para estimular as iniciativas público-privadas e o
investimento, o Governo oferece incentivos e benefícios fiscais para empresas que queiram desenvolver
os seus projectos nas áreas de conservação. As oportunidades de investimento identificadas pelos
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MITADER e MICULTUR estão divididas em duas categorias: Investimento de Turismo Responsável,
definido como concessões exclusivas para alojamentos bem como actividades de turismo comercial
sustentável; e, Oportunidades para a Co-Gestão de Áreas de Conservação, que representam Parcerias
público-privadas com os objectivos de restauração, reabilitação, gestão e desenvolvimento turístico das
áreas de conservação subutilizadas (MICULTUR, 2018). Apesar do seu potencial, as áreas de
conservação que têm ligação ao ambiente marinho apresentam ainda bastantes limitações no que
respeita a infraestruturas de apoio ao turismo pelo que são poucos os operadores que aí desenvolvem
as suas actividades (quadro seguinte).
As infraestruturas e equipamentos das próprias áreas de conservação precisam de modernização. Nesse
sentido reconhece-se a necessidade de construção e reabilitação dos edifícios (escritórios, centros de
treino, acolhimento, etc.) e a melhoria da rede de acessos. Estas medidas, para além de poderem vir a
melhorar as condições de trabalho e beneficiarem a própria gestão da área de conservação, constituem
importantes oportunidades de emprego para a população local. Também a renovação de uma vasta gama
de equipamentos de apoio pode representar oportunidades de negócio para agentes locais através da
aquisição de bens e serviços (veículos e embarcações, equipamento electrónico, informatização de
sistemas, etc.).

Quadro 6.10 - Áreas de conservação com ligação ao ambiente marinho e respectivos números de operação
Área de
Conservação

Tipo

Turismo Receitas Infraestruturas Operadores Residentes Assoc. Benefícios
(turistas* (MZN /ano)
(n.º)
(n.º)
comuni- comunit.
/ano)
tárias
(MZN)

Quirimbas

Parque
Nacional

2.303

7.515.423 Campismo,
Casa de
Hóspedes,
Lodges, Hotéis
e Resorts

28**

95

Bazaruto

Parque
Nacional

N/D

Ponta do
Ouro

Reserva
Especial

27.326*

Maputo

Reserva
Especial

5.429

3.753.605 Lodge e
Campismo

Marromeu

Reserva
Nacional

N/D

0 Campismo

Pomene

Reserva
Nacional

72

Ilhas
Primeiras e
Segundas

Área de
Protecção
Ambiental

N/D 1.202.468

234.234 Lodges, Hotel
e Resort

4**

23

2

37.477

38.000 Motel, Lodges
e Resorts

0

N/D

0

6.08

0

604

6

600.577

4**

4.376

N/D

0

0

38

1

15.336

3**

N/D

N/D

N/D

(a operar nas
coutadas
adjacentes)

N/D

95.850 Lodges e
Hotéis
N/D Complexos
turísticos,
Campismo
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Área de
Conservação
Maputo***

Tipo

Turismo Receitas Infraestruturas Operadores Residentes Assoc. Benefícios
(turistas* (MZN /ano)
(n.º)
(n.º)
comuni- comunit.
/ano)
tárias
(MZN)

Área de
Protecção
Ambiental

Fonte: BIOFUND, 2019
* no caso de Ponta do Ouro o número corresponde ao total de mergulhos registados
** de acordo com o plano de maneio em vigor
*** ver RMP Ponta do Ouro e RE de Maputo
N/D: não disponível

Área/espaços ocupados
Áreas relevantes para a biodiversidade marinha
Em território nacional, diversas áreas estão classificadas de acordo com critérios definidos por
organizações internacionais com vista à protecção e conservação da natureza e da biodiversidade.
Muitas destas áreas representam locais importantes para uma estratégia de conservação, não apenas
local, mas no contexto global.
Habitats Marinhos Importantes (HMI)

O quadro estratégico para a conservação da biodiversidade na ecorregião marinha de África Oriental
considera nove áreas prioritárias ao longo da costa de Moçambique (EAME, 2004). Quatro são de
importância global: o complexo transfronteiriço Mtwara-Quirimbas; o sistema deltaico do Zambeze; o
arquipélago de Bazaruto e o complexo baía de Maputo-Machangulo (que inclui a ilha de Inhaca) e estão
em parte inseridas em áreas de conservação nacionais (ver Figura 6.6). Entre as restantes cinco, de
importância Ecorregional (Nacala-Mossuril e Ilhas Primeiras e Segundas) e sub-regional (baía de Sofala,
baía de Inhambane e complexo de Inharrine) apenas as ilhas Primeiras e Segundas beneficiam de
protecção efectiva, estando incluídas na correspondente Área de Protecção Ambiental (Sitoe et al., 2015).
Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (Important Bird and Biodiversity Areas - IBA)

A organização BirdLife tem vindo a aplicar o conceito de Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade
em diversas zonas do globo, classificando os locais de acordo com uma série de critérios estabelecidos.
Em território nacional a BirdLife classifica 16 zonas como IBA (seis também classificadas como áreas
chave para a biodiversidade - KBA) e embora cinco sejam costeiras (região de Moebase; delta do
Zambeze; arquipélago de Bazaruto; Pomene; e Reserva Especial de Maputo), nenhuma é considerada
IBA exclusivamente marinha (BirdLife International, 2019).
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Áreas Chave para a Biodiversidade (Key Biodiversity Áreas - KBA)

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) define Áreas Chave para a Biodiversidade
como “locais que contribuem de modo significativo para a persistência global da biodiversidade”,
elementos essenciais para atingir as metas de Aichi (CBD, 2013a). Em Moçambique, o Grupo Nacional
de Coordenação das KBA e Lista Vermelha (GNC) identificou, em 2019, cerca de 41 locais potenciais de
KBA. Do total de potenciais KBA, o GNC classificou 9 áreas como KBA costeiras (Palma; Quiterajo;
Reserva Florestal de Matibane; Área de Proteção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas; complexo
Marromeu-Gorongosa; Inhassoro-Vilankulos; Chongoene; Manhiça-Bilene; Reserva Especial de Maputo)
e 4 áreas como KBA marinhas (Vamizi; Grande Bazaruto; Tofo e Reserva Marinha Parcial de Ponta do
Ouro) (DNA/GNC, 20196)7.
Áreas Importantes para Mamíferos Marinhos (Important Marine Mammal Areas - IMMA)

As áreas importantes para mamíferos marinhos foram desenvolvidas num esforço conjunto entre a
Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) e a Comissão para a Sobrevivência de Espécies (SSC)
para expressar a necessidade de identificar e potencialmente proteger habitats de mamíferos marinhos
a nível global de um modo semelhante ao que já ocorre com as aves (IUCN MMPATF, 2018). As IMMA
definem-se como “porções discretas de habitats, importantes para espécies de mamíferos marinhos, que
apresentam potencial de ser delineadas e geridas para a conservação”. O Grupo de Trabalho sobre Áreas
Protegidas de Mamíferos Marinhos identificou na costa moçambicana duas dessas áreas: 1) a Área de
maternidade de Moçambique central, particularmente importante para baleia de bossa (Megaptera
novaeangliae) e que incorpora toda a costa, e 2) a zona delimitada pelo Arquipélago de Bazaruto até à
baía de Inhambane, onde a espécie alvo é o dugongo (Dugong dugon).
Áreas de significância biológica ou ecológica (Ecologically or Biologically Significant Areas - EBSA)

Na nona reunião da Convenção para a Diversidade Biológica (CBD) foram adoptados os critérios para a
identificação de áreas marinhas de significância biológica ou ecológica com necessidades de protecção
(CBD, 2009). Em Moçambique foram identificadas nove áreas marinhas (quadro seguinte) sob jurisdição
nacional que cumprem os critérios necessários para a classificação de EBSA (CBD, 2013b): 1) a região
transfronteiriça da baía de Pemba até Mtwara na Tanzânia; 2) a área de Baixo Pinda a Pebane; 3) o delta
do Zambeze, de Quelimane à foz do Zuni; 4) do rio Save a São Sebastião, incluindo o arquipélago de

6

DNA/GNC, 4ª reunião do Grupo Nacional de Coordenação das KBAs e Lista Vermelha (GNC) sob a égide da
Direção Nacional do Ambiente (DNA)
7

Imformação mais recente cedida pela WCS (WCS, Governo de Moçambique & USAID. 2021. Breve análise e
recomendações sobre o tipo de gestão e protecção possiveis para as Áreas-Chave Para A Biodiversidade (KBAs)
identificadas em Moçambique (Vol. III)). USAID / SPEED+. Maputo. 51pp.) ainda não aprovada formalmente,
identifica 13 KBA (Palma, Vamizi, Quiterajo, Reserva Florestal de Matibane, Ilhas Primeiras e Segundas, Gorongosa
e complexo de Marromeu, Inhassoro-Vilanculos, Grande Bazaruto, Tofo, Chongoene, Manhiça-Bilene, Reserva
Especial de Maputo e Reserva Marinha Parcial de Ponta do Ouro), na faixa costeira e espaço marítimo.
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Bazaruto; 5) de Morrumbene a Zavora; 6) do rio Incomati à Ponta do Ouro e 7) a plataforma da região de
Delagoa (região transfronteiriça que se estende até à África do Sul). E, estendendo-se desde a costa até
às regiões oceânicas para além dos limites da ZEE: 8) a região norte do canal de Moçambique, desde
Michinga na Tanzânia até sul de Pemba, e 9) o canal de Moçambique na sua totalidade, que abrange
toda a costa.

Quadro 6.11 - Áreas relevantes para a biodiversidade marinha em Moçambique. Características e relação
com as Áreas de Conservação com ligação ao ambiente marinho

Tipo

HMI
HMI
HMI
HMI

Nome

Complexo
Mtwara- Quirimbas
Sistema deltaico do
Zambeze
Arquipélago de
Bazaruto
Complexo baía de
MaputoMachangulo

Área
Área de
Área
actual
Espaço
Área de Conservação
nacional Compon.
sob
Transf.
Marítimo
associada
2
1
(km )
protecção
(%) 2
(km2) 1
Costeira,
10.395
9.010
1,16
x
1.634
PN Quirimbas
Marinha
Costeira,
11.731 11.731
0,78
1.462
RN Marromeu
Marinha
Costeira,
4.720
4.720
0,60
1,430
PN Arquip. Bazaruto
Marinha

Área
total
(km2) 1

3.659

3.659

10.482

10.482

HMI

Baía de Inhambane

1.050

1.050

7.460

7.460

86

86

KBA

0

1,06

0

PN Arquip. Bazaruto

Baía de Sofala

KBA

0,10

1,430

HMI

KBA

0

-

4.901

KBA
KBA
KBA

1,60

0,91

4.901

KBA

4.494

5.236 Marinha

Ilhas Primeiras e
Segundas

KBA

0,63

-

HMI

5.236

0

0

8.888

KBA

1,35

RMP Ponta do Ouro e
RE Maputo

-

8.888

KBA

1.408

-0,02

Nacala-Mossuril

Complexo de
Inharrine
Vamizi
Arquipélago de
Bazaruto
Tofo
RMP de Ponta do
Ouro
Palma
Quiterajo
Reserva Florestal
de Matibane
APA Ilhas
Primeiras e
Segundas
Complexo
MarromeuGorongosa
InhassoroVilankulos

0,30

Costeira,
Marinha
Costeira,
Marinha
Costeira,
Marinha
Costeira,
Marinha
Costeira,
Marinha
Marinha

HMI

HMI

Costeira,
Marinha

APA Ilhas Primeiras e
segundas

342

342

Marinha

0,06

-

0

-

698

698 Marinha

0,12

-

698

RMP Ponta do Ouro

4.556
3.064

4.556 Costeira
3.064 Costeira

NA
NA

0
1.696

109

109 Costeira

NA

109

2.512

2.512 Costeira

NA

2.512

APA Ilhas Primeiras e
segundas

23.088

23.088 Costeira

NA

1.556

RN Marromeu

5.357

5.357 Costeira

NA

0

PN Quirimbas
Reserva Florestal de
Matibane
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Tipo

KBA
KBA
KBA
IBA
IBA
IBA
IBA
IBA

IMMA

IMMA
EBSA
EBSA
EBSA
EBSA
EBSA
EBSA
EBSA
EBSA

EBSA

Nome

Chongoene
Manhiça-Bilene
Reserva Especial
de Maputo
Região de
Moebase
Delta do Zambeze
Arquipélago de
Bazaruto
Pomene
Reserva Especial
de Maputo
Moçambique
central
Arquipélago de
Bazaruto - baía de
Inhambane
Baía de Pemba até
Mtwara
Baixo Pinda a
Pebane
Delta do Zambeze
Rio Save a São
Sebastião
Morrumbene a
Zavora
Rio Incomati à
Ponta do Ouro
Plataforma da
região de Delagoa
região norte do
canal de
Moçambique
canal de
Moçambique
Área Marinha Total 3

Área
Área de
Área
actual
Espaço
Área de Conservação
nacional Compon.
sob
Transf.
Marítimo
associada
2
1
(km )
protecção
(%) 2
2
1
(km )
33
33 Costeira
NA
0
2.070
2.070 Costeira
NA
0

Área
total
(km2) 1

1.040

1.040 Costeira

NA

115

115 Costeira

NA

8.722

NA
0,24

1.343 PN Arquip. Bazaruto

51

8.722 Costeira
Costeira,
1.366
Marinha
51 Costeira

APA Ilhas Primeiras e
segundas
1.556 RN Marromeu

779

779 Costeira

NA

89.420

80.419 Marinha

18.420

18.420 Marinha

3,21

19.917

19.917 Marinha

3,47

38.896

38.896 Marinha

6,77

8.913

8.913 Marinha

1,55

10.687

10.687 Marinha

1,86

9.411

9.411 Marinha

1,64

5.640

5.640 Marinha

0,98

24.890

6.920 Marinha

1,20

x

791.565

73.463 Marinha

12,79

x

1.366

2.011.058 574.410 Marinha

1.040

RE Maputo

103

NA

14,00

x

0 (514) RN Pomene
RMP Ponta do Ouro;
773
RE Maputo
PN Quirimbas; PN
Arquip. Bazaruto; RMP
6.757 Ponta do Ouro; APA
Ilhas Primeiras e
Segundas
1.187 PN Arquip. Bazaruto
997 PN Quirimbas
APA Ilhas Primeiras e
Segundas
3.5 RN Marromeu

5.796

1.232 PN Arquip. Bazaruto
0
676 RMP Ponta do Ouro

100,00

x

78 RMP Ponta do Ouro
997 PN Quirimbas
PN Quirimbas; PN
Arquip. Bazaruto; RMP
8.704 Ponta do Ouro; APA
Ilhas Primeiras e
Segundas

574.410

Compon.- Componentes da Área de Conservação; Transf. - Transfronteiriço; PN - Parque Nacional; RN - Reserva Nacional;
APA - Área de Protecção Ambiental; RMP – Reserva Marinha Parcial; NA - Não aplicável
1 Valores baseados nos polígonos oficiais de delimitação da área disponibilizados pelas entidades responsáveis.
2 Proporção calculada com base na área marinha total estimada pela WDPA (2019)
3 Área marinha total estimada pela WDPA (2019)
4 Área referente aos limites presentes no plano de maneio em vigor e que diferem dos polígonos oficiais
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Áreas de Conservação
As áreas de conservação são essenciais para a conservação da biodiversidade e representam peças
fundamentais de qualquer estratégia de conservação, tanto a nível nacional como a nível internacional
(Dudley, 2008).
A Lei n.º 5/2017 de 11 de Maio que veio alterar e republicar a Lei de Protecção, Conservação e Uso
sustentável da Diversidade Biológica (Lei n.º 16/2014 de 20 de Junho), e foi regulamentada pelo Decreto
n.º 89/2017, define os princípios e normas básicas para a classificação das zonas de protecção, bem
como para a sua gestão e administração integrada com vista ao desenvolvimento sustentável de
Moçambique. A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), criada pelo Decreto
n.º 9/2013 de 10 Abril, tem nas suas competências a tutela e operacionalização das Áreas de
Conservação (AC) nacionais (ver figura seguinte).
Estas áreas, actualmente, estão harmonizadas nas seguintes tipologias:


Áreas de conservação total, que incluem as categorias Reserva Natural Integral, Parque Nacional
e Monumento Cultural e Natural.



Áreas de conservação de uso sustentável, que incluem as categorias de Reserva Especial, Área
de protecção ambiental, Coutada oficial, Área de conservação comunitária, Santuário, Fazenda
do bravio e Parque ecológico autárquico.

As AC nacionais estão em concordância com as categorias definidas pela IUCN para a classificação de
áreas de conservação em função dos objectivos principais de gestão (Dudley, 2008). Nas áreas
dedicadas à conservação da natureza e da biodiversidade, a legislação nacional contempla também
diferentes tipos de protecção estabelecidos através do zoneamento e das respectivas categorias de
maneio criadas por forma a atingir objectivos específicos.
Com excepção do Parque Nacional do Gilé, todas as AC possuem populações residentes. No seu plano
estratégico, a ANAC reconhece os desafios de assegurar a sustentabilidade das áreas de conservação,
particularmente pela excessiva pressão humana exercida por estas comunidades locais quer no interior
das áreas de conservação, quer nas áreas adjacentes (ANAC, 2015).
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Fonte: ANAC, 2015

Figura 6.6 - Áreas de Conservação (AC) em Moçambique

Moçambique tem demonstrado um progresso significativo para atingir as metas de protecção da
diversidade biológica estabelecidas internacionalmente e, actualmente, cerca de 26% do território
consiste de áreas dedicadas à conservação (MITADER, 2015). Ainda assim, e tendo em conta a
importância socioeconómica e ecológica das zonas costeiras e marinhas, estas encontram-se
sub-representadas na rede nacional de áreas de conservação. Algumas secções da costa que incluem
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locais importantes de nidificação e reprodução de espécies ameaçadas, protegidas por lei e por
convenções internacionais ainda se encontram fora da rede (Sitoe et al., 2015). Apesar do ambiente
marinho ter pouca expressão na rede de áreas de conservação (Sitoe et al., 2015), estas incorporam já
uma proporção da área de diversos locais em território nacional considerados internacionalmente como
áreas relevantes para a biodiversidade marinha (ver quadro seguinte).
Do total de AC nacionais, sete abrangem o ambiente marinho, mas apenas quatro são efectivamente
considerados parques marinhos: o Parque Nacional das Quirimbas, o Parque Nacional do Arquipélago
de Bazaruto, a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro e a Área de Protecção Ambiental do
Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas8. O quadro seguinte mostra as respectivas categorias IUCN,
o enquadramento legal, as principais características biofísicas, as áreas relevantes para a biodiversidade
marinha incorporadas ou em contacto com as suas fronteiras e a existência e data do respectivo plano
de maneio ou gestão.
Deve ainda referir-se que, em 2018, o Parque Nacional das Quirimbas tornou-se o primeiro local de
Moçambique a ser designado como Reserva da Biosfera (UNESCO, 2019).

Quadro 6.12 - Áreas de conservação (AC) com ligação ao ambiente marinho e respectivas categorias IUCN
(UNEP-WCMC), enquadramento legal, biofísico e de gestão
Tipo
Área de
Enquadramento
(Categoria
Conservação
legal
IUCN)

Quirimbas

Bazaruto

Área
(km2)

Plano de
Áreas relevantes para
Maneio (PM)
a biodiversidade
/ Gestão
marinha
(PG) - data
Complexo
Mtwara-Quirimbas
(HMI)
Quiterajo (KBA)
Moçambique central
(IMMA)
Baía de Pemba PM - 2011
Mtwara (EBSA)
Região norte do canal
de Moçambique
(EBSA)
Canal de Moçambique
(EBSA)

Principais
habitats

Parque
Nacional
(V)

Decreto n.º
14/2002

Ervas Marinhas
Floresta Seca
Costeira
7.500
Mangal
Mata Mista
Miombo

Parque
Nacional
(II)

Dip. Leg. 46/71
Decreto n.º
39/2001

Ervas Marinhas
Mangal
1.430 Recifes de Coral
Terras húmidas
Vegetação dunar

Arquipélago de
Bazaruto (HMI/ IBA/
KBA)
Moçambique central
(IMMA)

PM - 2016

8

não existindo ainda plano de gestão da APA de Maputo apenas se conhece a protecção marinha conferida pela
RMP da Ponta do Ouro
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Tipo
Área de
Enquadramento
(Categoria
Conservação
legal
IUCN)

Ponta do
Ouro

Reserva
Nacional
(IV)

Decreto n.º
42/2009

Maputo

Reserva
Especial
(II)

Dip. Leg. 1994
Dip. Leg. 2904
Decreto n.º
40/2011

Marromeu

Reserva
Nacional
(IV)

Port. 13:186
Dip. Leg. 1982
Dip. Leg. 1995
Dip. Leg. 2070

Pomene

Reserva
Nacional
(IV)

Dip. Leg. 109/72

Plano de
Áreas relevantes para
Maneio (PM)
a biodiversidade
/ Gestão
marinha
(PG) - data
Arquipélago de
Bazaruto - baía de
Inhambane (IMMA)
Rio Save a São
Sebastião (EBSA)
Canal de Moçambique
(EBSA)
Complexo Baía de
Maputo - Machangulo
(HMI)
Reserva Marinha
Parcial de Ponta do
Ervas Marinhas
Ouro (KBA)
Estuários
Moçambique central
678 Mangal
PM - 2011
(IMMA)
Praias
Rio Incomati à Ponta
Recifes de Coral do Ouro (EBSA)
Plataforma da região
de Delagoa (EBSA)
Canal de Moçambique
(EBSA)
Complexo Baía de
Maputo - Machangulo
(HMI)
Reserva Marinha
Parcial de Ponta do
Ouro (KBA)
Ervas Marinhas
Reserva Especial de
Mangal
Maputo (KBA)
700 Terras húmidas
PG - 2009
Reserva Especial de
Recifes de Coral Maputo (IBA)
Vegetação dunar Canal de Moçambique
(EBSA)
Rio Incomati à Ponta
do Ouro (EBSA)
Plataforma da região
de Delagoa (EBSA)
Delta do Zambeze
(APC/IBA)
Complexo MarromeuEstuários
Gorongosa (KBA)
Mangal
Moçambique central
1.500 Pradarias
PM - 2016
(IMMA)
Savana
Canal de Moçambique
Terras húmidas
(EBSA)
Quelimane à foz do
Zuni (EBSA)
Estuário
Pomene (IBA)
200 Mangal
PM - 2016
Moçambique central
Recifes de Coral (IMMA)

Área
(km2)

Principais
habitats
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Tipo
Área de
Enquadramento
(Categoria
Conservação
legal
IUCN)

Ilhas
Primeiras e
Segundas

Área de
Protecção
Ambiental
(V)

Decreto n.º
42/2012

Plano de
Áreas relevantes para
Maneio (PM)
a biodiversidade
/ Gestão
marinha
(PG) - data
Vegetação dunar Canal de Moçambique
(EBSA)
Pradaria
arbustiva
Arquipélago de
Bazaruto - baía de
Inhambane (IMMA)
Ilhas Primeiras e
Segundas (HMI)
APA Ilhas Primeiras e
Ervas Marinhas
segundas (KBA)
Floresta Costeira
Moçambique central
Floresta
(IMMA)
10.409 Ribeirinha
PM - 2015
Região de Moebase
Mangal
(IBA)
Recifes de Coral
Baixo Pinda - Pebane
Bancos de areia (EBSA)
Canal de Moçambique
(EBSA)
Área
(km2)

Principais
habitats

Fonte: Dudley, 2008; UNEP-WCMC, 2021
HMI – Habitats Marinhos Importantes; IBA - Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade; KBA - Áreas Chave para a
Biodiversidade; EBSA - Áreas de significância biológica ou ecológica

6.4.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
No contexto ambiental, os ecossistemas marinhos e costeiros de Moçambique são extremamente
importantes, não só pelo seu valor natural e paisagístico intrínseco e biodiversidade associada, mas
também pelas múltiplas funções ecológicas que desempenham. Os ecossistemas marinhos e costeiros
suportam uma variada gama de habitats fundamentais para o desenvolvimento de inúmeras espécies,
incluindo as de interesse comercial, ao longo das várias fases dos seus ciclos de vida e deste modo,
contribuem para a manutenção da biodiversidade e dos recursos marinhos. As áreas de conservação no
meio marinho são relevantes neste âmbito. Reservas e outras áreas de conservação marinhas estão
geralmente associadas a maior biodiversidade e mais e maiores organismos (Halpern, 2003; Gill et al.,
2017), com maior fecundidade (Claudet et al., 2008) com efeitos sentidos para além dos seus limites. Os
ecossistemas marinhos e costeiros são também locais essenciais no âmbito da recuperação de
populações de espécies ameaçadas globalmente, como é caso das tartarugas, tubarões ou mamíferos
marinhos. Outras funções ecológicas dos ecossistemas costeiros e marinhos incluem a reciclagem de
nutrientes e a capacidade de aliviar os efeitos da poluição, com a consequente melhoria da qualidade
das águas costeiras, ou o papel que desempenham na defesa natural da costa e na dinâmica sedimentar
ajudando a combater a erosão costeira, as cheias e outros efeitos de fenómenos climatéricos extremos
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(ver figura seguinte). As florestas de mangal e as pradarias de ervas marinhas, por exemplo, que são
essenciais na estabilização da orla costeira, estão entre os ecossistemas mais eficientes no sequestro
de carbono, sendo por isso essenciais na atenuação e mitigação das mudanças climáticas (Barbier, 2017;
Ghermandi et al., 2019).
A criação e manutenção adequada de áreas de conservação com vista à preservação dos ecossistemas,
dos habitats e da sua biodiversidade e de uma utilização sustentável dos recursos é um dos princípios
da Lei de Protecção, Conservação e Uso sustentável da Diversidade Biológica e representa um elemento
chave na estratégia de combate à perda de biodiversidade e minimização do impacto das alterações
climáticas e de outras acções humanas no ambiente.

Valor Económico
Os ecossistemas marinhos e costeiros são fundamentais na economia Moçambicana. O seu potencial
económico está frequentemente associado à exploração comercial dos recursos e do ponto de vista
extractivo, constituem áreas essenciais para as espécies comerciais e para a actividade pesqueira (ver
figura seguinte). A importância destes ecossistemas assume maior preponderância tendo em conta que
nas águas costeiras de Moçambique operam perto de 40.000 embarcações de pequena dimensão
envolvendo cerca de 400.000 empregos (IDPPE, 2013) e suportam cerca de 70% da biomassa total
capturada a nível nacional (Chacate e Mutombene, 2019).
Ainda em termos extractivos, estes ecossistemas representam uma das principais fontes de alimento
para as populações do litoral, providenciando recursos de fácil acesso para construção e aquecimento e
poderão vir a ser importantes fornecedores de substâncias com potencial farmacêutico e de recursos
genéticos (Barbier, 2017).
Apesar de actualmente a aquacultura apresentar pouca expressão em território nacional, é uma
actividade económica altamente dependente dos ecossistemas marinhos (ver figura seguinte). O cultivo
de algas nas províncias de Cabo Delgado e Nampula emprega cerca de 2.000 famílias em 70 “quintas”
de pequena escala (Ghermandi et al., 2019). Em 2003, o rendimento médio por trabalhador nesta
actividade era estimado em cerca de USD 60 por mês. A produção de camarão em aquacultura foi
praticada nas províncias de Zambézia, Sofala e Maputo com uma produção média anual de 633 toneladas
entre 2000 e 2010 (Pauly et al., 2020). Este tipo de produção chegou a representar MZN 142.285.000
em 2006, mas em 2011 o sector foi devastado pelo surto da doença dos pontos brancos e as empresas
de aquacultura encerraram a sua actividade (FAO, 2019). De acordo com os dados estatísticos nacionais,
desde 2014 não existe produção animal marinha no país (MIMAIP, 2017).
O valor económico dos ecossistemas marinhos e costeiros não se restringe apenas às actividades
extractivas (ver figura seguinte). No aspecto não extractivo, estes ecossistemas são muito importantes
para o turismo (Rangel et al., 2014; 2015; Ressurreição et al., 2017), uma actividade que sempre
desempenhou um papel de destaque na economia nacional, e é actualmente considerado como uma
componente chave para o desenvolvimento do país (Governo de Moçambique, 2018). Neste contexto,
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as áreas de conservação assumem especial relevância já que muitos turistas demonstram uma forte
preferência por ambientes naturais, incluindo áreas de conservação marinhas (Onofri e Nunes, 2013;
Ressurreição et al., 2017). Em território nacional, o turismo relacionado com o ambiente marinho está
representado pela visitação e observação dos ecossistemas marinhos e a sua vida selvagem. Destinos
turísticos como o arquipélago de Bazaruto, o Tofo e a Ponta do Ouro, onde actividades como mergulho,
safaris de observação de cetáceos, de tubarões baleia ou raias-manta são locais essenciais para a
indústria (Berggren et al., 2007; Pereira et al., 2014; Haskell et al., 2015; Reeve-Arnold et al., 2016) e
poderão

contribuir

para

a

visibilidade

internacional

tornando-se

exemplos

conservação

e

sustentabilidade.
No aspecto económico, a maioria das áreas de conservação ainda não consegue atingir receitas directas
significativas, mas a criação e manutenção de áreas com propósitos de conservação e protecção da
natureza e biodiversidade representam um contributo directo para a criação de emprego através de
postos de trabalho necessários à manutenção e gestão destas áreas. De facto, os recursos humanos
disponíveis são o melhor preditor para a eficiência ecológica das áreas de conservação marinhas (Gill et
al., 2017). Por outro lado, as áreas de conservação também contribuem indirectamente para a geração
de emprego através da criação de oportunidades de negócio para empresas em sectores como turismo
de natureza e comércio de bens associados (produtos certificados, biológicos, etc.).
Outro importante aspecto económico relacionado com as áreas de conservação marinhas prende-se com
o efeito da protecção nas populações de organismos comerciais, visto que existem evidências de que o
rendimento da pesca nas áreas adjacentes tende a melhorar (Kerwath et al., 2013; Davis et al., 2019;
Lenihan et al., 2021) com mais e maiores espécimes (Russ et al., 2003; Goñi et al., 2008; Harrisson et
al., 2012), especialmente onde as áreas de protecção atingem maiores dimensões, existe maior
observância por parte dos utilizadores e a fiscalização é mais eficaz (Ban et al., 2017).
Importa também referir o papel das áreas de conservação na captação de investimento através de
acordos estabelecidos com diversas organizações e entidades nacionais e estrangeiras que se
materializam em subsídios e donativos dedicados a programas e projectos de apoio à protecção da
natureza e à investigação científica associada.

Valor Social
Muitas das cidades moçambicanas estão localizadas junto à costa, onde se concentra cerca de 40% da
população. Neste contexto, os ecossistemas marinhos e costeiros e a biodiversidade associada são
essenciais para a manutenção do bem-estar humano e da qualidade de vida, fornecendo bens, serviços
e outros benefícios indispensáveis para a população (ver figura seguinte).
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Fonte: Ghermandi et al., 2019

Figura 6.7 - Estimativa sumária do valor dos serviços de ecossistema (em milhões de USD/ano) no canal de
Moçambique, agregada por regiões administrativas de primeiro grau
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Nestas regiões costeiras, a segurança alimentar das comunidades está intimamente ligada à exploração
dos recursos marinhos por pescarias e apanha recreativa e de subsistência e com o comércio dos
produtos provenientes destas actividades (Maina, 2015). Outros recursos, como materiais para
construção e queima, são muitas vezes provenientes dos ecossistemas locais (Lugendo, 2015). Todas
as actividades associadas à pesca comercial e recreativa, à aquacultura estuarina e marinha e ao turismo
costeiro, que têm uma importância social estruturante em termos de emprego, rendimento e usufruto
lúdico dependem de ecossistemas marinhos saudáveis.
A criação e manutenção das áreas de conservação contribuem de forma directa e indirecta para a criação
de emprego, para a educação ambiental e para o desenvolvimento científico, metas prioritárias para a
Estratégia Nacional e Plano de Acção da Diversidade Biológica de Moçambique (MITADER, 2015) e para
a agenda 2030: Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2019).
Adicionalmente, muitos ecossistemas únicos representam áreas importantes a nível histórico, social,
cultural e artístico. É importante referir ainda o valor dos ecossistemas marinhos e da sua biodiversidade
para se atingirem muitas das metas globais de desenvolvimento sustentável e de conservação da
natureza.

6.4.4

Interacção

Os vários actores que desenvolvem as suas actividades no ambiente marinho e costeiro estabelecem
relações a diferentes níveis com os ecossistemas, a sua biodiversidade e as áreas designadas para a
sua conservação.

Impactos sobre o meio marítimo
Os impactos das áreas de conservação no meio marinho são em regra considerados positivos. Os efeitos
de medidas de protecção podem ter efeitos imediatos, mas de um modo geral tendem a ser observados
a médio ou longo prazo (Claudet et al., 2008). Teoricamente, quando a implementação da área de
conservação e das suas medidas de protecção é bem-sucedida, podem esperar-se efeitos benéficos nas
comunidades faunísticas, com aumentos na abundância de biomassa (Halpern, 2003; Claudet et al.,
2008; Edgar et al., 2014). Os trabalhos efectuados sobre os efeitos das áreas de conservação no
ambiente marinho também fornecem evidências de exportação de larvas, juvenis e adultos para o exterior
da reserva. Os efeitos das medidas de protecção permitem que os indivíduos atinjam maiores dimensões
que resultam em efeitos positivos na capacidade reprodutora das populações (Halpern, 2003; Claudet et
al., 2008). Adicionalmente, estas áreas podem fornecer protecção para muitas espécies com valor
comercial alvo de sobreexploração no exterior da reserva (Claudet et al., 2010).
A criação de áreas destinadas à protecção da natureza também promove a conservação, manutenção e
reabilitação de muitos ecossistemas que desempenham importantes papéis reguladores do meio
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ambiente com consequências directas na socioeconomia do país, incluindo a reciclagem de nutrientes,
minimização da poluição, melhoria da qualidade das águas costeiras, defesa e estabilização natural da
orla costeira, sequestro de carbono, entre outros.

Relação com outras actividades complementares
No ambiente marinho podem considerar-se como actividades complementares a educação e formação,
a investigação científica e o lazer, recreação e turismo costeiros. Todas estas actividades, podem,
quando realizadas de forma equilibrada e sustentável, contribuir para a manutenção ou melhoria das
áreas naturais, em particular das áreas destinadas à conservação da natureza.
O turismo e recreação costeiros podem tornar-se uma importante fonte de receitas que permitam
melhorar a sustentabilidade financeira das áreas de conservação. Estas áreas têm condições propícias
para a realização deste tipo de actividade pelo que são frequentemente consideradas destinos
preferenciais (Onofri e Nunes, 2013). Pelo facto de representarem um estado mais naturalizado dos
ecossistemas, as áreas de conservação são também oportunidades únicas para a educação e
sensibilização ambiental e importantes laboratórios naturais no campo da investigação marinha e
costeira.

Relação com actividades concorrentes
No que respeita às actividades concorrentes por recursos e espaços, as actividades extractivas são as
de maior importância, como as desenvolvidas pelos sectores das pescas, através da exploração dos
recursos biológicos; da energia, pela pesquisa e exploração de hidrocarbonetos; e da mineração, pela
exploração de terras raras, minérios e inertes. De um modo geral, as relações destas actividades têm
impactos ambientais negativos como a redução das populações de organismos (pesca) e degradação do
estado ambiental do ecossistema (prospecção e exploração de hidrocarbonetos e mineração). Também
a poluição marinha e destruição de habitats são resultados negativos da relação destas actividades
humanas com os ecossistemas marinhos (Miller et al., 2018; Preciado et al., 2019).
Outras actividades como a agricultura e aquacultura tendem a impactar negativamente os ecossistemas
mais costeiros pela: i) sobreutilização dos espaços, pois necessitam de grandes áreas de produção; ii)
utilização de produtos químicos relacionados com o controlo de doenças e pragas; iii) pela utilização de
grandes quantidades de rações e pela existência de grandes quantidades de animais concentrados,
levando a um excesso de entrada de nutrientes no meio ambiente associados às rações não consumidas
e aos dejectos animais; e iv) introdução acidental de espécies não-indígenas, muitas vezes com potencial
invasor e negativo para o meio ambiente. Esta relação provoca na maioria dos casos degradação das
condições ambientais e a consequente alteração e perda de habitats naturais e de biodiversidade
associada (Lugendo, 2015), podendo referir-se como exemplos: desmatamento de mangal, eutrofização
das zonas costeiras, redução da qualidade da água, diminuição da abundância de espécies locais e
endémicas.
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Em áreas dedicadas à conservação da natureza, qualquer das actividades mencionadas anteriormente
terá uma relação ainda mais negativa, pois para além dos efeitos negativos sobre o meio ambiente,
contradizem a mensagem de conservação associada às áreas classificadas. Porém, e nos casos de
actividades como a pesca, a agricultura ou a aquacultura, desde que se desenvolvam com base em
modelos de sustentabilidade, poderão estabelecer-se sinergias com benefícios mútuos para as partes
envolvidas. As actividades referidas, e em particular as de cariz local, artesanal e comunitário, poderão
ser alvo de certificação, que lhes confere valor acrescido, e parte dessas receitas adicionais pode ser
reinvestida na área de conservação onde a actividade se desenvolve.

Pressões e ameaças
No geral, os factores que mais representam pressões e ameaças directas para os ecossistemas e a
biodiversidade marinha de Moçambique incluem:


a sobreexploração de recursos marinhos de interesse comercial, como os pequenos peixes
pelágicos, os grandes peixes pelágicos migradores, os peixes de recife e os invertebrados
(exemplos: pepinos de mar, gambas, camarões e moluscos) bem como a utilização de artes de
pesca inadequadas ou com efeitos nocivos para os habitats e fauna (pesca com redes
mosquiteiras, utilização de venenos e explosivos ou mesmo a pesca de arrasto) (Jacquet et al.,
2010; Rosendo et al., 2011; Purcell et al., 2013);



a captura ilegal de espécies sensíveis para o comércio de ornamentais como corais, peixes e
moluscos, assim como outras espécies utilizadas na medicina tradicional (Pereira, 2008);



a captura acessória e acidental de espécies protegidas, nomeadamente de mamíferos, aves e
tartarugas marinhos pela pesca comercial (Fisher et al., 2014);



destruição de habitats por práticas de uso do solo não sustentáveis (abate e exploração de
florestas de mangal para produção de combustível, materiais de construção, produção de sal,
aquaculturas e exploração de minério e areia), construção de barragens (alterações no fluxo de
água e na dinâmica sedimentar), prospecção e exploração de combustíveis fósseis, mineração
e efeitos das alterações climáticas (branqueamento de corais, cheias) (Ferreira et al., 2009);



alteração e/ou destruição de habitats essenciais como as ervas-marinhas e recifes de coral por
fundeação de embarcações diversas e pela realização de actividades massificadas,
nomeadamente de turismo e indução de stress no comportamento de espécies protegidas
(Pierce et al., 2010; Lucrezi e Saayman, 2017);



poluição doméstica de efluentes não tratados, e industrial, pela ausência de infraestruturas
adequadas de captação de resíduos (Chircop et al., 2010; Penha-Lopes et al., 2011);




introdução de espécies não indígenas com potencial invasor (Lim et al., 2017);
deficiências ao nível do planeamento, ordenamento e gestão de utilização do território que
resultam numa gestão ineficaz de resíduos urbanos e desenvolvimento costeiro desordenado
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sem consideração pelas características ambientais, paisagísticas e culturais (Rosendo et al.,
2011).

6.4.5

Recursos necessários à sua existência/desenvolvimento sustentável

Necessidades de espaços
Presentemente, em Moçambique, o meio marinho e os seus ecossistemas encontram-se subrepresentados no sistema nacional de Áreas de Conservação (Sitoe et al., 2015). De acordo com a WDPA
apenas 2,2% do espaço marítimo nacional se encontra sob medidas de protecção (UNEP-WCMC, 2019).
Nesse sentido, e para cumprir as metas propostas a nível nacional (5%) e internacional (10% em 2020
podendo atingir 30% em 2030) seria recomendável aumentar o sistema de áreas de conservação no
meio marinho, com todos os benefícios que daí advêm, quer através do alargamento das já existentes,
ampliando para o meio marinho as áreas de conservação costeiras ou criando novas áreas dedicadas
aos ecossistemas marinhos. Em termos gerais, um aumento do valor actual de protecção para 5%
representaria um incremento em área de conservação marinha de cerca de 16.000 km2, ao passo que
para atingir as metas 11 de Aichi e 14.5 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável seria necessário
incluir uma área correspondente a cerca de 44.600 km2 no sistema nacional de Áreas de Conservação.
Em todo o caso, em qualquer dos cenários deverão ser tidas em conta as áreas já identificadas como
relevantes para a biodiversidade marinha e, portanto, prioritárias para a conservação.

Outras necessidades de recursos
Os principais desafios para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas estão actualmente
relacionados com necessidades financeiras. Os rendimentos próprios dos parques e reservas são ainda
insuficientes para cobrir os custos de gestão associados (ver quadro seguinte), pelo que existe uma
enorme dependência da ajuda externa como fonte de financiamento (ANAC, 2015). De facto, nas últimas
décadas tem existido um enorme investimento no sector do ambiente através de projectos e programas
financiados por diversas entidades e organizações internacionais. Desde 2002 mais de 368 milhões de
dólares foram utilizados a nível nacional na investigação da biodiversidade, implementação e
melhoramento de estratégias de conservação, formação e educação ambiental e promoção do uso
sustentável dos recursos no meio marinho (BIOFUND, 2019).
Ainda assim, os constrangimentos orçamentais têm resultado num défice de pessoal especializado, na
sua formação e capacitação técnica, nas operações de funcionamento e nos meios operacionais e nas
políticas de investimento de cada AC, por exemplo em infraestruturas e serviços de apoio.
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Para além da necessidade de garantir a sustentabilidade e eficiência no uso de recursos financeiros, é
importante criar condições que promovam o desenvolvimento do capital social e humano através de
programas dedicados à formação e educação.

Quadro 6.13 - Áreas de Conservação de Moçambique com ligação ao ambiente marinho e respectiva
entidade administradora, parcerias e dados económicos de operação (BIOFUND, 2019)
Área de
Conservação

Administração

Parcerias

Quirimbas

ANAC

World
Wildlife Fund

Bazaruto

ANAC

Ponta do Ouro

Trabalhadores

Orçamento
(MZN/ano)

Custos de
gestão
(MZN/m2)

Receitas
(MTs/ano)

98

2.760.620

7.515.423

368

-

N/D

23.423.423

234.234

16.380

ANAC

-

16

4.469.907

38.000

6.593

Maputo

ANAC

Peace Parks
Foundation

96

3.627.624

3.753.605

3.488

Marromeu

ANAC

-

9

1.615.980

0

1.077

Pomene

ANAC

-

16

500.000

95.850

2.500

Ilhas Primeiras
e Segundas

ANAC

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D - não disponível

Como referido, os recursos humanos são factor importante e necessário na temática da conservação da
natureza e da biodiversidade. Uma população informada com capacidade de intervir de um modo activo
e esclarecido nas questões ambientais, conseguirá mais facilmente alterar o paradigma na relação
humana com os recursos naturais. Recursos humanos com formação adequada constituem também um
factor essencial para o exercício das acções de monitorização, vigilância ou fiscalização. A criação de
novas áreas de conservação e/ou a ampliação das áreas existentes justificam claramente a necessidade
de reforçar estes recursos (Gill et al., 2017).
O aperfeiçoamento do mapeamento físico, ambiental, biológico do mar de Moçambique e do
mapeamento socioeconómico das actividades humanas, nomeadamente da pesca, será também crucial
para aumentar a qualidade de gestão das áreas de conservação marinhas, e para a criação de novas
áreas classificadas que poderiam ser optimizadas pelo estabelecimento de uma rede nacional de áreas
de conservação marinhas, coerente e consistente (Gonçalves et al., 2016; Stratoudakis et al., 2019).

6.4.6

Instrumentos de gestão

A necessidade de legislação adequada que promova a protecção, conservação e uso sustentável da
biodiversidade é reconhecida pelo estado moçambicano. O amplo quadro legal estabelece e define os
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mecanismos de governação e gestão que regulamentam as actividades relacionadas com os
ecossistemas marinhos e a biodiversidade associada. É importante salientar que todas as políticas e
instrumentos legais relacionados com a conservação da biodiversidade fomentam o papel da participação
pública nos processos de gestão das áreas de conservação e encorajam a governança colaborativa das
populações locais.
Será, pois, necessário que as áreas de conservação marinhas sejam efectivas, isto é, que cumpram os
seus objectivos de conservação e para isso terão de ser bem geridas, fiscalizadas, monitoradas e que,
se possível, contem com a participação activa de todas as entidades interessadas. Os bons exemplos de
co-gestão adaptativa da pesca artesanal em Moçambique poderiam ser exportados e integrados na
gestão de algumas áreas de conservação marinhas ou partes delas. Por outro lado, a eficiência das áreas
de conservação marinhas moçambicanas, à luz da sua regulamentação, poderia ser aferida e refinada
tal como se está a fazer na Europa e noutras partes do Mundo (Costa et al., 2016; 2019).

Planos de ordenamento e gestão específicos
A ANAC, a entidade pública que tem sob sua tutela as áreas de conservação, elaborou o seu plano
estratégico - Plano Estratégico da Administração Nacional das Áreas de Conservação (2015-2024) -, que
define as linhas orientadoras na gestão e desenvolvimento das áreas de conservação nacionais (ANAC,
2015) e, de acordo com o qual, podem ser seguidos os diferentes modelos de gestão contemplados no
artigo 59 do Decreto n.º 89/2017, de 29 de Dezembro, e que deve ter em conta as especificidades de
cada área de conservação. Nas áreas de conservação nacionais podem ser implementados os seguintes
modelos de gestão:


Gestão pelo Estado - corresponde ao modelo dominante de gestão nos Parques e Reservas
Nacionais. Os recursos são disponibilizados pelo Orçamento de Estado, aos quais podem ser
adicionados os recursos disponibilizados por parceiros de cooperação.



Gestão através de Parcerias Público-Privadas - modelo de gestão em que se associam um ou
mais actores à entidade pública. Esta gestão é participativa, pelo que tende a prevenir e reduzir
potenciais conflitos enquanto promove a troca de conhecimentos e cria sinergias entre o Estado,
as comunidades e o sector empresarial



Gestão do Sector Privado e Organizações Não Governamentais - o papel do Estado na gestão
da área de conservação é delegado ou transferido para outra entidade mediante acordo, contrato
ou qualquer outro instrumento legal assinado pelas partes envolvidas.



Gestão Comunitária - é um modelo onde a gestão da área de conservação é transferida para as
comunidades locais que possuem “Direito de Uso e Aproveitamento de Terra” (DUAT). A
implementação deste tipo de gestão é geralmente precedida de acções de sensibilização junto
da comunidade para promover a valorização do património ambiental local.

O regulamento da Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica determina
que as áreas de conservação são geridas através dos respectivos planos de maneio, acompanhados de
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um regulamento específico. Os planos de maneio e gestão em vigor para cada área de conservação que
abrange o ambiente marinho são os seguintes:


Plano de Maneio do Parque Nacional das Quirimbas (2011)



Plano de Maneio do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto (2016)



Plano de Maneio da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro (2011)



Plano de Gestão para a Reserva Especial de Maputo (2000)



Plano de Maneio da Reserva Nacional de Marromeu (2016)



Plano de Maneio da Reserva Nacional de Pomene (2016)



Plano de Maneio da Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e
Segundas (2014-2019)

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Diversas ferramentas legais estão actualmente em vigor, que directa, ou indirectamente, promovem a
protecção e conservação dos ecossistemas e da vida selvagem marinha, particularmente de espécies
mais vulneráveis como é o caso das tartarugas marinhas, dos mamíferos marinhos ou dos corais, bem
como dos seus habitats. Neste âmbito são de destacar:


Artigo 37 da Constituição da República de Moçambique (1990)



Lei da Pesca (Lei n.º 3/90 de 26 de Setembro)



ratificação da Convenção da Diversidade Biológica (Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto)



Lei de Terras (Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro)



Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro)



Lei da Floresta e da Fauna Bravia (Lei n.º 10/99, de 7 de Julho) e o respectivo regulamento
(Decreto n.º 14/2002, de 6 de Junho)



Regulamento da Pesca Recreativa e Desportiva (Decreto n.º 51/99, de 31 de Agosto);



Interdição de Pesca de Coral e Peixes Ornamentais (Despacho de 23 de Abril de 2002);



Regulamento Geral da Pesca Marítima (Decreto n.º 89/2020, de 8 de Outubro);



Regulamento para a Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro
(Decreto n.º 45/2006, de 30 de Novembro);



Política de Conservação e Estratégia de Sua Implementação (Resolução n.º 63/2009, de 2 de
Novembro)
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Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica (Lei n.º 16/2014, de
20 Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio) e seu regulamento (Decreto
n.º 89/2017, de 29 de Dezembro);



Política e Estratégia do Mar, POLMAR (Resolução n.º 39/2017, de 14 de Setembro)



Lei do Mar (Lei n.º 20/2019, de 8 de Dezembro).

O Ministério da Terra e Ambiente dispõe do mais recente Plano de Acção e Estratégia elaborado ao
abrigo do protocolo de Nagoya (COP10-DecisãoX/2) onde, para além de uma visão geral actualizada do
estado da conservação em Moçambique, constam os objectivos prioritários que se pretendem atingir até
2035, bem como os mecanismos de implementação, monitorização e avaliação:


Estratégia e plano de acção para a conservação da diversidade biológica em Moçambique
(2015-2035)

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) também tem competências sobre o
ecossistema marinho. O Decreto Presidencial n.º 17/2015, de 25 de Março, define o MIMAIP como
entidade responsável pela autorização e fiscalização do ordenamento, concessões e investigação na
área do mar. Nas suas competências incluem-se ainda a promoção do uso sustentável dos recursos
marinhos e a sua conservação, bem como a prevenção e redução da poluição. O ambiente marinho e
costeiro é também um dos sete pilares sobre os quais assenta a Política e Estratégia do Mar, POLMAR
(Resolução n.º 39/2017, de 14 de Setembro) que define as linhas de orientação para este domínio de
onde se destacam a conservação e exploração sustentável dos recursos biológicos, a adopção de
programas de investigação e o estabelecimento de sistemas de controlo e fiscalização das actividades
desenvolvidas no ambiente marinho e costeiro. Para cada pilar, o POLMAR define estratégias,
responsabilidade de execução e prioridades.
A nível internacional, e para além das orientações da CBD e de acordos multilaterais transpostas para a
legislação nacional, também se encontra em utilização nas áreas de conservação a Ferramenta de
Acompanhamento da Eficácia da Gestão das Áreas de Conservação (Management Effectiveness
Tracking Tool - METT) que ajuda a rastrear e monitorizar o progresso alcançado nas respectivas áreas
de conservação e a eficiência das suas medidas de gestão, reflectindo as recomendações da Comissão
Mundial de Áreas Protegidas (World Commission on Protected Areas - WCPA).
Moçambique também é signatário de dois Memorandos de Entendimento elaborados ao abrigo da
Convenção de Bona, que visam criar medidas de gestão e protecção de populações de espécies
migradoras:


Memorando de Entendimento sobre a Conservação e Gestão das Tartarugas Marinhas e seus
Habitats no Oceano Índico e Sudeste da Ásia (2009)



Memorando de Entendimento para a Conservação e Gestão dos Dugongos e seus Habitats na
região Ocidental do Oceano Índico (2011)
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Políticas de investimento e/ou de formação
Como referido anteriormente, uma grande percentagem do investimento realizado na conservação da
natureza em Moçambique tem origem em instituições e organizações internacionais que, através de
diversas formas, têm financiado o desenvolvimento de programas e projectos ambientais com vista à
investigação científica, desenvolvimento estratégias de conservação, formação, educação e uso
sustentável dos recursos.
Graças às parcerias e acordos desenvolvidos, a BIOFUND apoia 27 projectos em curso nas áreas da
conservação em território nacional, porém apenas 3 estão directamente relacionados com a conservação
do meio marinho:
1. Restoration of the Bazaruto Archipelago National Park - Partnership between AP and ANAC
2. Securing marine biodiversity through sustainable financed and community managed marine areas
in coastal Mozambique ("Our Sea Our Life")
3. Strengthening the conservation of globally threatened species in Mozambique through improving
biodiversity enforcement and expanding community conservancies around protected areas
Estas iniciativas abarcam diversas áreas da conservação e com objectivos variados, desde restaurar,
desenvolver e melhorar a gestão do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto (1) até objectivos mais
amplos como fortalecer a protecção das espécies ameaçadas em território nacional (3). No total, a
contribuição financeira destas iniciativas está estimada em 28 milhões de dólares (BIOFUND, 2019)
A segunda fase do programa MozBio (Projecto de Biodiversidade e Desenvolvimento das Áreas de
Conservação em Moçambique), financiado pelo Banco Mundial e o Fundo Mundial para o Ambiente,
apoia instituições complementares como o FNDS, a ANAC e a BIOFUND. O projecto orçamentado em
cerca de USD 68 milhões e que nesta fase assenta no fortalecimento da capacidade das Instituições
Nacionais de conservação e sustentabilidade financeira do sistema das áreas de conservação;
melhoramento da gestão de áreas de conservação em paisagens alvo e promoção de desenvolvimento
rural compatível com a conservação e o maneio sustentável da paisagem nas paisagens alvo, incidirá,
na sua componente marinha, sobretudo na Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro. O programa
pretende promover o desenvolvimento alinhado com a conservação através do financiamento e
assistência técnica ao empreendedorismo, às organizações comunitárias e às pequenas e médias
empresas locais (BIOFUND, 2019).
O Governo iniciou programas de incentivos às parcerias público-privadas na gestão e no turismo
desenvolvido nas áreas de conservação. Como forma de promover o investimento privado, o Governo
oferece incentivos e benefícios fiscais para empresas que queiram desenvolver os seus projectos nas
áreas de conservação. As oportunidades de investimento enquadram-se em duas grandes categorias: o
Investimento de Turismo Responsável (concessões exclusivas para alojamentos e actividades de turismo
comercial sustentável) e Oportunidades para a Co-Gestão de Áreas de Conservação (Parcerias públicoprivadas com objectivos de restauração, reabilitação, gestão e desenvolvimento turístico das áreas de
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conservação subutilizadas). Neste âmbito, com relevância para o meio marinho, consideram-se
abrangidos os Parques Nacionais das Quirimbas e do Arquipélago de Bazaruto, a Reserva Nacional de
Marromeu, a Reserva Especial de Maputo e a Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e
Segundas (MICULTUR, 2018).

6.4.7

Necessidades de gestão

O compromisso de Moçambique com a conservação dos ecossistemas e da diversidade biológica está
espelhado na política ambiental que tem vindo a ser implementada com o auxílio de uma ampla estrutura
legal e institucional. Contudo, para que de um modo eficaz se atinjam objectivos importantes são
necessárias medidas adicionais, nomeadamente do foro financeiro e na formação de capital humano.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação


Estimular a geração de recursos financeiros que contribuam para a auto-suficiência das áreas de
conservação.



Incentivar investimento privado em actividades que se enquadrem nas políticas ambientais e de
sustentabilidade e se adaptem às especificidades de cada região e área de conservação.



Investir na formação profissional técnica dos trabalhadores das áreas de conservação.



Investir na promoção do turismo de natureza sustentável.



Avaliar, rever e actualizar os planos de maneio das áreas de conservação e a sua execução.



Estimular políticas de gestão de recursos que incorporem a gestão multi-espécies e com maior
ênfase em abordagens baseadas no ecossistema.



Estimular a investigação científica nas áreas da ecologia marinha, conservação da biodiversidade
marinha, gestão de pescas e aquacultura, oceanografia, gestão costeira e ordenamento do
espaço marinho.



Investir na sensibilização ambiental em todos os níveis escolares e na população em geral.



Integrar as partes interessadas no processo de criação de áreas de conservação da natureza,
desde o início, fomentando a participação e co-responsabilização dos actores principais, através
de processos participativos e modelos de co-gestão adaptativa.

Interesse em potenciar a integração numa rede


Reforçar e melhorar a rede de áreas de conservação marinhas e estabelecer áreas para
protecção dos habitats e biodiversidade marinhos que possam incluir zonas oceânicas e
profundas, para além dos limites das áreas costeiras.
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Estimular a criação de programas e planos dirigidos à reabilitação de habitats e recuperação de
espécies.



Ampliar a capacidade para assumir os compromissos segundo os tratados internacionais através
da protecção de áreas classificadas como importantes para a conservação ao abrigo de critérios
globais.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários



Melhorar a cartografia de habitats das áreas sob jurisdição nacional.
Melhorar a cartografia da actividade pesqueira comercial e lúdica (bancos de pesca, distribuição
espacial das capturas por unidade de esforço) e das actividades marítimo-turísticas, utilizando
técnicas clássicas (inquéritos ao sector) e modernas (sistemas de posicionamento em tempo
real, AIS, VMS, outros).



Avaliar o impacto de todas as actividades extractivas no ambiente marinho.



Fortalecer a fiscalização através de melhores meios e medidas de vigilância e monitorização, e
simultaneamente fomentar a observância das medidas em vigor.



Banir a utilização de meios e técnicas inadequadas de utilização dos recursos como a utilização
de redes mosquiteiras, o uso de venenos ou explosivos e outras, e reduzir a importância de artes
de pesca arrastantes, que contribuem para degradação dos habitats e para a mortalidade
elevada e indiscriminada de espécies.



Desenvolver programas periódicos de monitorização do estado ecológico das áreas de
conservação que permitam atempadamente reconhecer tendências e melhorar as capacidades
de gestão e desenvolver acções de prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas.



Avaliar e refinar a classificação das áreas de conservação marinhas de modo a aumentar a sua
eficácia na realização dos seus objectivos de conservação e desenvolvimento.



Desenvolver estratégias de mitigação, combate e controlo de poluentes e aplicação da legislação
e preparar planos e estratégias de gestão para actividades de elevado risco para os ecossistemas
marinhos como a exploração de hidrocarbonetos.



Aumentar a participação pública local no processo de tomada de decisões e desenvolver uma
estratégia eficaz de sensibilização ambiental e valorização do património biológico junto da
sociedade civil.



Incutir nos utilizadores dos recursos o dever de participar e ter responsabilidade plena na
protecção e conservação através de práticas sustentáveis que permitam travar a exploração
ilegal.



Reforçar o princípio da responsabilização no contexto de “poluidor-pagador” e o dever de a
comunidade defender o seu património ambiental e desenvolver mecanismos de compensação
pela protecção e conservação das espécies e ecossistemas.
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Colmatar as lacunas existentes no conhecimento científico sobre os ecossistemas nacionais e a
sua biodiversidade, os seus estados de conservação e ameaças.
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Classificação da informação de base
A informação de base obtida é suficiente.

Informação suplementar a adquirir/produzir


Criação de mapas detalhados dos habitats existentes a nível nacional.


A cartografia de fina escala permitirá melhorar o conhecimento da distribuição das espécies
e habitats mais vulneráveis e sob maiores ameaças, e consequentemente definir com rigor
áreas de maior valor ecológico e de importância para a conservação, bem como as medidas
adequadas de protecção e restauro. Só assim será possível implementar uma Rede Nacional
de Áreas de Conservação Marinhas consistente e efectiva.



Melhorar a informação sobre a biodiversidade e os ecossistemas marinhos de águas profundas.


Diversos habitats de mar profundo são actualmente reconhecidos como ecossistemas
marinhos vulneráveis (EMV ou VME - Vulnerable Marine Ecosystems, UNGA/FAO). Estes
habitats são extremamente frágeis, demonstram elevados níveis de biodiversidade
associada e demonstram fraca capacidade de regeneração. O pouco conhecimento existente
sobre estes ecossistemas em Moçambique não permite o estabelecimento de medidas que
melhorem a sua protecção e conservação face a ameaças como a pesca industrial, a
mineração ou a exploração de hidrocarbonetos.

6.4.9

Anexo Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação

Lista de espécies marinhas presentes nas águas de Moçambique com risco elevado de ameaça
(estatutos de vulnerável, ameaçado e criticamente ameaçado) segundo a União Internacional para a
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2019).
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Quadro 6.14 - Lista de espécies marinhas presentes nas águas de Moçambique que se consideram sobre
risco elevado de ameaça (estatutos de vulnerável, ameaçado e criticamente ameaçado) segundo a União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN)
Espécies

Criticamente
Ameaçado

Nome comum

Ameaçado

Vulnerável

PLANTAS
Zostera capensis

Erva-marinha

x

VERTEBRADOS
Aves
Ardeola idae
Diomedea exulans

Garça-caranguejeira de Madagascar

x

Albatroz-errante

x

Glareola ocularis

Perdiz-do-mar de Madagáscar

x

Morus capensis

Alcatraz-do-cabo

x

Phalacrocorax capensis

corvo-marinho-do-cabo

x

Procellaria aequinoctialis

Pardela-preta

x

Pterodroma baraui

Pardela de Barau

x

Spheniscus demersus

Pinguim-africano

x

Albatroz-de-nariz-amarelo

x

Thalassarche carteri

Thalassarche chlororhynchos Albatroz-de-bico-amarelo-do-atlântico

x

Mamíferos
Balaenoptera musculus

Baleia-azul

Balaenoptera physalus

Baleia-comum

x

Dugong dugon

Dugongo

x

Physeter macrocephalus

Cachalote

x

Sousa plumbea

x

Golfinho-corcunda-do-Indíco

x

Tartarugas
Caretta caretta

Tartaruga-comum

Chelonia mydas

Tartaruga-verde

Dermochelys coriacea

Tartaruga-de-couro

Eretmochelys imbricata

Tartaruga-de-pente

Lepidochelys olivacea

x
x
x
x

Tartaruga-oliva

x

Peixes Ósseos
Acanthopagrus vagus

x

Atractoscion aequidens

Corvina morada

x

Bolbometopon muricatum

Papagaio verde

x

Cheilinus undulatus

Bodião-napoleão

Cymatoceps nasutus
Epinephelus albomarginatus

x
x

Garoupa-bordo-branco

x
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Espécies
Epinephelus fuscoguttatus

Nome comum

Criticamente
Ameaçado

Ameaçado

Vulnerável

Garoupa-manchada

x

Garoupa-preta

x

Garoupa-mascarada

x

Hippocampus histrix

Cavalo-marinho

x

Hippocampus kuda

Cavalo-marinho

x

Lethrinus mahsena

Ladrão-masena

Epinephelus marginatus
Epinephelus polyphekadion

Makaira nigricans

x

Espadim-azul

x

Mola mola

x

Oxymonacanthus longirostris

x

Parablennius lodosus

x

Plectropomus pessuliferus
Petrus rupestris
Polysteganus praeorbitalis

Garoupa-de-coral

x

Pargo-vermelho

x

Dentuço de Natal

x

Polysteganus undulosus

Dentuço-manchado

Rhabdosargus globiceps

Dourada-austral

x

Anchova

x

Patudo

x

Carapau-do-Atlântico

x

Pomatomus saltatrix
Thunnus obesus
Trachurus trachurus

x

Celacantos
Latimeria chalumnae

Celacanto

x

Tubarões e raias
Aetobatus ocellatus

x

Aetomylaeus nichofii

x

Aetomylaeus vespertilio
Alopias pelagicus

x
Zorro-pelágico

x

Alopias superciliosus

Zorro-olho-grande

x

Alopias vulpinus

Zorro-cauda-longa

x

Marracho-de-pontas

x

Carcharhinus brevipinna

Marracho-barbatana-negra

x

Carcharhinus falciformis

Marracho-sedoso

x

Carcharhinus limbatus

Marracho-macuira

x

Carcharhinus longimanus

Marracho-oceânico

x

Carcharhinus obscurus

Marracho-areneiro

x

Carcharhinus plumbeus

Marracho-de-Milberto

x

Tubarão-de-areia

x

Carcharhinus albimarginatus

Carcharias taurus
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Espécies

Nome comum

Criticamente
Ameaçado

Ameaçado

Vulnerável

Carcharodon carcharias

Tubarão-branco

x

Centrophorus lusitanicus

Lixa-lusitânica

x

Carocho

x

Galeorhinus galeus

Perna-de-moça

x

Hemipristis elongata

Tubarão-doninha

x

Dalatias licha

Heteronarce garmani
Himantura uarnak

x
Burá-alveolado

x

Holohalaelurus favus
Holohalaelurus punctatus
Isurus oxyrinchus

x
Pata-roxa africana

x

Anequim-barbatana-curta

x

Isurus paucus
Mobula alfredi

x
Manta

x

Jamanta-gigante

x

Nebrius ferrugineus

Tubarão-de-leite-tostado

x

Negaprion acutidens

Limão-foiçador

Mobula birostris

x

Oxynotus centrina

x

Pateobatis jenkinsii

x

Pristis pristis
Pristis zijsron

x
Tubarão-serra- africano

Rhina ancylostoma
Rhincodon typus
Rhinoptera javanica

x
x

Tubarão-baleia

x

Ratão-cabeçudo

x

Rhynchobatus australiae

Peixe-cunha

x

Rhynchobatus djiddensis

Peixe-cunha

x

Rostroraja alba

Raia tairoga

Sphyrna lewini

Tubarão-martelo-comum

Sphyrna mokarran

Tubarão-martelo-gigante

Sphyrna zygaena

Tubarão-martelo-lisa

Stegostoma fasciatum

Tubarão-zebra

x
x
x
x
x

INVERTEBRADOS
Corais
Acanthastrea brevis

x

Acanthastrea hemprichii

x

Acropora aculeus

x

Acropora anthocercis

x
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Espécies

Nome comum

Criticamente
Ameaçado

Ameaçado

Vulnerável

Acropora echinata

x

Acropora hemprichii

x

Acropora horrida

x

Acropora pharaonis

x

Acropora polystoma

x

Acropora retusa

x

Acropora verweyi

x

Acropora willisae

x

Alveopora allingi

x

Alveopora daedalea

x

Alveopora fenestrata

x

Anomastraea irregularis

x

Catalaphyllia jardinei

x

Favites spinosa

x

Galaxea astreata

x

Goniopora planulata

x

Heliopora coerulea

x

Horastrea indica

x

Isopora brueggemanni

x

Isopora crateriformis

x

Isopora cuneata

x

Leptoria irregularis

x

Montipora australiensis

x

Montipora calcarea

x

Montipora caliculata

x

Montipora friabilis

x

Montipora orientalis

x

Montipora stilosa

x

Pachyseris rugosa

x

Pavona bipartita

x

Pavona cactus

x

Pavona decussata

x

Pavona venosa

x

Pectinia lactuca

x

Physogyra lichtensteini

x
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Espécies

Nome comum

Criticamente
Ameaçado

Ameaçado

Vulnerável

Pocillopora indiania

x

Porites nigrescens

x

Turbinaria mesenterina

x

Turbinaria peltata

x

Turbinaria reniformis

x

Turbinaria stellulata

x

Pepinos-de-Mar
Actinopyga echinites
Actinopyga mauritiana
Actinopyga miliaris

Magajojo de profundidade

x

Magajojo vermelho

x

Pera-do-mar

x

Stichopus herrmanni
Thelenota ananas
TOTAL (139)

x
Magajojo gingao

x
8

24

107

Fonte: IUCN, 2019
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6.5

PESCAS

6.5.1

Descrição Geral

A actividade pesqueira em Moçambique, um importante agente impulsionador da economia nacional,
enquadra-se nos grandes objectivos de desenvolvimento do país. Os planos da Política Pesqueira e as
estratégias para a sua implementação regem-se em primeiro lugar pela Resolução n.º 11/96, de 28 de
Maio, que exibe como principais objectivos a garantia da segurança alimentar, o crescimento económico
sustentável, a redução da taxa de desemprego e a redução dos níveis de pobreza das populações. Os
desafios gerais continuam, genericamente, ajustados à realidade moçambicana, porém a política
pesqueira necessita de ser actualizada, de acordo com as exigências da actividade pesqueira e economia
actual.
A importância desta actividade para a fixação e sobrevivência das populações costeiras, designadamente
nos países em desenvolvimento, é largamente reconhecida (Pauly et al., 2002). Moçambique
enquadra-se inteiramente neste contexto uma vez que a sua actividade pesqueira de subsistência e de
pequena escala (com ou sem embarcações de pesca) apresenta relevo considerável para as
comunidades, exibindo uma grande importância socioeconómica para a sobrevivência e desenvolvimento
das povoações do litoral, que muitas vezes pescam apenas para consumo próprio. Estimativas indicam
que a pesca artesanal, que serve directamente os mercados locais, representará, em média, cerca de 70
a 80% do pescado anual capturado nas costas moçambicanas (Jacquet e Zeller, 2007; Doherty et al.,
2015; Chacate e Mutombene, 2019).
Os objectivos instituídos pela Política Pesqueira assentam no princípio de que os recursos pesqueiros
são do Estado, cabendo-lhe por isso a responsabilidade de assegurar que as actividades da pesca não
ameacem a biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos, respeitando integralmente a legislação
nacional e as convenções e acordos internacionais de que o país é signatário, designadamente a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982 (UNCLOS), ratificada pela Resolução n.º
21196, de 26 de Novembro, e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) ratificada pela
Resolução n.º 2/94 de 24 de Agosto.
Todas as actividades pesqueiras exercidas nas águas sob jurisdição de Moçambique encontram-se
reguladas através do Regulamento Geral da Pesca Marítima (REPMAR), designadamente pelo Decreto
n.º 89/2020, de 8 de Outubro, que por sua vez se encontra enquadrado nas disposições gerais da Lei
das Pescas, Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro, e pela Lei do Mar, Lei n.º 496/2019, de 4 de Janeiro. O
REPMAR estabelece o modelo de gestão e ordenamento das pescas marinhas e lacustres, as
responsabilidades de monitorização da actividade pesqueira, bem como a fiscalização da ZEE.
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Por último, o Decreto n.º 51/99, de 31 de Agosto, regulamenta a Pesca Recreativa e Desportiva (RPDR)
e delimita a actividade para as águas jurisdicionais de Moçambique, com excepção dos espaços
portuários e zonas de banho e proximidade dos banhistas. Esta lei regulamentar e o Regulamento da
Pesca em Águas Interiores (REPAI), assim como os Planos de Gestão de várias pescarias encontram-se
em processo de revisão (e.g. Plano de Gestão das pescarias de camarão de superfície, Plano de Gestão
das pescarias de Demersais à linha, Planos de Gestão das pescarias de Crustáceos de profundidade).
Toda a legislação das pescas está actualmente em concertação com as directrizes específicas adoptadas
em organizações regionais e internacionais de que Moçambique faz parte, designadamente a Comissão
do Atum do Oceano Índico (CTOI) (Indian Ocean Tuna Commission - IOTC, 2020), que é uma
organização intergovernamental responsável pela gestão dos mananciais de atum e espécies afins no
Oceano Índico; e pela Comissão das Pescas do Oceano Índico Sudoeste (Southwest Indian Ocean
Fisheries Commission - SWIOFC, 2020), que tem como objectivo promover a utilização sustentável dos
recursos vivos da região sudoeste do oceano Índico e resolver os problemas comuns de gestão e
desenvolvimento das pescas enfrentados pelos seus membros.
O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) é o organismo central do Estado que, em
concordância com os princípios e objectivos definidos pelo Governo, dirige, coordena, planifica e
assegura a execução de políticas, estratégias e planos de actividades nas áreas do mar, águas interiores
e pescas (MIMAIP, 2017). Quanto à gestão das pescas propriamente dita, o REPMAR define
genericamente dois grupos de medidas de gestão, designadamente directas, através da limitação do
esforço de pescas, e/ou indirectas mediante a limitação do volume de capturas (TAC) (artigo 14 do
REPMAR).
O regulamento das pescas define mecanismos de gestão participativa das pescas como o modelo
preferencial a utilizar na gestão das pescarias (artigo 21 do REPMAR). A Comissão Nacional de
Administração Pesqueira (CNAP) e o Comité de Co-Gestão de Pescas (CCGP), de nível local, distrital e
provincial, são órgãos consultivos do sistema de gestão participativa, onde se encontram representadas
todas as partes interessadas. A nível local podem também ser criadas organizações de base local e
comunitária denominadas Conselhos Comunitários de Pesca (CCP), que colaboram no processo e
podem ter um papel decisivo na criação e gestão de áreas de gestão comunitária, destinadas a assegurar
uma exploração sustentável dos recursos pesqueiros.
A Lei das Pescas (Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro) classifica as actividades de pesca de acordo com
a sua finalidade e o tipo de meio empregue, designadamente o tipo de embarcação e a distância da costa
ou do ancoradouro de base, nas seguintes categorias:


Pesca de Subsistência - realizada por pescadores locais, que pescam para o consumo familiar,
e que é praticada com ou sem embarcação, com recurso a artes de pesca artesanais
elementares, constituindo uma actividade secundária para quem a pratica e que só
esporadicamente vende a sua produção.



Pesca de pequena escala - a pesca artesanal e a pesca semi-industrial:
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Pesca Artesanal - realizada por comunidades residentes ao longo da costa e em redor das
águas interiores utilizando embarcações com menos de 10 metros. As capturas são tanto
para consumo familiar como para comercialização.



Pesca semi-industrial - realizada por empresas que empregam barcos com comprimentos
entre os 10 e os 20 metros, envolvendo principalmente a pesca de camarão (e.g. Banco de
Sofala, foz do rio Limpopo e baía de Maputo). As capturas são utilizadas tanto para consumo
local como para exportação a nível da região.



Pesca Industrial - realizada pelas maiores embarcações (com comprimento superior a 20 m) e
que se dedicam fundamentalmente à pesca de camarão de águas pouco profundas (e.g. banco
de Sofala), de crustáceos de profundidade (gamba e lagosta) e à pesca de atum na ZEE. As
capturas são principalmente destinadas à exportação.



Pesca recreativa e desportiva - actividades de pesca não lucrativas exercidas no âmbito de
competições de pesca (pesca desportiva) ou fora de campeonatos de pesca (pesca recreativa).

6.5.2

Caracterização

Caracterização do Recurso
Principais Recursos
As áreas marinhas moçambicanas são de um modo geral ricas em biodiversidade e em espécies de
interesse comercial (Doherty et al., 2015; Hoguane e Armando, 2015). De facto, como exemplo, entre as
cerca de 1.425 espécies de peixes que ocorrem nas águas moçambicanas, cerca de 300 terão valor
comercial (Froese e Pauly, 2019).
As áreas mais produtivas e pescadas encontram-se na confluência das principais bacias hidrográficas
que drenam para o mar (bacia do Zambeze e bacia do Limpopo), particularmente no banco de Sofala e
na baía de Maputo (Hoguane e Armando, 2015; FAO, 2019). Este facto será a principal explicação para
que a maioria das embarcações da pesca semi-industrial e industrial se encontrem sediadas em portos
localizados perto destes dois grandes bancos de pesca.
A riqueza de recursos será sobretudo devida à considerável diversidade biológica e menos à abundância
de grandes mananciais (MICOA, 2013). As principais zonas de pesca, descritas e geridas pela
Administração Nacional das Pescas (ADNAP), têm como importante referencial geográfico o banco de
Sofala, particularmente considerando os limites definidos pelos paralelos 16º S e 21º S.
Desse modo, as três grandes áreas de pesca moçambicanas são, perante a legislação em vigor, referidas
como (figura seguinte):
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(i) Zona A: região situada a Norte do banco de Sofala (paralelo 16º S), genericamente caracterizada
por uma estreita plataforma de fundos rochosos e recifes de coral;
(ii) Zona B: região situada a Norte do paralelo 21º S até 16º S, o banco de Sofala propriamente dito,
caracterizado por fundos de substratos móveis;
(iii) Zona C: região a Sul do banco de Sofala desde o paralelo 21º S até ao extremo Sul do país,
caracterizado predominantemente por uma zona costeira dunar onde ocorrem fundos rochosos
colonizados por diversas espécies de coral (ver Ecossistemas marinhos e costeiros).

Fonte: Diploma Ministerial n.º 162/2014, de 1 de Outubro.

Figura 6.8 - Mapa ilustrando as três zonas de pesca, descritas e administradas pela ADNAP

Além das áreas piscatórias situadas junto às zonas costeiras das povoações, designadamente na faixa
das 3 milhas náuticas costeiras, utilizadas sobretudo pela pesca de subsistência e por operadores de
pesca de pequena escala, que capturam uma grande diversidade de espécies, as mais importantes
pescarias para a economia moçambicana são fundamentalmente as cinco caracterizadas abaixo (figura
seguinte) (ADNAP, 2019):
(i) pescaria de camarão de superfície;
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(ii) pescaria de crustáceos de profundidade;
(iii) pescaria de pequenos pelágicos;
(iv) pescaria de peixe demersal;
(v) pesca de atum e espécies relacionadas.

Fonte: MICOA, 2013

Figura 6.9 - Principais pescarias e áreas de pesca situadas ao longo da costa moçambicana
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Pescaria de Camarão de Superfície
A pescaria de camarão de águas pouco profundas suporta um dos principais recursos pesqueiros de
Moçambique (Palha e Sousa et al., 2006), com capturas históricas no início de 2000, de mais de 9.000
toneladas (figura seguinte). Esta é uma pesca complexa em que as capturas são tradicionalmente
efectuadas principalmente pela frota industrial e semi-industrial através de arrastões, com uma ou duas
redes de cada lado, mas também por uma crescente frota artesanal ou de subsistência, que utiliza
particularmente redes mosquiteiras (Sutton, 2014; Palha de Sousa et al., 2016).
Mais de 70% da frota piscatória estará alocada a esta pescaria, sendo que a pesca artesanal tem vindo
a desenvolver-se nos últimos anos como resultado do substancial investimento neste sector (Sutton,
2014). Este valor constitui uma estimativa uma vez que na realidade não são conhecidos registos oficiais
da componente artesanal e de subsistência em actividade. Cerca de 30% da frota piscatória
industrializada está alocada à pesca de camarão de superfície.
A pescaria de camarão de superfície ocorre em Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane e Maputo. No
entanto, no banco de Sofala, na região central de Moçambique (e.g. pescaria de arrasto de camarão de
Angoche; pescaria de arrasto de camarão do Sul de Sofala), e na baía de Maputo (pescaria de arrasto
de camarão da baía de Maputo e foz do Limpopo) encontram-se as áreas mais importantes para esta
pesca (figura anterior).

Fonte: Palha de Sousa et al., 2016

Figura 6.10 - Capturas por sector da pescaria do banco de Sofala, para o período 1980-2015

Esta pesca iniciou-se nos anos 1960, altura em que este sector era dominado por frotas piscatórias
estrangeiras, e é genericamente caracterizada por ser multi-específica, sendo que as capturas são
obtidas sobretudo por uma grande frota congeladora com destino aos mercados internacionais. As
embarcações operam a partir das três milhas náuticas, em profundidades de ocorrência das principais
espécies, que variam dos 0 aos 70 m de profundidade (Palha de Sousa et al., 2011).
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Os três sectores da frota competem entre si na exploração sobretudo dos mananciais das duas principais
espécies, designadamente o camarão branco, Penaeus indicus (50-70%) e o camarão castanho,
Metapenaeus monoceros (25-45%). Concorrem ainda pela captura da espécie menos abundante, o
jumbo, Penaeus monodon (<1%), mais abundante na zona próxima da costa. As duas espécies
nocturnas, tigre, Penaeus japonicus e marfil, Penaeus latisulcatus, são mais comuns em águas mais
profundas (10%) e são capturadas predominantemente pela frota industrial (Palha e Sousa et al., 2006;
Palha de Sousa et al., 2011).
A produção total da pescaria de camarão de águas pouco profundas tem sido afectada por uma profunda
quebra, passando de 9.140 toneladas em 2000 para 2.507 em 2012. Segundo a ADNAP (MIMAIP, com.
pess.) em média foram nos últimos três anos (2017-2019) capturadas cerca de 3.600 toneladas de
camarão de superfície e de espécies acessórias ou acompanhantes (quadro seguinte), ainda assim
bastante abaixo do valor histórico. Na globalidade das pescas moçambicanas estas capturas
representarão cerca de 19% do volume de pescado registado pelas principais pescarias.
A pescaria do banco de Sofala é administrada por um Plano de Gestão, que tem continuidade desde
2007 (Palha de Sousa et al., 2011) como definidor dos objectivos e estratégias para o desenvolvimento
de cada um dos três sectores pesqueiros que capturam o recurso de camarão. O plano de gestão que
está actualmente em vigor e que está em processo de revisão foi aprovado em 2014 (Diploma Ministerial
nº 161/2014 de 1 de Outubro).

Quadro 6.15 - Capturas desembarcadas em toneladas dos últimos três anos das principais pescarias
Pescaria

Arte

Camarão de Superfície
Crustáceos de Profundidade

Arrasto

2018

2019

Média

ton

%

ton

%

ton

%

ton

%

4.277

31,9

3.210

20,2

3.279

16,4

3.589

19,0

2.756

20,6

3.152

19,9

2.825

14,2

2.911

15,4

5

0,0

3.990

25,2

11.030

55,3

7.510

39,7

Arrasto

0

0,0

338

2,1

0

0,0

113

0,6

Emalhe

831

6,2

800

5,0

680

3,4

771

4,1

Anzol

628

4,7

697

4,4

559

2,8

628

3,3

Pequenos Pelágicos a)
Peixe Demersal

2017

Lagosta

Gaiolas

6

0,0

9

0,1

3

0,0

6

0,0

Peixe Gata

Emalhe

320

2,4

293

1,8

269

1,3

294

1,6

Cerco

145

1,1

0

0,0

0

0,0

48

0,3

4.431

33,1

3.375

21,3

1.312

6,6

3.040

16,1

Atum e Espécies relacionadas
Total

Anzol

13.399

15.864

19.957

18.908

Fonte: MIMAIP, com. pess., 2020
a) O valor médio da captura de Pequenos Pelágicos refere-se unicamente a 2018 e 2019, uma vez que em 2017 a frota esteve
muito tempo parada
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Pescaria de Crustáceos de Profundidade
A pescaria de crustáceos de profundidade foi iniciada em 1969 com a frota espanhola e representa um
recurso pesqueiro muito importante economicamente (Mutombene et al., 2016). Esta pescaria opera na
plataforma continental e junto ao talude continental, sobretudo através de arrasto de fundo da frota
industrial, mas também redes de emalhar de fundo e com armadilhas ou gaiolas (MIMAIP, 2017). Esta
última arte de pesca foi praticada principalmente até 2000, mas, devido ao declínio acentuado dos
rendimentos médios diários de lagosta (Palinurus delagoae) foi reduzida drasticamente (Dias et al., 2015).
Entretanto, desde 2011 foi retomada por ter sido assinalada alguma recuperação do manancial (MIMAIP,
2017). Cerca de 15% da frota piscatória industrializada está alocada à pesca de gamba de profundidade
e outros crustáceos.
Apenas operadores industriais pescam em águas profundas e sobretudo com auxílio do arrasto, em
quase toda a extensão da costa para a captura de gamba, em fundos móveis. As espécies de gamba e
respectiva fauna acompanhante / acessória são capturadas em profundidades superiores a 250 metros,
no banco de Sofala, para além das 12 milhas da costa e, a norte do paralelo 16º S e a sul do paralelo 21º
S, para além de 3 milhas náuticas da costa (Figura 6.9) (MIMAIP, 2017).
A pesca é, no entanto, efectuada com maior incidência, na área compreendida entre 17º S e 26º 50’ S,
entre os 250 e os 800 metros de profundidade. Opera mais especificamente em cinco principais áreas de
pesca: banco de Sofala (17° a 21° S), Bazaruto A (21° a 23° S), Bazaruto B (23° a 24° 30' S), Boa Paz
(24° 30' a 25º 40' S) e Inhaca (25° 40’ a 26° 50' S) (MIMAIP, 2017) (figura seguinte).
A actividade de pesca de crustáceos de profundidade decorre ao longo de todo o ano com possibilidade
de haver interrupções por parte de algumas embarcações por fazerem uma pesca mista, sendo mais
intensa no período da veda da pescaria de camarão de superfície (MIMAIP, 2017).
Desde o início desta pescaria foi utilizada a designação de pescaria de gamba, devido à grande
quantidade destas espécies relativamente aos demais crustáceos (MIMAIP, 2017). Mas, a pescaria de
crustáceos de profundidade é na realidade caracteristicamente multi-específica, em que a composição
das capturas depende das profundidades e do tipo de fundo em que a frota opera. Entre as espécies alvo
principais encontram-se sobretudo a gamba rosa (Haliporoides triarthrus), a gamba vermelha
(Aristaeomorpha folicea), o alistado ou gamba rosada (Aristeus antennatus), o alistado (Aristeus virilis),
a gamba carabineira (Plesiopenaeus edwardsianus - nome aceite actualmente Aristaeopsis
edwardsiana), o lagostim (Metanephrops mozambicus) e a lagosta (Palinurus delagoae).
De acordo com a ADNAP (MIMAIP, com. pess.) foram capturadas em média, nos últimos três anos
(2017-2019), cerca de 2.900 toneladas em arrasto de crustáceos de profundidade e 6 toneladas de
lagosta com gaiolas (Quadro 6.15). A pesca de gamba tem sido condicionada pela quebra na pescaria
do camarão de superfície e no consequente estabelecimento de vedas temporárias. Devido a esse facto,
parte do esforço que era afecta à pesca de camarão de superfície é nessa situação direccionado ao
aumento de esforço na pescaria da gamba (Palha de Sousa et al., 2011).
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Fonte: a) Dias et al. (2015); b) MIMAIP (2017)

Figura 6.11 - Captura típica da pescaria industrial de arrasto de crustáceos de profundidade (a) e
distribuição espacial da biomassa de crustáceos de profundidade (cruzeiro 2009) (b)

Na globalidade das pescas moçambicanas estas capturas representarão cerca de 15,4% do volume de
pescado (Quadro 6.15). Um plano de gestão para esta pescaria, elaborado recentemente, apresenta as
principais linhas de desenvolvimento e objectivos para que a pescaria tenha uma maior preponderância
económica nas pescas, de modo sustentável (MIMAIP, 2020).
Pescaria de Pequenos Pelágicos
A pescaria de pequenos pelágicos, designadamente de carapau e cavala, é a mais importante pescaria
de peixe da pesca de pequena escala de Moçambique (Halare, 2012). Os principais recursos de peixes
pelágicos encontram-se ao longo de toda a costa, em profundidades inferiores a 200 metros (Sætre &
Silva, 1979). Contudo, as principais concentrações desses mananciais estarão localizadas no banco de
Sofala e no banco Boa Paz (baía de Maputo), entre os 40 e 90 metros (Sousa, 1990).
De acordo com os muitos cruzeiros científicos de investigação acústica que têm sido realizados, desde
1976, na costa moçambicana, a dimensão dos recursos de pequenos peixes pelágicos rondará as 330
mil toneladas (Sætre & Silva, 1979), distribuídas pelos mais importantes recursos, nomeadamente
anchoveta (Stolephorus spp.), carapau (Trachurus spp.; Decapterus russelli) e sardinha (Amblygaster
sirm), entre outras espécies (e.g. cavala, Rastrelliger kanagurta, Scomber spp.) (Sousa, 1992).
As pescarias de maior importância económica e social são do carapau e magumba (Hilsa kelee) (Sousa
e Gislasson, s.d.). A figura seguinte apresenta as principais áreas de abundância de pequenos pelágicos
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por período do ano. Calcula-se que em meados dos anos 1980, eram pescadas anualmente mais de 20
mil toneladas de pequenos peixes pelágicos, das quais 9 mil toneladas provinham da pesca industrial. A
captura proveniente da pesca artesanal continua a ser subavaliada, mas estima-se que o valor fosse, no
mínimo, entre 10 e 20 mil toneladas anuais (Sousa, 1990).

Fonte: Sætre e Silva, 1979

Figura 6.12 - Distribuição de pequenas espécies pelágicas em Setembro (a), Novembro (b), Fevereiro Março (c) e Abril - Junho (d) de 1977
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A pesca é realizada por embarcações artesanais, mas também por embarcações da frota semi-industrial
e industrial (nacional) em toda a costa, mas com maior incidência e rendibilidade no banco de Sofala. De
acordo com a ADNAP (MIMAIP, com. pess., 2020) foram capturadas em média, nos últimos dois anos
(2018-2019), cerca de 7.500 toneladas de pelágicos pelas frotas industriais (Quadro 6.15).
Na globalidade das pescas moçambicanas esta componente das pescarias representará uma grande
fatia, com mais de 39,7% do volume de capturas, tendo sido em 2019 superior a 55%. A este volume de
pescado adiciona-se a considerável quantidade que estará a ser pescada pela componente artesanal da
frota e por não quantificada.
Pescaria de Peixe Demersal
A costa moçambicana é rica em espécies piscícolas demersais com grande interesse comercial,
confinadas sobretudo à plataforma continental até aos 200 metros de profundidade. Muitos cruzeiros
científicos de investigação realizados desde 1976 (arrasto demersal e métodos acústicos) demonstraram
o grande potencial pesqueiro deste recurso em Moçambique (Sætre & Silva, 1979). As principais
concentrações de espécies demersais foram identificadas no banco de Sofala, ao largo de Bazaruto, ao
largo de Inhaca e no banco de Delagoa (baía de Maputo).
De acordo com os cruzeiros científicos, a dimensão dos recursos de peixes demersais poderá atingir,
segundo estimativas à época, as 200 mil toneladas (Sætre & Silva, 1979). O banco de Sofala revelou-se
a mais importante área em termos de potencial pesqueiro, distribuído pelos mais importantes recursos,
designadamente corvina (Johnius belangerii, J. dussumieri e Otolithes ruber), gonguri (Pomadasys
maculatus, P. hasta), peixe-banana (Saurida undosquamis) e salmonete (Upeneus vittatus).
Na actualidade a pesca de demersais é realizada pela actividade de subsistência e por operadores da
frota artesanal, bem como por uma frota semi-industrial e industrial (anzol, emalhe e anzol). Podem ser
pescados peixes demersais no banco de Sofala (Zona B) a qualquer profundidade, para além das
12 milhas náuticas da costa (MIMAIP, com. pess.). A Norte dos paralelos 16º S (Zona A) e a Sul do
paralelo 21º S (Zona C), i.e., a Norte e Sul do banco de Sofala, os peixes demersais são pescados para
além das 3 milhas náuticas da costa e a profundidades superiores a 50 metros (Figura 6.9).
Embora várias espécies possam ser capturadas (~ 200 espécies), a pescaria apresenta preferência e
orientação para a captura de peixes de alto valor comercial. O cachucho (Polysteganus
coeruleopunctatus) e o pargo rosa (Pristipomoides filamentosus) são as principais espécies exploradas
pela frotas semi-industriais e industriais no banco de Sofala. A Sul deste banco os recursos alvo desta
pescaria são robalo (Cheimerius nufar) e garoupa de bordo branco (Epinephelus albomarginatus)
(Mutombene et al., 2016).
De acordo com a ADNAP (MIMAIP, com. pess.) foram capturados em média nos últimos dois anos cerca
de 1.500 toneladas pelas frotas industriais (Quadro 6.15). Na globalidade das pescas moçambicanas
esta componente das pescarias representará uma fatia considerável, representando cerca de 8,0% do
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volume de capturas. Neste contexto e na generalidade da pesca de demersais, a captura proveniente da
pesca artesanal continua a ser uma grande incógnita pela dificuldade na sua estimação.
Pesca de atum e espécies relacionadas
O atum é um dos recursos pesqueiros economicamente mais importantes a nível global. A nível nacional
constitui igualmente uma das mais relevantes pescarias e com grande potencial, uma vez que o canal de
Moçambique constitui uma zona rica neste recurso. É neste panorama que se enquadra o Plano
Estratégico de Desenvolvimento da Pescaria do Atum (PEDPA) que visa assegurar uma maior e melhor
contribuição da pescaria de atum para a economia nacional (ADNAP, Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Pescaria de Atum - PEDPA, 2013).
A pesca é dirigida fundamentalmente a quatro espécies de atuns (albacora, Thunnus albacares; patudo,
Thunnus obesus; voador, Thunnus alalunga; bonito, Katsuwonus pelamis), mas captura também uma
grande diversidade de espécies pelágicas relacionadas, consideradas acessórias à pescaria (e.g. tubarão
martelo, Sphyrna spp.; espadim negro, Istiompax indica; espadarte, Xiphias gladius).
O Norte do canal de Moçambique constitui uma importante área de pesca de bonito e de juvenis de
albacora e patudo para a frota cercadora e de isca e vara, de Março a Maio. Existe também uma pesca
relevante, aos atuns patudos adultos que se encontram disponíveis à pesca de palangre, entre Dezembro
e Fevereiro (Kaplan et al., 2014). A Sul encontram-se as áreas mais produtivas, sobretudo para a frota
palangreira, designadamente entre Julho e Outubro. A frota que operava em águas moçambicanas em
2019 era constituída exclusivamente por palangreiros (MIMAIP com. pess., 2020), que operam em toda
a costa para pescar sobretudo albacora, voador e patudo e ainda espadarte (Kaplan et al., 2014).
De acordo com a ADNAP (MIMAIP, com. pess.) foram capturadas, em média, nos últimos três anos
(2017-2019) cerca de 3.000 toneladas, das quais mais de 98% foram capturadas pela frota palangreira
(Quadro 6.15). Na globalidade das pescas moçambicanas esta pescaria representará cerca de 16,4% do
volume de capturas.
A Comissão do Atum do Oceano Índico (CTOI/IOTC) é responsável pela gestão de atum e espécies afins
no Oceano Índico. Segundo a CTOI (Chacate e Mutombene, 2019), em 2018, a albacora terá
representado cerca de 56% das capturas, o patudo, 13%, o espadarte, cerca de 7%, e o voador, 6%. De
acordo com esta comissão, a pesca artesanal representará também um papel importante, mas pouco
escrutinado, na captura destas espécies direccionadas aos mercados domésticos.
A gestão deste recurso por parte da CTOI é feita através de resoluções e recomendações,
designadamente a Resolução n.º 12/01 que encoraja a observação do princípio da precaução e a
Resolução n.º 12/03 sobre o registo de captura e esforço por barcos de pesca na área de competência
da CTOI, entre outras. Conjuntamente com a legislação nacional constituem as principais ferramentas
legais de referência para a gestão desta pescaria, que é encorajada para promover a exploração
sustentável de atum e espécies relacionadas nesta região.
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Pressões e ameaças
A sobrepesca exercida pelas frotas industriais representa uma das principais ameaças para a
biodiversidade e para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros marinhos. A crescente concentração
populacional, ao longo da costa, contribui adicionalmente para essa mesma sobrepesca. Esta ameaça é
sobretudo localizada, mas afecta frequentemente áreas importantes e sensíveis, designadamente zonas
próximas dos centros populacionais, com especial incidência nas baías e estuários e nas áreas de
mangais.
Práticas não apropriadas de desrespeito pelos períodos de veda / defeso, o corte de mangais, a captura
de espécies protegidas ou em risco são problemas recorrentes em Moçambique, a que as entidades
governamentais e ONG têm tentado acorrer. A dificuldade logística existente para a fiscalização destas
actividades, sobretudo em áreas remotas, constitui um entrave a esse combate e um grave problema
para biodiversidade e gestão dos recursos pesqueiros.
Entre as práticas não apropriadas de pesca mais difundidas na pesca artesanal e de subsistência,
destaca-se a utilização de redes mosquiteiras impregnadas de composto sintético (Permetrina), repelente
de insectos vectores da malária (Short et al., 2018). Efectivamente continua a verificar-se essa atitude
ilegal, que tem sido detectada e comunicada às entidades pelos Conselhos Comunitários de Pesca
(CCP), pois constitui um problema sério e recorrente. Entre as artes ilegais e com grande utilização por
comunidade piscatórias encontram-se (IDPPE, 2013):
(i) "Chicocota" - arte de pesca similar às redes de arrasto que é fundeada e fixa contra a corrente
da maré. Arte nociva porque é operada com dimensões de malha pequena das redes
mosquiteiras / nocivas.
(ii) Quinia - rede arrastada por duas pessoas, formada por panos de malhas finas (geralmente
mosquiteiras / nocivas). É operada geralmente em praias, nas zonas entremarés e nas margens
dos rios.
Aos CCP tem cabido a tarefa de sensibilizar os pescadores para respeitarem as características da malha
das redes e evitarem utilizar artes nocivas. Em causa está, para além da toxicidade dos compostos
repelentes, o facto de as redes usadas serem pouco selectivas e permitirem capturar peixe de tamanho
muito abaixo do permitido por lei, comprometendo assim a reprodução de espécies marinhas e,
consequentemente, a sustentabilidade dos recursos.
Ao ser permitido o licenciamento de um número de embarcações superior ao que figura nos planos de
gestão, contrariando as recomendações, poder-se-á estar também a contribuir inadvertidamente para a
degradação dos recursos pesqueiros, com possíveis reflexos futuros.
A concorrência com outras actividades em termos de áreas de operação, constitui também uma das
ameaças à pesca. Esta ameaça é principalmente sentida pelas comunidades locais que utilizam barcos
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com pouca autonomia e mobilidade, pelo que a subtracção de áreas de operação próximas da costa
dificulta directamente a sua actividade (e.g. empreendimentos turísticos).
A destruição e ocupação de ecossistemas sensíveis que constituem berçários e zonas de desova,
designadamente estuários, áreas de mangais ou de ervas marinhas, podem ter um impacte
extremamente negativo nos mananciais de espécies comerciais (e.g. camarões, caranguejo). Essas são
áreas de berçário e de refúgio para muitas espécies com interesse comercial (ver Ecossistemas marinhos
e costeiros).
A pesca ilegal exercida por frotas nacionais e estrangeiras constitui uma importante ameaça que os
países do sudeste africano enfrentam (Chacate e Mutombene, 2019). O sistema de Monitorização de
Embarcação de Pesca implementado para as frotas semi-industriais / industriais foi em parte para
solucionar esta questão. Os Dispositivos de Localização Automática (DLA) instalados a bordo das
embarcações de pesca tem efeitos positivos na localização das embarcações e na resolução de conflitos.
No entanto, é reconhecido que não resolve a questão fundamental da pesca ilegal que tem aumentado
consideravelmente ao longo dos anos em todo o mundo e particularmente em Moçambique. O
impedimento e a eliminação da pesca não declarada e não regulamentada (Pesca INN) é, assim, um dos
principais desafios que Moçambique e os outros estados do sudeste africano enfrentam.
A dificuldade de aquisição de equipamentos para a pesca é um dos entraves ao desenvolvimento da
actividade em muitas províncias. A ausência de condições nos Centros de Pesca (CP) e nos mercados,
designadamente de equipamentos de frio conduz ao desperdício e à perda de qualidade do pescado. A
juntar à dificuldade de manter a qualidade do pescado, existe uma efectiva dificuldade de escoamento
do pescado dos CP, particularmente para os grandes centros populacionais, com prejuízo para a
economia nacional e com efeitos directos na vida das pessoas (Souto, 2014).

Descrição da actividade / uso / função
A pesca é praticada pelas populações em toda a extensão da costa de Moçambique, numa pescaria
considerada maioritariamente de subsistência ou artesanal, mas também intensa em determinados
bancos de pesca, por frotas semi-industriais e industriais.
Excepções ou limitações à pesca verificam-se em zonas específicas reservadas à gestão das pescas ou
conservação dos recursos biológicos, particularmente dentro de Reservas Naturais Integrais ou Parques
Naturais (Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica, Lei n.º 5/2017, de
11 de Maio, e o decreto que a regulamenta, Decreto n.º 89/2017, de 29 de Dezembro).
Pesca Artesanal Marinha e de Subsistência
O subsector da pesca artesanal marinha tem uma particular importância do ponto de vista
socioeconómico, pois domina em termos de número de pescadores e embarcações envolvidas (Barwell
et al., 2015). Ocorre ao longo de todas as províncias com costa marítima, onde habitam cerca de 40%
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da população moçambicana (Chacate e Mutombene, 2019), destacando-se por isso a sua importância
no contributo no alívio à pobreza e aumento da segurança alimentar. Desenrola-se ao longo de todo o
ano, destacando-se como as melhores épocas de pesca o período entre Agosto e Novembro, no Norte,
e entre Maio / Junho e Novembro no Centro e Sul (MICOA, 2013).
A pesca é efectuada vulgarmente a partir das praias e dentro de uma faixa de 3 milhas náuticas, numa
actividade fundamentalmente recolectora ou usando canoas ou pequenos barcos motorizados com
menos de 10 metros de comprimento. Entre 2009 e 2018, o número de artes licenciadas para a pesca
artesanal flutuou bastante, mas com tendência para um aumento gradual em todas as províncias. Esse
pendor crescente no número de artes licenciadas será um indicador do crescente aumento do esforço de
pesca na maioria das províncias do país (quadro seguinte). Verifica-se uma predominância de
licenciamentos nas províncias do Sul, designadamente Maputo, Gaza e Inhambane, que conjuntamente
representam cerca de 58,9% das licenças para a pesca marinha artesanal.
Os censos da pesca artesanal 2012 produziram e disponibilizam informação socioeconómica e
tecnológica extremamente importante, designadamente: número de pescadores, número de Centros de
Pesca, número de embarcações, número de unidades e artes de pesca, bem como os tipos de
processamento existentes (IDPPE, 2013).
Quando comparamos os dados dos censos de 2012 com as licenças do mesmo ano, constata-se a
grande importância da pesca artesanal nas províncias de Maputo, Nampula e Gaza, a que se juntaram,
muito recentemente, as províncias de Inhambane e Cabo Delgado, em detrimento de Sofala e Zambézia.

Quadro 6.16 - Evolução dos Licenciamentos da Pesca Artesanal por província em Moçambique,
entre 2009 e 2018
Província

Censo
2012

Licenciamentos (nº de artes)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maputo

2.745

1.405

1.556

1.667

2.086

2.270

2.678

2.679

2.109

2.219

2.720

Gaza

2.967

1.354

471

687

1.957

1.114

1.387

3.160

1.765

2.491

2.373

Inhambane

3.413

802

841

843

865

1.562

1.477

1.855

2.122

2.636

1.981

Sofala

7.478

1.021

1.265

670

1.715

1.552

1.771

2.208

1.261

1.376

1.290

Zambézia

9.603

246

495

912

1.148

1.296

1.485

1.892

1.959

1.285

425

Nampula

10.966

1.997

2.378

1.544

2.376

1.661

2.226

2.819

1.971

2.237

1.777

Cabo Delgado

6.417

668

815

693

1.035

518

1.106

1.442

1.158

999

1.437

Restantes

9.189

1.298

1.802

3.290

2.176

2.590

2.986

4.313

4.066

4.954

7.017

52.778

8.791

9.623 10.306 13.358 12.563 15.116 20.368 16.411 18.197 19.020

Total

Fonte: MIMAIP, 2020
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Por outro lado, embora o licenciamento esteja em crescendo ao longo do período 2009-2018, é relevante
salientar que somente 25% das artes se encontrarão formalmente licenciadas para esta actividade.
Foram quantificadas 52.778 artes de pesca (quadro anterior) e 32.711 embarcações que representarão
mais de 99% das embarcações nacionais (quadro seguinte).
Por outro lado, cerca de 63% das embarcações afectas a este subsector artesanal são canoas, sendo os
restantes pequenos barcos a remos e à vela ou pequenas embarcações com motor fora de borda sem
qualquer meio de frio para a conservação da pesca (quadro seguinte). Este facto, realça a fraca
sofisticação tecnológica deste sector pesqueiro em Moçambique.

Quadro 6.17 - Tipos de embarcações utilizadas em cada uma das províncias
Província

Canoas

Maputo Província

Canoa
Fibra de
tipo Moma
vidro

Lanchas

Chata

Jangadas

Outras

Total

139

1

5

2

768

92

21

1.028

2

0

71

8

186

0

0

267

33

4

31

1

574

117

1

761

854

0

53

222

436

204

18

1.787

Sofala

5.380

609

7

9

427

0

1

6.433

Zambézia

5.543

2.212

2

32

1

0

27

7.817

Nampula

3.677

4.735

5

305

271

4

6

9.003

Cabo Delgado

4.958

146

1

457

49

0

4

5.615

20.586

7.707

175

1.036

2.712

417

78

32.711

Maputo Cidade
Gaza
Inhambane

Total
Fonte: IDPPE, 2013

A pesca artesanal é uma pesca que, de um modo geral, tem uma duração inferior a um dia, sendo uma
das razões para tal, a ausência de sistemas de frio. Compreende a utilização de uma grande diversidade
de artes e procedimentos, designadamente redes de emalhe (38,6%), linhas de mão (26,2%), redes de
arrasto (18,8%), armadilhas (5,6%) e arpão (4,6%), entre outras artes menos usadas (IDPPE, 2013).
Pesca Semi-Industrial
A actividade pesqueira pode, pela lei moçambicana, ser desenvolvida por empresas moçambicanas com
sede no país, podendo, no entanto, contar com capitais estrangeiros. Esta realidade tem tido
preponderância ao longo dos anos nas frotas mais industrializadas, designadamente na pesca de
crustáceos e na pesca de pequenos pelágicos.
A pesca industrial e semi-industrial está sujeita ao sistema de quotas por embarcação / pescaria e a
planos de gestão bem definidos em determinadas pescarias (e.g. pesca de camarão do banco de Sofala).
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O subsector da frota semi-industrial marinha é actualmente caracterizado por embarcações de bandeira
nacional com comprimentos entre 10 e 20 metros (MIMAIP, com. pess.). O quadro seguinte apresenta a
evolução das licenças entre os anos de 2009 e 2016 da frota semi-industrial. Ao longo dos anos tem
havido algumas flutuações no número de licenças, mas têm-se mantido sempre entre as 67 (2009) e as
91 embarcações (2015), com preponderância na pescaria do camarão e de peixe demersal (linha).

Quadro 6.18 - Evolução dos licenciamentos de embarcações da frota semi-industrial para as principais
pescarias moçambicanas (2009-2016)
Pescaria
Camarão

Licenciamentos (nº de embarcações)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

46

45

43

35

51

43

43

30

-

-

-

-

-

1

-

3

21

32

34

41

31

30

32

30

Peixe Demersal (palangre)

-

-

-

-

-

1

1

-

Peixe Demersal (emalhar)

-

-

-

-

1

1

4

-

Arrasto de Peixe (pequenos pelágicos)

-

-

-

-

4

2

11

8

67

77

77

76

87

78

91

71

Camarão (artesanal de Convés fechado)
Peixe Demersal (linha)

Total
Fonte: MIMAIP 2020

O quadro seguinte apresenta a evolução das frotas semi-industrial e industrial e respectivos planos de
licenças, atribuídos entre 2017 e 2019. No ano de 2019 a frota semi-industrial era maioritariamente
composta por arrastões que se dedicavam à pesca de camarões de águas pouco profundas (50%),
designadamente nos bancos de Sofala e Maputo, bem como embarcações que usam a arte do anzol
para a pesca de grandes demersais (40,6%). Entre 2017 e 2019, o número de licenças disponibilizadas
para o subsector semi-industrial diminuiu cerca de 13,5%.
Os arrastões encontram-se sediados fundamentalmente nas províncias de Sofala, Zambézia e em
Maputo. As embarcações da pesca à linha encontram-se, por sua vez, sediadas em Quelimane, Beira,
Maputo, Gaza e Inhambane.
Este é um subsector muito importante do ponto de vista da balança comercial, dado que é
maioritariamente orientado para a captura e exportação de crustáceos (gamba), de superior interesse
comercial em mercados asiáticos e europeus (ADF, 2001).

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 136

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

Quadro 6.19 - Evolução dos licenciamentos de embarcações para as principais pescarias moçambicanas
Número de Licenças
Pescaria

Arte

Frota

2017
Plano

Camarão

Pequenos Pelágicos
Lagosta

Emalhe

Peixe Gata

Linha

Peixes diversos

Real

40

45

43

45

39

9

15

11

15

9

Semi Ind. Gelo

33

30

33

27

26

23

5

3

10

7

15

3

93

82

103

88

101

74

Industrial

36

28

33

26

34

17

Industrial

0

0

40

37

57

50

8

4

8

4

8

3

8

4

48

41

65

53

Industrial

2

1

2

1

3

3

Industrial

2

2

2

2

2

2

Industrial

2

2

2

2

1

1

33

31

41

31

42

26

Semi-Industrial

Semi-Industrial
Artesanal Cov. Fechado
Industrial/ Nacional

Atum

Plano

10

Total

Palangre

Real

45

Total
Gaiolas

Plano

Semi Ind. Congelador

Total
Gamba

Real

2019

Industrial

Artesanal Conv. Fechado

Arrasto

2018

Semi-Industrial
Industrial/ Estrangeiro

0

0

0

0

8

0

35

33

43

33

51

27

38

8

60

14

20

16

0

0

0

0

4

3

41

34

1

20

2

2

Total

79

42

61

34

26

21

TOTAL

255

192

292

225

282

197

Fonte: MIMAIP, 2020

As embarcações da pesca semi-industrial fazem regularmente viagens de 7 a 12 dias e têm normalmente
sistemas de arrefecimento a bordo (barcos frigoríficos) para congelação do pescado ou utilizam gelo
como forma de conserva a bordo. As principais pescarias semi-industriais são:
(i) pescaria de arrasto de camarão de Angoche;
(ii) pescaria de arrasto de camarão do Sul de Sofala;
(iii) pescaria de arrasto de camarão da baía de Maputo e foz do Limpopo;
(iv) pescaria de arrasto de pequenos pelágicos;
(v) pescaria à linha de peixe em fundos rochosos;
(vi) pescaria de atum ao palangre e espécies afins.
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Pesca Industrial Marinha
A frota industrial é, tal como a frota semi-industrial, grandemente orientada para a captura e exportação
de camarões, e outros crustáceos, representando importante papel na balança comercial. O quadro
seguinte apresenta a evolução das licenças daquela frota entre os anos de 2009 e 2016. Destaca-se que,
desde 2009, tem havido claramente uma substituição da frota estrangeira por embarcações de bandeira
nacional.
A frota industrial é composta por embarcações frigoríficas com mais de 20 metros e é maioritariamente
dominada por arrastões de crustáceos, tanto dirigidos à pesca em águas poucos profundas (30,5%),
como nos bancos de crustáceos mais profundos (13,3%), e por arrastões que se dedicam ao arrasto de
pequenos pelágicos (39,1%). Nesta última componente da frota podem ser encontradas a maioria das
embarcações de bandeira estrangeira, designadamente chinesas, com porto sede na Beira, Angoche e
Pemba.
Uma menor quantidade de embarcações está dedicada à pesca de lagosta com armadilhas do tipo
gaiolas e à pesca do atum e espécies afins através da arte de palangre. Nesta última componente da
frota encontram-se várias embarcações de bandeira estrangeira (Seychelles, Coreia do Sul, Maurícias e
China). Ambas as componentes da frota pescam sobretudo no banco de Sofala e no banco de Maputo.
O número de licenças disponibilizadas para o subsector industrial aumentou nos últimos três anos
(2017-2019) cerca de 13,0% (quadro anterior). As principais pescarias industriais a que este
subsegmento se dedica são:


pescaria de arrasto de camarão do banco de Sofala;



pescaria de arrasto de gamba do talude continental;



pescaria de arrasto de pequenos pelágicos;



pescaria com armadilhas (gaiolas) de lagosta de profundidade do talude continental;



pescaria de emalhe ao tubarão gata (peixe gata);



pescaria à linha de peixe em fundos rochosos;



pescaria de palangre e cerco de atum (e espécies relacionadas) nas águas jurisdicionais
moçambicanas.
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Quadro 6.20 - Evolução dos licenciamentos de embarcações da frota industrial para as principais pescarias
moçambicanas (2009-2016)
Pescaria
Frota Nacional
Camarão

Licenciamento (n.º de embarcações)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

74

71

76

84

73

71

86

101

56

54

51

57

44

40

48

50

Industrial

46

42

46

45

39

39

41

43

Semi-industrial (congelador)

10

12

5

12

5

1

7

7

Gamba

11

15

16

16

19

21

25

25

Lagosta (Com covos)

-

-

1

1

1

-

-

1

Caranguejo (com covos)

-

-

1

-

-

-

-

-

Peixe Demersal (emalhe de fundo)

-

-

-

2

3

2

2

2

3

3

2

1

2

1

-

1

1

1

2

9

17

Peixe Demersal (linha)

2

2

3

Peixe Demersal (palangre)

-

-

-

Atum (Nacional)

-

-

-

Pesca de Investigação

5

-

4

4

1

3

-

3

Operações conexas (camarão de superfície)

-

-

-

-

-

1

-

-

Frota Estrangeira

111

72

73

63

47

67

38

34

Atum (Estrangeira)

111

72

73

63

46

56

33

30

Operações conexas

-

-

-

-

1

9

3

4

Gamba (Acordos com a Namíbia)

-

-

-

-

-

2

2

-

185

143

149

147

120

138

124

135

Total

1

Fonte: MIMAIP, 2020

Pesca Recreativa e Desportiva
A Pesca Recreativa e Desportiva pode ser praticada de forma recreativa ou em modo de actividade de
subsistência, devendo, segundo a lei, ser unicamente exercida sem fins lucrativos. A actividade recreativa
é realizada por pescadores amadores a título individual, ao contrário da pesca desportiva que é realizada
de acordo com regulamentos específicos integrados em concursos de pesca autorizados.
Esta actividade agrega a pesca executada com o uso de linha e anzol ou com arpão, não sendo permitido
no último caso o uso de aparelhos de respiração artificial, com excepção do tubo de respiração à
superfície (Regulamento da Pesca Recreativa e Desportiva, Decreto n.º 51/99, de 31 de Agosto).
O número de licenciamentos concedidos tem sido, ao longo dos anos, maioritariamente para as
províncias do Sul do país, designadamente, Maputo, Gaza e Inhambane (MIMAIP, 2020). Em 2019, estas
três províncias tinham cerca de 90% das licenças atribuídas para esta actividade em zonas costeiras
marinhas (quadro seguinte).
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Quadro 6.21 - Evolução dos licenciamentos da Pesca Recreativa e Desportiva por província em
Moçambique
Província

Licenciamentos (nº de artes)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maputo

1.089

1.072

1.241

1.822

1.702

2.144

1.838

2.058

1.987

2.001 2.025

Gaza

1.038

1.147

993

660

800

361

396

839

864

177

905

1.105

1.284

922

2.008

1.844

2.522

2.414

33

49

55

60

46

110

67

118

125

5

14

5

10

50

20

64

24

27

78

Inhambane
Sofala
Zambézia
Nampula
Cabo Delgado
Total

1.103

2019

762

2.861 1.990
105

65

32

54

39

19

11

308

54

51

15

15

189

132

306

201

174

266

356

2.352

3.193

3.621

4.031

3.810

4.903

4.746

5.939

5.785

6.429 4.961

Fonte: MIMAIP, 2020

Em termos globais, o número de licenças tem aumentado desde 2009, mas a sua importância relativa
não é conhecida por não haver registo de capturas. Esta actividade está sujeita ao sistema de quotas de
licenças de pesca, áreas e períodos de prática, lista de espécies sujeitas a restrições e planos de
ordenamento de pesca recreativa e desportiva (Decreto n.º 50/99 de 31 de Agosto).
O plano de monitorização desta actividade que tem sido implementado a nível nacional desde 1996
(Torres e Álvaro, 2008), não tem uma cobertura geográfica e temporal consistente e contínua. Nesse
sentido, os dados resultantes não permitem uma avaliação correcta do número de pescadores
envolvidos, dos estados destas pescarias e do seu impacto económico e na gestão dos recursos
(Fernandes e Pereira, 2017). É espectável que o número de praticantes desta actividade esteja a ser
subavaliado pelo número de licenças atribuídas.
Na baía de Maputo esta actividade é maioritariamente dominada por nacionais, onde existe uma longa
tradição, enquanto na zona mais a sul é dominada por -sul-africanos. Segundo Pereira (2005), a pesca
recreativa e desportiva de margem era a que mais praticantes nacionais convocava, enquanto aquela
praticada de barco era maioritariamente efectuada por sul africanos.

Caracterização do mercado
Oferta
Pescaria de Camarão de Superfície

Na pescaria de camarão de superfície, a frota principal é composta por empresas de pesca industrial com
capital misto e por empresas mais pequenas de capital privado nacional e barcos semi-industriais com
conservação a gelo (Palha de Sousa et al., 2011).
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A frota dedicada a esta pescaria tem tido uma tendência de decrescimento (2009-2019) fruto das
reduções nos mananciais. Ao longo dos últimos três anos o número de arrastões licenciados para esta
pescaria tem vindo a estabilizar-se, permanecendo, no entanto, sempre abaixo do plano inicial de
licenças. De facto, se em 2017 a frota era composta por 82 embarcações, a frota em 2019 era composta
por 74 embarcações, das 101 inicialmente previstas (Quadro 6.19). A todo este número de embarcações
adiciona-se um grande número de pequenas embarcações da frota artesanal que não se encontram
registadas, que poderão capturar entre 5 e 20% de camarão (Palha de Sousa et al., 2009 in Palha de
Sousa et al., 2011).
A pesca de camarão tem tido ao longo dos anos uma grande importância em peso e em valor, tendo, de
acordo com o anuário estatístico de 2019, representado para a pesca industrial e semi-industrial qualquer
coisa como 3.280 toneladas e mais de 12 milhões de dólares em valor de venda (INE, 2019).
Pescaria de Crustáceos de Profundidade

A frota dedicada a esta pescaria teve uma tendência de crescimento entre 2009 e 2016. Ao longo dos
últimos três anos (2017-2019), o número de arrastões licenciados diminuiu fortemente, estando muito
abaixo do plano inicial de licenças. De facto, se em 2017 a frota era composta por 28 embarcações, a
frota em 2019 era composta por 17 embarcações, das 34 inicialmente previstas (Quadro 6.19).
Os crustáceos de profundidade (e.g. lagosta, caranguejo, gamba, lagostim) tiveram uma importância
relativamente inferior à gamba de superfície em 2019, representando nesse ano cerca 1.599 toneladas,
o que, em termos de valor, se aproximou dos 4 milhões de dólares para a frota industrial (INE, 2019).
Pescaria de Pequenos Pelágicos

Ao longo dos últimos três anos (2017-2019), o número de arrastões licenciados para à pesca de
pequenos pelágicos, aumentou fortemente, estando, no entanto, ligeiramente abaixo do plano inicial de
licenças. De facto, se em 2017 a frota era composta por duas embarcações, a frota em 2019 era
composta por 53 embarcações, das 65 inicialmente previstas (Quadro 6.19), sendo 35 de bandeira
chinesa, mas com porto base em Moçambique (Angoche, Beira, Maputo, Nacala e Pemba). O número
de embarcações que se dedicam à pesca de peixe gata tem-se mantido em duas embarcações (Quadro
6.19).
Foram capturadas cerca de 1.312 toneladas de pequenos pelágicos, em 2019, representando nesse ano
cerca de 1,4 milhões de dólares para as diferentes frotas (INE, 2019).
Pescaria de Peixe Demersal

A frota que se dedica à pesca à linha de peixes demersais é composta principalmente por empresas da
pesca semi-industrial e em menor número por embarcações da frota industrial (MIMAIP, com. pess.). Ao
longo dos últimos três anos (2017-2019), o número de embarcações licenciadas para esta pescaria
tem-se mantido relativamente estável, permanecendo, no entanto, sempre abaixo do plano inicial de
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licenças. Se, em 2017, a frota era composta por 33 embarcações, a frota em 2019 era composta por 27
embarcações, das 51 inicialmente previstas (Quadro 6.19). A todo este número de embarcações
acrescenta-se um grande número de pequenos operadores da frota artesanal que não se encontram
registados.
Por seu lado foram capturadas, em 2019, cerca de 12.681 toneladas de peixes demersais, o que
representou nesse ano cerca de 14 milhões de dólares para as diferentes frotas (INE, 2019).
Pesca de Atum e espécies relacionadas

A pesca de atum e espécies relacionadas ocorre ao longo de todo o ano, por toda a extensão da costa
moçambicana (Figura 6.9), sendo historicamente realizada substancialmente por palangreiros e
cercadoras estrangeiros. Neste contexto, os acordos com países terceiros, designadamente os acordos
de acesso à pesca por embarcações da União Europeia (e.g. França, Espanha, Itália, Portugal) e de
países asiáticos (e.g. China, Coreia, Japão) tiveram um papel central no desenvolvimento e exploração
deste recurso (ADNAP, Plano Estratégico de Desenvolvimento da Pescaria de Atum - PEDPA, 2013).
Ao longo dos anos a frota estrangeira tem diminuído consideravelmente e tem sido gradualmente
transferida para bandeira nacional, encontrando-se numa fase incipiente de desenvolvimento e
experienciando por isso muitos problemas operacionais (Chacate & Mutombene, 2019). De facto, se em
2005 a frota era composta por 143 embarcações de bandeira estrangeira (e.g. espanhola, portuguesa),
em 2019 essa componente da frota já era constituída por apenas dois palangreiros da Coreia do Sul
(quadro seguinte). Outros nove palangreiros possuem bandeiras estrangeiras (Seychelles, Maurícias e
China) mas tendo como porto base, o porto da Beira ou de Maputo.

Quadro 6.22 - Número de licenças de pesca dadas a embarcações das frotas estrangeiras e moçambicanas
entre 2005 e 2019
Número de licenças
Ano

Palangres

Cercadoras

Nacional Estrangeiro

Estrangeiro

Total

Fonte

2005

99

44

143

PEDPA

2006

95

47

142

PEDPA

2007

110

51

161

IOTC

2008

75

47

122

IOTC

2009

70

41

111

IOTC

2010

37

34

71

IOTC

2011

39

34

73

IOTC

2012

35

23

58

IOTC

2013

27

18

45

IOTC

2014

34

22

58

IOTC

2
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Número de licenças
Ano

Palangres

Cercadoras

Nacional Estrangeiro

Estrangeiro

Total

Fonte

2015

9

26

8

43

IOTC

2016

5

29

7

41

IOTC

2017

2

33

4

39

IOTC

8

34

0

42

MIMAIP

2

32

4

38

IOTC

14

20

0

34

MIMAIP

19

2

0

21

MIMAIP

2017
2018
2018
2019

Fonte: Chacate e Mutombene, 2019; ADNAP, 2013; MIMAIP com. pess., 2020

O aumento da ocorrência de pesca ilegal não declarada e não regulamentada tem sido amplamente
documentado (Chacate & Mutombene, 2019), subsistindo por isso algumas dúvidas relativamente ao
número efectivo de embarcações a pescar na ZEE. Dúvidas no número de embarcações a pescar
estendem-se às embarcações licenciadas, como se pode confirmar no quadro anterior, pelos dados
divulgados em 2017 e 2018. De facto, parece existir algum desfasamento entre os dados das duas fontes,
que reportam números diferentes de embarcações nacionais e estrangeiras.
De acordo com a ADNAP (MIMAIP, com. pess.), a frota em 2019 era composta por unicamente 21
embarcações (sector nacional: 16 embarcações da frota industrial e três semi-industriais; frota industrial
de bandeiras estrangeiras: 2 embarcações) (quadro anterior e Quadro 6.19).
A pesca de atum, em 2019, representou para a frota nacional e estrangeira cerca de 1.312 toneladas, o
que em termos de valor de mercado terá sido superior a 1,4 milhões de dólares (INE, 2019). Esta pescaria
estará entre as 4 mais importantes em Moçambique e que apresenta maior margem de progressão,
designadamente a captura de espécies sobretudo disponíveis para as cercadoras (e.g. bonito, albacora)
Emprego

O sector da pesca em Moçambique providenciará mais de 400 mil empregos, particularmente postos de
trabalho directos criado no mar, no processamento do pescado, na venda de pescado e em actividades
conexas. Estas últimas actividades podem ser tanto a montante como a jusante do sector da pesca,
nomeadamente na aquisição e venda de equipamentos, no abastecimento de combustíveis e em outros
serviços necessários à actividade (e.g. reparação naval, comércio de embarcações, aprestos marítimos,
artes de pesca, isco, víveres) (IDPPE, 2013).
Destaca-se que, no que diz respeito ao emprego, por cada cinco postos de trabalho directos criados
pelas actividades artesanais é gerado cerca de um posto de trabalho em terra - Censos de 2012 (ver
Produção). Todas essas actividades associadas em terra assumem uma importância significativa em
termos económicos e sociais, com particular incidência nos centros de pesca (1.169; 792 em águas
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marítimas) mercados de pescado (179) e mercados de 1ª venda (30) existentes em todas as províncias
com costa marítima (quadro seguinte), com expressão sobretudo a nível local (IDPPE, 2013). A maioria
dos mercados e estabelecimentos de venda de insumos de pesca concentra-se nas três províncias do
Centro-Norte do pais, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado.

Quadro 6.23 - N.º de Infraestruturas económicas e sociais por Província intervindo na Pesca artesanal
Nº estabelecimentos
Mercados de
de venda de Insumos
1ª venda
de Pesca

Província

Nº Mercados
de Pescado

Cabo Delgado

20

7

26

Nampula

30

11

89

Zambézia

86

5

33

Sofala

5

4

14

Inhambane

8

1

7

23

1

4

2

1

2

Gaza
Maputo Província
Maputo Cidade
Total

5

0

1

179

30

176

Fonte: IDPPE (2013).

A actividade artesanal é, de acordo com todos os dados disponíveis, o subsector que envolve mais
pessoas e tem por isso maior importância social e potencial de desenvolvimento. Representa uma base
essencial de subsistência para muitas populações da costa, que, na sua maioria, dependem da pesca e
das actividades relacionadas, integrando-as muitas vezes com actividades agrícolas de subsistência.
A pesca industrial e semi-industrial encontra-se comparativamente muito mais desenvolvida em termos
tecnológicos, tendo-se especializado fundamentalmente no mercado de exportação (e.g. camarão e
gamba), contribuindo directamente para o melhoramento do saldo da balança comercial do país (CM,
2003). Criam menos empregos, mas em média os empregos indirectos criados serão de maior exigência
em termos de formação (e.g. técnicos de frio, técnicos de pesca e de embalamento, contabilistas,
informáticos).
Embora não seja completamente conhecida a relação de criação de empregos directos e indirectos da
pesca semi-industrial e industrial, é assumido que em sociedades com actividades pesqueiras mais
desenvolvidas, por cada emprego directo no mar poderão ser criados quatro empregos em terra. Logo,
é de esperar que o sector semi-industrial e industrial moçambicano tenha pelo menos equivalente
contribuição em termos de empregos gerados.
Assumindo que cada embarcação industrial ou semi-industrial emprega uma média de oito pescadores,
o número de empregos directos pode ser estimado em 1.552, tendo em conta o número de embarcações
do sector industrial (130) e semi-industrial a operar (64) em 2019. De acordo com Sutton (2014), os dois
sectores pesqueiros empregavam directamente cerca de 1.550 trabalhadores, em 2014. Assumindo a
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mesma regra empírica (1:4) referida anteriormente, teremos um número de 6.200 empregos indirectos
criados por esta actividade em 2019.
De acordo com os dados oficiais do censo nacional, em 2015, encontravam-se 98 unidades estatísticas
ao serviço da Pesca e Aquacultura, empregando um total de 2.986 pessoas (INE, 2017). No mesmo
período existiam 94 empresas e estabelecimentos empregando 2.947 pessoas.
Em 2018, existiam oficialmente 315 trabalhadores envolvidos na Preparação e Congelação de Produtos
da Pesca e da Aquacultura, valor ligeiramente inferior ao registado em 2017 (319) pelas estatísticas
industriais (INE, 2018).
Empresas

De acordo com os resultados do censo nacional em 2015, encontravam-se 98 unidades estatísticas e 94
empresas ao serviço da Pesca e Aquacultura (INE, 2017). É de notar que, a maioria das estatísticas
existentes estão agrupadas com o sector agrícola, dificultando a análise da contribuição da Pesca
isoladamente.
De acordo com os registos recentes do MIMAIP (MIMAIP, 2019), existem no total 96 empresas /
armadores envolvidos na pesca semi-industrial e industrial. Estas empresas colaboram na pesca com
240 embarcações, entre os quais 127 embarcações da frota “Industrial” (52,9%), 73 da frota “SemiIndustrial a Gelo” (30,4%), 22 da frota "Artesanal de convés fechado com Motor Interno" (9,2%), 11 da
frota "Semi-Industrial de Convés Aberto" (4,6%) e sete da frota "Semi-Industrial Congeladora" (2,9%)
(MIMAIP, 2020).
Organizações não governamentais

Entre as muitas ONG existentes em Moçambique, existem pelo menos três Nacionais e quatro
estrangeiras que têm a pesca como uma das áreas de intervenção (quadro seguinte). Existirão muitas
mais, ligadas de uma forma mais ou menos directa com a pesca, a nível dos aspectos socioeconómicos
e / ou ambientais como as internacionais CARE, CLUSA e OIKOS.

Quadro 6.24 - ONG nacionais e estrangeiras a trabalharem em Moçambique, com a pesca como âmbito de
actuação
ONG Nacionais que actuam no país
Id

Organização

Localização

Área e âmbito de actuação

1

Associação para desenvolvimento
de Bajone (ADEBA)

Zambézia

Agricultura, Saúde e Pesca

2

Associação dos Naturais de
Macuse (ANAM)

Zambézia, Macuse

Agricultura e Pesca

3

Associação de Productores de
Cocos e Copra (OHUSSA)

Zambézia, Maganja da Costa

Agricultura e Pesca
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ONG Internacionais que actuam no país
Id

Organização

Localização

Área e âmbito de actuação

País de
Origem

1

COSPE

Inhambane

Agricultura e Pesca

Itália

2

Svillupo 2000

Inhambane

Agricultura e Pesca

Itália

3

RARE

Cabo Delgado, Nampula, Gaza,
Maputo e Cidade de Maputo

Assistência Social, Meio
Ambiente e Pescas

EUA

4

WWF

Nacional

Ambiente

Internacional

Fonte: JOINT, 2020

Produtos e Serviços do Estado

Entre os serviços do estado que são prestados ao sector da pesca, salientam-se o serviço de controlo de
licenças, fiscalização e inspecções da pesca e do pescado que é vendido nos mercados, importado ou
exportado. O quadro seguinte apresenta uma lista de instituições do estado que de alguma forma ou
outra apresentam serviços ao sector da pesca.

Quadro 6.25 - Instituições do Estado que prestam serviços à pesca
ID

SIGLA

Instituição

Local

1

ADMAR

Administração Marítima

Maputo

2

ADNAP

Administração Nacional das Pescas

Maputo

3

CAP

Comissão Nacional de Administração Pesqueira

Maputo

4

CCGP

Comité de Co-Gestão de Pescas

Maputo

5

CCP

Conselhos Comunitários de Pesca

Maputo

6

DCI

Cooperação Internacional

Maputo

7

DAP

Departamento de Administração Pesqueira

Maputo

8

DNEPP

Direcção Nacional de Economia e Políticas Pesqueiras

Maputo

9

DPASA

Direcção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar

Maputo

10

DPP

Direcção Provincial de Pesca

Maputo

11

DNEPP

Direcção Nacional de Economia e Políticas Pesqueiras

Maputo

12

EP

Escola de Pesca

Maputo

13

IDPPE

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala

Maputo

14

INIP

Instituto Nacional de Inspecção de Pescado

Maputo

15

IIP

Instituto Nacional de Investigação Pesqueira

Maputo

16

MP

Ministério das Pescas

Maputo

17

MP

Museu das Pescas

Maputo

18

DNFP

Direcção Nacional de Fiscalização da Pesca

Maputo

19

FFP

Fundo de Fomento Pesqueiro

Maputo

20

UEM

Universidade Eduardo Mondlane

Maputo
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ID

SIGLA

Instituição

Local

21

ECMC

Escola de Ciências Marinhas e Costeiras

Quelimane, Zambézia

22

CePTMar

Centro de Pesquisa e Tecnologia do Mar (CePTMar)

Quelimane, Zambézia

23

PROAZUL Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul

Maputo

24

IDEPA

Maputo

Instituto de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura

A actividade pesqueira enquadra uma grande diversidade de taxas que são imputadas a cada actividade
que contribuem para o orçamento do estado moçambicano, designadamente:
(i) Taxas de Licença para Pesca Industrial e Semi-industrial
(ii) Taxas de Licença de Pesca Artesanal
(iii) Taxas de Licença de Pesca Recreativa e Desportiva e de Troféu de Pesca
(iv) Taxas a Pagar pelos Serviços de Inspecção de Pescado (Certificação Sanitária para exportação
/ importação, licenciamento sanitário, análises laboratoriais).
A análise do valor a pagar pela licença de pesca pode ser consultada no sítio do Portal do Governo
(www.portaldogoverno.gov.mz).
No quadro seguinte encontra-se o resumo da evolução das receitas com as licenças de pesca e de
inspecção do pescado importado e exportado.

Quadro 6.26 - Receitas de Licenças de Pesca e de Inspecção de Pescado
Rúbrica

Receitas MZN 103
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lic. de Pesca Industrial

87.848

82.356

47.078

57.152

98.479

76.191

26.352

18.311

82.278

77.179

82.396

78.764

Lic. de P. Semi-industrial

18.530

15.316

11.609

8.379

11.851

9.278

4.994

10.427

11.039

15.821

11.412

18.418

1.052

1.269

1.222

709

1.483

996

920

1.444

1.834

2.638

1.170

1.901

464

866

3.161

799

1.457

1.026

731

1.885

1.563

1.898

1.423

2.358

2.800

1.327

212

1.827

3.215

1.303

181

3.268

4.465

2.678

43.078

4.470

2.404

65.960 111.944 116.485

93.264

35.582

47.472 109.571 101.108

96.518 101.548

39.924

45.530

38.996

34.382

43.417

158.476 160.701 105.884 149.397 143.275 138.794

74.578

81.854 146.800 134.720 139.935 129.568

Lic. de Pesca artesanal
Lic. de P. Recr. e Desport.
Multas
Cobranças atrasadas
Subtotal (Frota Nacional)
Lic. de P. Ind. estr. (atum)
Subtotal (Lic. de Pesca)
Tx. de Inspec. de Pescado
Direitos de Pesca (EU)
Receitas Próprias
Total

113.962 105.599
44.514

5.256

55.102

37.453

26.790

1.790
15.405

11.067

37.229

7.471

6.000

8.183

4.964

11.505

6.753

9.394

10.601

160.281 224.795

56.262

28.130

44.685

43.186

49.311

52.198

68.860

3.972

16.536

2.739

1.771

8.222

16.158

107
3.572

33.612

117

28.020

13.449

15.939

19.219

16.514

21.811

24.707

324.013 392.967 168.146 189.682 209.460 196.224 132.413 151.668 242.419 164.683 177.685 173.494

Fonte: MIMAIP, 2017

Em 2017, o estado moçambicano arrecadou cerca de MZN 173 milhões em licenças, sendo que mais de
70% veio do sector semi-industrial e industrial, designadamente nas licenças dadas à frota estrangeira
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para a pesca de atum (MIMAIP, 2017). A receita das licenças de pesca tem uma evolução muito irregular
nos últimos anos, denotando-se uma perda de vulto com a ausência de proveitos provenientes dos
direitos de pesca da União Europeia.
De acordo com os Indicadores e Metas de Desenvolvimento da Estratégia Nacional de Desenvolvimento
(2015-2035) existem cinco laboratórios de Inspecção de pescado em funcionamento. A meta
estabelecida para 2035 pelas entidades moçambicanas são a existência de trinta e cinco (35) (MPD,
2014).
Procura
O potencial actual de produção de pescado em Moçambique é, de acordo com cálculos recentes, de
cerca de 330 mil toneladas (IIP, 2018). Avaliações recentes indicam que a produção em águas marinhas
terá ascendido, em 2017, a cerca de 241 mil toneladas, o que corresponderá a cerca de 95% do potencial
estimado de captura. Grande parte desse pescado é, em termos de volume, fundamentalmente capturado
pelo sector artesanal, em grande medida disponibilizado para o mercado de consumo interno.
As pescarias de subsistência e artesanal constituem, como referido, a base económica da maioria da
população que vive nas zonas costeiras, enquanto que a pesca industrial e semi-industrial se destinam
essencialmente à exportação (CM, 2003). O pescado capturado pela frota artesanal que opera em toda
a costa moçambicana, e que representará mais de 90% do volume, é assim, maioritariamente
disponibilizado ao mercado e comercializado localmente. Parte dessa captura destina-se também à
exportação, de peixe seco, salgado ou fumado para os países vizinhos (e.g. Malawi, Zimbabwe, Zâmbia).
As capturas globais têm aumentado consideravelmente desde 2001 até ao ano de 2017 (FAO, 2019)
(figura seguinte). Os acréscimos dos valores de captura devem ser avaliados com ponderação, pois
coincidem também com o início da implementação de um novo método de estimativa das capturas da
pesca artesanal. O Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala (IDPPE) tem
dedicado esforço à organização de censos deste subsector.
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Fonte: FAO Fishstat. FAO, 2019

Figura 6.13 - Total de capturas da actividade pesqueira marinhas em Moçambique (Milhares toneladas)

Quanto à balança comercial, os dados da FAO mostram que tem sido tradicionalmente positiva ao longo
das décadas (figura seguinte). Porém, o desenvolvimento económico e social que Moçambique tem
registado nos últimos anos, tem levado ao incremento da procura de produtos da pesca, bem como o
aumento da construção de infra-estruturas e de diversos serviços relacionados com a actividade
marítima.
Desde 2011 houve uma inversão da balança comercial e o país passou a importar mais produtos do mar
do que os valores que exporta (FAO, 2019) (figura seguinte). A inversão acontece também devido ao
estado de sobreexploração de alguns dos mananciais, pois grande parte dos recursos de alto valor
comercial estão sobreexplorados, como é o caso do camarão branco do banco de Sofala e da baía de
Maputo, a gamba vermelha em toda a costa e alguns peixes de linha, como é o caso de robalo e a
garoupa de bordo branco na Zona C (Sousa et al, 2015).Toda essa situação levou a uma perda de mais
de 55% das exportações, facto que tem vindo gradualmente a degradar-se desde 2002.
Moçambique registava, em 2017, um défice de pescado estimado em cerca de 65 mil toneladas. A
satisfação da maior procura de pescado tem sido assegurada sobretudo com o recurso à importação de
peixe congelado, que ocupa o primeiro lugar no volume das importações de produtos da pesca,
representando o carapau cerca de 94% dos mesmos.
As conservas de peixe representam pouco mais de 1%, o que revela certamente uma oportunidade que
o sector da pesca poderá aproveitar, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e eliminação do
desaproveitamento do pescado pela frota artesanal e industrial.
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Fonte: FAO Fishstat. FAO, 2019

Figura 6.14 - Total de importação e exportação de produtos da pesca em milhares de USD

A disponibilidade alimentar, tendo em conta as importações e exportações nacionais, tem aumentado
significativamente ao longo da última década (2006-2017). A disponibilidade de pescado no mercado
nacional rondava valores superiores a 400 mil toneladas em 2017. Tendo em conta o número de
habitantes, verifica-se que o consumo per capita se situava nos 14 kg/ano (quadro seguinte), valor ainda
assim bastante abaixo do valor médio mundial de 19 kg/ano. É de realçar que, em cerca de 10 anos, o
valor do consumo mais do que triplicou em Moçambique. Segundo Capaína (2021), citando o MIMAIP, o
consumo per capita passa para valores da ordem dos 18 kg em 2019, o que reflecte a tendência crescente
a uma taxa média anual de 7,1%.

Quadro 6.27 - Consumo Per Capita Aparente de Pescado por Ano entre 2006 e 2017
Descrição
Produção (ton)

2006
102.490

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

99.666 131.632 156.562 170.039 197.213 211.512 225.831 258.260 290.913 303.385 340.210

Importação (ton)

7.070

9.357

16.553

26.687

37.268

43.595

44.493

52.872

71.628

72.014

71.403

79.999

Exportação (ton)

16.992

13.249

11.022

11.220

12.058

13.143

12.361

12.073

11.800

12.877

14.415

14.853

Disponib. Alimentar (ton)

92.568

95.774 137.163 172.029 195.249 227.665 243.644 266.630 318.088 350.050 360.373 405.356

População (mil hab)

Consumo per capita
(kg/ano)

19.913,8 20.632,4 21.207,9 21.802,9 22.416,9 23.049,6 23.700,7 24.366,1 25.041,9 25.727,9 26.423,6 28.861,9

4,6

4,6

6,5

7,9

8,7

9,9

10,3

10,9

12,7

13,6

13,6

14,0

Fonte: MIMAIP, 2017
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A exportação de produtos do mar atingiu um valor superior a MZN 4,257 mil milhões em 2018, sendo que
cerca de 78% foram crustáceos (e.g. lagosta, caranguejo, gamba e camarão). Não obstante a
sobreexploração de alguns mananciais, a exportação de camarão continua a representar cerca de 47%
do total da exportação, enquanto os produtos preparados representaram somente 2% (quadro seguinte).
Nos quadros anexos a este subcapítulo podem ser avaliados ainda os valores de exportações e
importações por descrição de mercadorias e país de origem.

Quadro 6.28 - Comércio Internacional de produtos do mar: Valores das Exportações e Importações por
Secções e Capítulos da Pauta Aduaneira (SH), ANO DE 2018
Comércio Internacional
Exportação

1.000 MZN

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados
aquáticos

4.172.759

69.200

98,0

Preparação de carnes, peixe, crustáceos ou moluscos

85.071

1.411

2,0

4.257.830

70.611

4.569.360

75.777

91,1
8,9

Total
Importação

Estrutura
1.000 USD Percentual

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados
aquáticos
Preparação de carnes, peixe, crustáceos ou moluscos
Total

448.933

7.445

5.018.293

83.222

-760.463

-12.611

Balança Comercial
Fonte: INE, 2018

O país exportou ainda em 2018 pouco mais de MZN 250 mil de apetrechos para a pesca, designadamente
para Angola, Dinamarca, Portugal e Quénia. O quadro seguinte apresenta a lista e os valores totais dos
bens utilizados na pesca, exportados e importados por Moçambique.

Quadro 6.29 - Comércio Internacional de Bens utilizados na Pesca: Valores das Exportações e Importações
por Posição da Pauta Aduaneira (SH) e Países de Destino, Ano 2018
Comércio
Pauta
Internacional (SH)

Descrição das
Mercadorias

País de
Destino /
Origem
Angola

Exportação

9507

Canas de pesca,
anzóis e artigos para a
Pesca

Grupo

Geral

5,2

181

3

72,1

Portugal

15

0

6,0

Quénia

42

1

16,7

251

4

0,1

251

4

0,1

Dinamarca

África do Sul
8902

Estrutura Pauta
Percentual

0

Total

Importação

1.000 USD

13

Subtotal

Barcos de pesca,
navios-fábrica e
semelhantes

1.000 MZN

4.749

79

4,2

Camarões

324

5

0,3

China

302

5

0,3

108.953

1.807

95,3

Taiwan
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Comércio
Pauta
Internacional (SH)

Descrição das
Mercadorias

País de
Destino /
Origem

Subtotal
África do Sul
China

8903

Embarcações de
recreio e desporto

Grupo
114.328

1.896

30.520

506

60,8

2.779

46

5,5

571

9

1,1

5.558

92

11,1

Itália

9.959

165

19,8

Japão

139

2

0,3

Portugal

13

0

0,0

Sri Lanka

87

1

0,2

Zimbábue

594

10

1,2

50.220

831

2.620

43

10,1

24

0

0,1

Angola

6

0

0,0

Canadá

14

0

0,1

China

7.444

123

28,7

Coreia do Sul

2.117

35

8,2

EAU

1.648

27

6,4

218

4

0,8

2.125

35

8,2

EUA

284

5

1,1

Hong Kong

394

7

1,5

Índia

2.451

41

9,4

Maurícias

2.944

49

11,3

448

7

1,7

7

0

0,0

27

0

0,1
12,2

Holanda

Eslovénia
Espanha

Portugal
Reino Unido
Suíça
Taiwan
Subtotal
Total
Balança Comercial

Geral
59,9

EUA

África do Sul

9507

1.000 USD

EAU

Subtotal

Canas de pesca,
anzóis e artigos para a
Pesca

1.000 MZN

Estrutura Pauta
Percentual

26,3

3.175

53

25.946

429

13,6

190.745

6.944.175

100,0

-190.494

-6.944.171

Fonte: INE, 2018

A pesca proporciona actividades económicas na área de comércio e exportação, designadamente de
camarão e peixe congelado. O quadro seguinte apresenta uma lista de algumas das principais empresas
do sector da comercialização e exportação de pescado.
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Quadro 6.30 - Lista de empresas de comércio e exportação de pescado
Id

Empresa

Sector

Local

1

Aquapesca Lda.

Peixe - Exportadores e Importadores

Maputo

2

Aquapesca, Lda.

Peixe - Exportadores e Importadores

Zambézia

3

KRUSTAMOZ - Crustáceos de Moçambique Lda.

Armador/exportador

Zambézia

4

PESCAMAR - Sociedade de Pescas de Mariscos Lda.

Armador/exportador

Sofala

5

Tio Peixe Lda.

Peixe - Exportadores e Importadores

Maputo

6

Frigopesca Lda.

Peixe Congelado

Maputo

7

Peixaria

Papa Pesca Lda.

Maputo

8

Peixaria

Comércio e Peixaria Mar Azul

Maputo

9

Sociedade de Pesca da Beira Lda.

Peixe - Armazenistas

Sofala

10

EFRIPEL - Entrep. Frigoríf. de Pesca de Moçamb. Lda. Entreposto Frio

Zambézia

O camarão encontra-se entre as dez maiores exportações primárias de Moçambique, unicamente atrás
de determinados minérios (e.g. alumínio), da produção de gás natural e electricidade e ainda do
agro-negócio (tabaco, madeira, açúcar, caju e farinha). Neste caso, três empresas que controlam grande
parte da fileira, detendo embarcações e o negócio da exportação de camarão (Pescanova, Krustamoz e
Miradouro), representavam mais de 57% do mercado de exportação (Sutton, 2014).
Tendências
O potencial actual de produção de pescado total em Moçambique é, como antes referido, da ordem das
cerca de 330 mil toneladas (IIP, 2018). Tendo em conta que a produção em águas marinhas terá
ascendido a cerca de 95% do potencial estimado de captura, conclui-se que não haverá muita margem
para crescimento. No entanto, sabendo que grande parte desse pescado é, em termos de volume,
fundamentalmente capturado pelo sector artesanal, sector que apresenta reconhecidamente um elevado
nível de desperdício por dificuldade de escoamento e conservação, pode-se concluir que com
investimentos no sector poderá haver um grande acrescento de valor e com isso potenciar ainda mais o
sector.
Por outro lado, as pescarias encontram-se em estados diferentes de exploração como o quadro seguinte
ilustra, implicando tendências contraditórias entre elas.
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Quadro 6.31 - Potencial dos principais recursos pesqueiros
RECURSO

Localização

Potencial
(t/ano)

CRUSTÁCEOS

Estado de
Exploração

22.805
Não Estimado

Optimamente
explorado

Camarão de superfície

Baía de Maputo

Camarão de superfície

Banco de Sofala

6.125 Sobreexplorado

Camarão de profundidade (Gamba)

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane) e banco de Sofala

1.650

Completamente
explorado

Lagostim de profundidade

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane) e banco de Sofala

125

Moderadamente
explorado

Lagosta de profundidade

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane)

255

Completamente
explorado

Caranguejo de profundidade

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane) e banco de Sofala

352 Não avaliado

Cefalópodes de superfície

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane) e banco de Sofala

3.864

Moderadamente
explorado

Cefalópodes de profundidade

Zona Sul (Maputo, Gaza e
Inhambane) e banco de Sofala

10.434

Moderadamente
explorado

PEIXES

176.640

Demersais acessíveis à pesca Industrial Zona Norte
e Semi-Industrial à linha rochosos
(marreco, cachucho, garoupas e
Banco de Sofala
pargos)
Zona Sul

260
1.700

10.130 Sobreexplorado

Demersais acessíveis à pesca Industrial
Banco de Sofala
e Semi-industrial à linha arenosos
(peixe pedra, gonguri e corvina)
Zona Sul

31.722
5.537

Zona Norte
Pequenos pelágicos acessíveis à pesca
Banco de Sofala
artesanal
Zona Sul
Grandes pelágicos acessíveis à pesca
Toda a zona económica
industrial com recurso a palangre (atum
exclusiva
e espécies relacionadas)

Bivalves
TOTAL

Completamente
explorado
Optimamente
explorado

35.193

Moderadamente
explorado

35.445

Optimamente
explorado

16.603

Moderadamente
explorado

20.000

Moderadamente
explorado

Baía de Maputo

3.650 Sobreexplorado

Província de Cabo Delgado

1.800 Não avaliado

MOLUSCOS
Polvo

Optimamente
explorado

400 Sobreexplorado

Zona Norte

Magumba

Moderadamente
explorado

2.663
Província de Maputo

500 Não avaliado

Província de Cabo Delgado

363 Não avaliado
202.108

Fonte: MIMAIP, 2017
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Área/espaços ocupados
A frota de pesca moçambicana tem teoricamente acesso à quase totalidade do espaço marítimo que
caracteriza a ZEE, particularmente à área compreendida entre a costa e o talude continental. No entanto,
quer devido a limitações impostas pela lei das pescas, quer pelas características particulares de cada
pescaria, os raios de acção são naturalmente mais reduzidos em termos espaciais.
Os bancos de pesca constituem um mosaico de áreas de interesse, com sobreposições de benefícios
distintos entre diferentes pescarias. De facto, como exemplo, as áreas usadas para pescar espécies
demersais de recife são naturalmente distintas daquelas usadas na captura de camarão de superfície ou
gamba de profundidade.
O Regulamento Geral das Pescas (REPMAR / Decreto n.º 89/2020) impõe limites legais que dependem
do tipo de embarcação e da arte utilizada. As embarcações artesanais, de convés aberto e desprovidas
de meios mecânicos de propulsão, por exemplo, somente podem distanciar-se três milhas da costa ou
do ancoradouro de base.
As actividades artesanais e de subsistência encontram outras restrições que se prendem com imposições
das tecnologias mais limitadas empregues na pesca, designadamente a nível de autonomia das
embarcações. De acordo com os Censos 2012 (IDPPE, 2013) cerca de 95% das embarcações
observadas permanecem menos que 12 horas no mar enquanto 4% têm permanência considerada entre
12 a 24 horas.
A Figura 6.9 resume e ilustra algumas das áreas pesqueiras reconhecidas ao longo de toda a costa (e.g.
pescaria de camarão de superfície, pescaria de crustáceos de profundidade).

6.5.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
Embora a pesca não apresente nenhum valor ambiental intrínseco, a importância que os recursos
marinhos apresentam do ponto de vista económico, deve, por si só, ser um grande estimulador da
implementação de boas práticas ambientais. A sustentabilidade da pesca e a valorização do pescado
são cruciais para a actividade presente e futura, e a pesca não pode ser vítima da sua própria eficácia.
De facto, a exploração sustentável dos recursos apenas pode ser obtida com a preservação dos valores
ambientais, nomeadamente através da gestão eficiente dos recursos existentes (e.g. estabelecimento de
quotas, de vedas e defesos, adequação de esforço de pesca). Nesse sentido, a actividade pesqueira
poderá ter um contributo para a conservação da biodiversidade, caso seja garantida a observância das
melhores práticas de gestão pesqueira e ordenamento do território.
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Entre as práticas favoráveis destacam-se aquelas que se encontram plasmadas na lei vigente (REPMAR
/ Decreto n.º 89/2020) que, em termos genéricos, salienta os aspectos fundamentais para a salvaguarda
dos valores ambientais:
(i) o respeito pelas áreas de conservação, interditas à pesca, designadamente dentro de Reservas
Naturais Integrais ou Parques Naturais (Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da
Diversidade Biológica - Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio, e o seu regulamento / Decreto n.º 89/2017,
de 2017, de 29 de Dezembro);
(ii) respeito pelos períodos de veda e interdição da pesca em áreas ou épocas com vista à protecção
de exemplares de juvenis;
(iii) respeito pelo Total Admissível de Captura (TAC);
(iv) respeito pelas espécies protegidas;
(v) respeito pelo tamanho mínimo de captura;
(vi) respeito pelo número de exemplares a capturar (e.g. pesca desportiva).

Valor Económico e Social
As actividades pesqueiras, e particularmente a captura de recursos vivos no espaço marítimo,
representam um peso considerável na socioeconomia moçambicana. De facto, apesar das pescas
apresentarem uma contribuição directa relativamente baixa para o PIB nacional (cerca de 2%) e apenas
cerca de 1,4% das receitas em exportações, têm um peso considerável na segurança alimentar, e
especialmente no acesso à proteína, por uma proporção significativa da população do país, nas áreas
rurais e urbanas (Souto, 2014; INE, 2018). Cerca de 50% da proteína animal consumida no país provem
dos recursos pesqueiros.
A pesca artesanal ou de subsistência, tem particular e elevada importância do ponto de vista
socioeconómico. Além de providenciar mais de 400 mil empregos, em particular postos de trabalho
directos criados no mar, a pesca artesanal cria empregos em áreas relacionadas como na venda e no
processamento do pescado (e.g. secagem, congelação, fumagem, salga) (IDPPE, 2013).
Tudo indica que a pesca mais industrial terá uma relativamente menor importância social, pois empregará
perto de 1.550 pessoas directamente e entre cerca de 3000 a 6200 indirecto (ver Emprego), realçando
ainda mais a maior relevância social da pesca artesanal e de subsistência.
No entanto, tanto a pesca artesanal como a industrial representam uma actividade aglutinadora de valor
social e económico, por servirem de âncora para diversas actividades conexas a jusante e a montante.
As actividades conexas podem ser, particularmente, a aquisição e venda de equipamentos, o
abastecimento de combustíveis e outros serviços necessários à actividade, de domínio privado (e.g.
reparação naval, comércio de embarcações, aprestos marítimos, artes de pesca, isco, víveres) ou em
serviços do Estado.
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Cerca de 850 mil famílias, ou cerca de 20% da população, dependem da pesca para parte de sua renda,
e uma maior proporção depende da pesca para a subsistência e segurança alimentar (Souto, 2014).
Entre os serviços do Estado que são prestados, destacam-se aqueles que são prestados por técnicos ao
sector, especialmente a investigação pesqueira, os serviços de controlo de licenças, bem como de
fiscalização e inspecções da pesca e do pescado que é vendido nos mercados.
O papel social exercido pela frota mais industrializada é sobretudo devido ao contributo para a melhoria
da balança comercial, uma vez que é orientada para a captura e exportação de camarões e outros
crustáceos. É espectável que as populações ganhem socialmente com uma balança comercial saudável.
Os serviços relacionados com a importação e exportação podem igualmente, por si só, ancorar muitas
actividades, particularmente ligadas à criação de entrepostos de armazenamento e frio, congelamento e
venda de pescado. A importância deste sector moçambicano resume-se à importação de produtos do
mar num valor superior a MZN 5 mil milhões, enquanto a exportação atinge um valor superior a MZN
4,257 milhões em 2018.
O camarão é o produto do mar com maior procura externa e encontra-se entre as dez maiores
exportações primárias de Moçambique, unicamente atrás de determinados minérios (e.g. alumínio),
produção de gás natural e electricidade da barragem Cahora Bassa e ainda produtos do agro-negócio
(tabaco, madeira, açúcar, caju e farinha). Na actividade, três empresas dominam o negócio da pesca e
exportação para mercados asiáticos e europeus (Pescanova, Krustamoz e Miradouro), representando no
conjunto mais de 57% do mercado do camarão (Sutton, 2014).
O país importou em 2018 mais de MZN 190 milhões em bens como barcos, navios-fábrica e apetrechos
usados na pesca, provenientes de vinte e quatro países de África, Europa e Ásia. A exportação de
apetrechos de pesca situou-se em pouco mais de MZN 250 mil. Neste subsector, o défice é assim
desproporcional, o que representa decididamente uma oportunidade de investimento que o sector da
pesca e o Estado moçambicano poderá aproveitar, numa perspectiva de desenvolvimento da indústria
naval e de equipamentos para a pesca (e.g. aladores, roupa e equipamento de pescador, redes,
armadilhas, âncoras e outros aprestos).
A pesca tem igualmente uma grande relevância no contributo ao alívio à pobreza e aumento da segurança
alimentar, ao ocorrer ao longo de toda a costa onde habitam cerca de dois terços da população
moçambicana. De facto, é frequentemente realizada por pescadores locais que pescam para o consumo
familiar, podendo ainda constituir uma actividade secundária para quem a pratica, agregando muitas
vezes actividades agrícolas de subsistência.
O alívio dos níveis de pobreza faz parte das principais orientações e estratégias de desenvolvimento das
pescas moçambicanas, que se encontram orientadas em concordância com a sua função
socioeconómica, exibindo como principais objectivos a garantia da segurança alimentar, o crescimento
económico sustentável e a redução da taxa de desemprego das populações.
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A disponibilidade alimentar em produtos do mar, tendo em conta o balanço comercial, tem aumentado
significativamente ao longo da última década. A oferta de pescado no mercado nacional ronda
actualmente as 400 mil toneladas, em grande medida em harmonia com a política de garantia da
segurança alimentar das populações. De facto, apesar do consumo per capita se encontrar bastante
abaixo do valor médio mundial (19 kg/ano), o valor do consumo per capita mais do que triplicou em cerca
de 10 anos, situando-se na actualidade em cerca de 14 kg/ano.
Nos pontos seguintes apresenta-se, em maior detalhe, o contributo dos vários tipos de pesca para a
socioeconomia de Moçambique.
Produção

Globalmente, em 2017, a importação de peixe e produtos da pesca foi avaliada em USD 74 milhões e as
exportações em USD 42,2 milhões (FAO, 2019). O défice na balança comercial situou-se nesse ano em
mais de USD 31 milhões, no ano de 2017.
A importação de produtos do mar atingiu um valor superior a MZM 4 mil milhões em 2018, sendo que
somente cerca de 9% foram resultantes de produtos preparados (Quadro 6.28). A satisfação da procura
de pescado é assegurada sobretudo com o recurso à importação de carapau congelado. De facto, o
peixe congelado ocupa o primeiro lugar no volume das importações de produtos da pesca.
As conservas de peixe representam pouco mais de 1% o que é certamente uma oportunidade que o
sector da pesca poderá aproveitar, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e eliminação dos
desperdícios do pescado pela frota artesanal.
Em 2017, mais de 95% das capturas em peso correspondeu a cerca de 75 toneladas de carapau, sendo
que a restante quantidade se distribuiu por espécies como caranguejo, sardinha e atum.
O Quadro 6.28 apresenta a lista e os valores totais dos bens importados e exportados por Moçambique.
Nos quadros anexos a este subcapítulo podem ser avaliados ainda os valores de importações por
descrição de mercadorias e país de origem.
O país importou, em 2018, mais de MZN 418 milhões em bens como barcos, navios-fábrica e apetrechos
usados na pesca, provenientes de vinte e quatro países de África, Europa e Ásia. O Quadro 6.29
apresenta a lista e os valores totais dos bens utilizados na pesca e importados por Moçambique.
Pesca Artesanal Marinha

Embora continue a ser dominado por métodos altamente tradicionais, é ainda o maior fornecedor de
produtos do mar para os mercados domésticos. Os recursos marinhos, principalmente o peixe,
constituem como anteriormente referido, a principal fonte de proteína animal, em especial para a
população residente em zonas costeiras, e importante fonte de receitas para as mesmas (Doherty et al.,
2015).
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A captura total deste sector rondará actualmente as 300 mil toneladas ano e representará
aproximadamente 95% das capturas totais efectuadas na costa moçambicana. Entre 2006 e 2017 a
produção aumentou de cerca de 64 mil toneladas até às 224 mil toneladas, em 2017. Os correspondentes
valores monetários obtidos nos mercados têm aumentado de forma exponencial, atingindo actualmente
cerca de MZN 21 milhões (MIMAIP, 2017).
As artes de pesca utilizadas são dirigidas a múltiplos grupos de espécies, com destaque para os peixes
demersais e pelágicos e os crustáceos (e.g. lagosta, caranguejos, camarão) (quadro seguinte).

Quadro 6.32 - Evolução das capturas da pesca artesanal e respectiva valoração da Produção
entre 2006 e 2017
Produção (Toneladas)

Descrição
2006
Lagosta
Caranguejo
Peixe marinho

5

2007
33

2008

2009
1

179

2010
166

175

121

255

690

734

57.457

45.511

74.870

84.110

86.828

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

211

225

159

106

116

155

1.058

1.270

1.350

1.346

1.966

2.894

1.554

3.587

99.452 115.269 110.874 142.952 162.272 168.127 191.469
6.299

Atum e Espécies Relacion.
Camarão

1.367

838

2.087

2.508

4.320

1.858

3.360

3.020

3.166

5.240

5.203

6.295

Acetes

2.018

2.022

2.443

1.958

2.458

2.316

2.016

2.241

1.990

2.463

7.771

3.533

247

551

773

982

1.234

1.265

2.035

1.671

1.847

1.772

2.283

4.125

1.928

2.351

181

670

369

431

489

653

854

1.298

1.786

1.969

Cefalópodes
Tubarão
Outros

776

Aproveit. Fauna Acompan.
Total

63.973

Descrição
Lagosta
Caranguejo
Peixe marinho

746

2.156

1.364

2.920

1.131

4.816

4.557

1.582

2.638

3.731

4.381

5.522

2.268

5.548

8.847

3.400

3.139

3.319

4.234

4.276

1.543

1.703

57.695

85.034

98.009 107.876 111.334 132.699 127.840 158.697 182.969 192.153 224.419

Receitas MZN (milhões)
2006

2007

2008

0,8

5,5

0,2

12,1

8,3

17,6

2009
29,8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

122,2

211,5

37,4

25,4

17,5

21,7

29.0

197,7

47,6 5.991,1

6.862,2

93,2

92,9

135,7

326,6

120,3

277,8

3.418,7 2.707,9 4.454,8 5.004,5 1.982,4

3.278,1 6.800,9 6.541,5 8.434,1 10.831,7 11.221,9 12.780,5
331,9

Atum e Espécies Relacion.
162,5

99,6

248,1

298,2

292,3

275,4

399,8

359,1

376,8

839,4

833,6

1.008,5

Acetes

24,0

24,1

29,1

23,3

14,7

15,1

24,2

26,7

23,9

32,9

103,7

47,2

Cefalópodes

14,7

32,8

46,0

58,4

22,0

25,6

120,1

99,4

108,9

118,3

152,4

275,3

114,7

139,9

10,8

39,9

173,7

67,3

28,9

38,9

50,4

86,6

119,2

131,4

9,2

8,9

25,7

16,2

105,3

40,5

57,8

22,8

19,0

35,2

49,8

58,5

65,7

27,0

66,0

105,3

40,5

37,7

39,5

50,8

57,1

20,6

22,7

Camarão

Tubarão
Outros
Aproveit. Fauna Acompan.
Total

3.756,8 3.092,7 4.859,1 5.584,0 8.808,9 10.816,0 7.599,8 7.246,2 9.217,1 12.349,4 12.650,5 15.131,6

Fonte: MIMAIP, 2017
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Tendo em conta que a pesca artesanal não está sujeita ao sistema de quotas, tem contribuído de forma
significativa para o aumento das capturas totais.
De acordo com o censo da pesca artesanal 2012 (IDPPE, 2013), somente a frota artesanal empregava
cerca de 400 mil pessoas em todo o país. Este número estimado de profissionais englobará pescadores
sem embarcação e artes de pesca, tripulantes das embarcações e outros profissionais de apoio.
No total foram recenseados 260.978 pescadores (Tripulantes permanentes / eventuais e pescadores sem
embarcação) e mais de 55.000 pessoas envolvidas noutras actividades relacionadas com a pesca (e.g.
Carpinteiros, mecânicos) (quadro seguinte) que exercem a sua actividade em 1.586 Centros de Pesca
(Quadro 6.34) (IDPPE, 2013). Foram ainda recenseados 128.044 pescadores do total dos profissionais
do subsector que não possuem qualquer embarcação. Estes são na sua maioria recolectores (43,1%),
ou utilizam linhas de mão (21,3%), tarrafas (8,8%), gamboas (4,7%), entre outras artes menos
importantes (IDPPE, 2013).

Quadro 6.33 - N.º de pescadores e outros profissionais por província intervindo na Pesca artesanal

Província

Tripulan.

Pescad.
sem
embarc.

Total

Carpint.
navais

Comerciant. de
Pescado
Fresco

Seco

Compr. Process.
Mecân.
de
de
Redeiros
Concha Pescado Navais

Total

Cabo Delgado

19.097

21.697

40.794

391

1.780

1.356

58

2.193

5

325

6.108

Nampula

48.715

31.580

80.295

565

3.595

3.317

109

3.722

40

2.062

13.410

Zambézia

32.368

32.419

64.787

829

4.415

7.069

276

5.949

24

2.588

21.150

Sofala

18.854

9.317

28.171

371

1.527

1.297

24

2.105

93

562

5.979

Inhambane

10.561

17.640

28.201

313

1.619

813

23

545

51

350

3.714

Gaza

2.931

4.921

7.852

98

1.131

378

18

863

17

272

2.777

Maputo Provín.

3.339

2.251

5.590

119

774

177

0

147

1

207

1.425

Maputo Cidade

2.501

2.787

5.288

56

330

1

32

0

19

208

646

122.612 260.978

2.742

15.171

14.408

540

15.524

250

6.574

55.209

Total

138.366

Fonte: IDPPE, 2013

A apanha de gastrópodes e bivalves constitui uma contribuição vital para a economia doméstica e para
o consumo de proteína das comunidades costeiras, apesar de ter baixa visibilidade (MICOA, 2013). Um
número significativo nesta actividade de colecta são mulheres, utilizando unicamente as mãos e/ou
utilizando pequenos utensílios ou pequenas redes mosquiteiras.
Apesar do número de centros de pesca envolvidos em todo o país, o défice de instalações e de condições
de preservação dos produtos do mar são comuns, com consequências no elevado nível de desperdício
que é ainda substancial (Sutton, 2014).
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Quadro 6.34 - Número de Centros de Pesca por Província envolvidos na pesca artesanal e por 100 mil
habitantes
Província

Total

População x 103 Nº CP/100x103 hab

%

Cabo Delgado

225

19,2

1.797

12,5

Nampula

195

16,7

4.648

4,2

Zambézia

214

18,3

4.444

4,8

Sofala

184

15,7

1.904

9,7

Inhambane

174

14,9

1.427

12,2

Gaza

91

7,8

1.344

6,8

Maputo Província

63

5,4

1.506

4,2

Maputo Cidade

23

2,0

1.194

1,9

1.169

100

18.264

6,4

Total
Fonte: IDPPE, 2013

No que diz respeito às infraestruturas económicas envolvidas na venda de pescado e compra de material
de pesca, verifica-se a existência de grandes insuficiências. Relacionando estes dados com o número de
Centros de Pesca (1.586) e produção, bem como com o número de profissionais, conclui-se que os rácios
apresentam ainda níveis preocupantes. Esta constatação é um evidente indicador das dificuldades
sociais encontradas pelos profissionais da pesca artesanal em várias regiões de Moçambique para
exercerem a sua actividade pesqueira. É de realçar que o número de estabelecimentos de venda de
equipamentos ou serviços utilizados na produção ou serviço de pesca encontram-se maioritariamente
nas províncias de Nampula, Zambézia e Cabo Delgado (quadro seguinte).
Pesca Semi-Industrial Marinha

Os desembarques de pescado do sector semi-industrial têm diminuído anualmente das cerca de 5 mil
toneladas, em 2006, até às cerca de 2 mil toneladas em 2017 (quadro seguinte). Os correspondentes
valores monetários obtidos nos mercados têm igualmente diminuído de modo gradual, reflexo do mau
estado de alguns recursos, designadamente as pescarias de camarão de superfície do Banco de Sofala
e de peixes demersais acessíveis à pesca industrial e semi-industrial à linha na zona sul (e.g. peixe pedra,
gonguri e corvina) e zona norte (e.g. marrecos, cachucho, garoupas e pargos) (MIMAIP, 2017) (Quadro
6.31).
Uma vez que na sua grande maioria as empresas se encontram dedicadas ao mercado internacional,
designadamente à venda de camarão para os mercados internacionais (e.g. Europa e Ásia) isso tem
reflexos na diminuição da sua contribuição directa para a balança comercial. Os correspondentes valores
monetários obtidos nos mercados têm diminuído drasticamente, atingindo actualmente de cerca de
MZN 167 milhões.
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Quadro 6.35 - Produção da Pesca Semi-Industrial e respectiva valoração da Produção entre 2006 e 2017
Produção (toneladas)

Descrição

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Peixe

2.771

1.106

670

1.411

905

963

940

841

870

913

738

574

Camarão

1.458

1.291

837

624

869

605

513

385

481

539

423

557

629

575

363

348

450

455

480

446

601

561

400

706

4.858

2.972

1.870

2.383

2.224

2.023

1.933

1.672

1.952

2.013

1.561

1.837

Fauna Acompanhante
Total

Receitas MZN 106

Descrição
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Peixe

164,9

65,8

39,9

84,0

53,8

57,3

55,9

50,0

51,8

60,9

49,2

38,3

Camarão

173,4

153,5

99,5

74,2

103,3

71,9

97,5

73,3

57,2

111,4

90,3

118,9

7,5

6,8

4,3

4,1

5,4

5,4

5,8

5,3

7,2

7,5

5,3

9,4

345,7

226,2

143,7

162,3

162,5

134,6

159,2

128,6

116,1

179,9

144,9

166,7

Fauna Acompanhante
Total
Fonte: MIMAIP, 2017

Os empregos directos e de actividades conexas na pesca semi-industrial não são conhecidos. No
entanto, assumindo que cada embarcação emprega uma média de oito pescadores, o número de
empregos directos pode ser estimado em 512, tendo em conta o número de embarcações a operar em
2019 (64). De acordo com as referências, a pesca industrial e semi-industrial conjuntamente empregaram
cerca de 1.550 trabalhadores (Sutton, 2014).
Entre 2017 e 2019, o subsegmento da frota semi-industrial marinha desembarcou cerca de mil toneladas
por ano, correspondendo entre 5,1% a 8,3% das capturas registadas, excluindo os desembarques
efectuados nos mercados domésticos efectuados pela frota artesanal e que não são sistematicamente
registados em estatísticas nacionais de pesca (quadro seguinte).

Quadro 6.36 - Capturas em toneladas desembarcadas nos últimos três anos pelas diferentes frotas:
industrial, semi-industrial e artesanal de convés fechado
Frota

2017
ton

2018
%

ton

2019
%

ton

Média
%

ton

%

Artesanal

15

0,1

9

0,1

3

0,0

9

0,1

Industrial

12.268

91,6

14.744

92,9

18.944

94,9

15.318

93,4

1.116

8,3

1.111

7

1.010

5,1

1.079

6,6

Semi-industrial
Total

13.399

15.864

19.957

16.407

Fonte: MIMAIP com. pess., 2020
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Pesca Industrial Marinha

Os desembarques de pescado do sector industrial têm-se mantido ao longo dos anos em cerca de
16 mil toneladas, desde 2005, reflexo do mau estado de alguns recursos, designadamente as pescarias
de camarão de superfície, do banco de Sofala e de peixes demersais acessíveis à pesca industrial e
semi-industrial à linha na zona sul (e.g. peixe pedra, gonguri e corvina) e zona norte (e.g. marrecos,
cachucho, garoupas e pargos) (MIMAIP, 2017) (quadro seguinte). Os correspondentes valores
monetários obtidos nos mercados têm-se estabilizado.
Nos últimos três anos as capturas desembarcadas pela frota industrial aumentaram das cerca de 12 mil
toneladas em 2017, para cerca de 19 mil toneladas no ano de 2019, correspondendo em ambos os anos
a mais de 90,0% das capturas da frota mais industrializada, i.e., se se excluir as capturas da frota
artesanal e de subsistência que não são registadas nos centros de pesca (Quadro anterior). O número
de licenças disponibilizadas para o subsector industrial aumentou nos últimos três anos cerca de 13,0%
e as capturas mais de 54% (Quadro 6.19).
Analisando a evolução das capturas desde 2006 destaca-se uma variabilidade grande, com um
decréscimo acentuado sobretudo no início da década de 2010, e um crescimento recente, muito pouco
acentuado, não obstante os desenvolvimentos tecnológicos das embarcações e esforço de pesca.

Quadro 6.37 - Produção da Pesca Industrial e respectiva valoração da Produção entre 2006 e 2017
Descrição
Lagosta

Produção (toneladas)
2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

8

4

13

98

204

192

574

262

290

172

237

107

125

74

95

208

82

50

73

94

186

221

195

1.803

1.366

1.448

1.116

1.261

1.288

1.899

1.813

1.718

1.526

2.043

1.934

326

239

193

340

623

275

667

788

654

1.312

1.509

1.650

Camarão

6.070

5.813

4.626

4.801

4.806

4.017

2.005

2.078

3.556

2.897

2.406

3.720

Lagostim

94

153

100

115

94

145

130

139

173

201

184

143

114

138

42

63

89

103

115

404

331

330

229

357

3

1

54

319

437

660

1.243

1.541

1.870

1.571

2.532

2.287

8

273

448

1.099

Caranguejo
Gamba
Peixe

Cefalópodes
Tubarão
Fauna Acompanhante

11
1.096

320

307

147

Atum e espéc. relacion.
(Frota Nacional)
Atum e espéc. relacion.
(Frota Estrangeira)
Total

165
6.750

6.205

9.406

5.221

6.640

2.861

2.535

3.009

3.916

3.193

2.613

3.478

16.368

14.367

16.211

11.911

14.259

9.636

9.055

10.738

12.581

11.779

12.357

15.100
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Descrição

Receitas MZN 106
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017

Lagosta

2,1

2,1

1,0

3,4

25,6

53,4

50,3

150,2

68,5

85,2

50,4

69,5

Caranguejo

7,6

8,9

5,3

6,8

14,8

5,8

3,6

5,2

6,7

14,4

17,1

15,1

214,4

162,4

172,2

132,7

149,9

153,1

226,0

215,6

204,2

203,7

272,8

258,2

19,4

14,2

11,5

20,2

37,1

16,4

39,7

46,9

38,9

87,6

100,7

110,1

Camarão

1.155,1

1.106,2

880,3

913,6

914,6

764,4

381,0

395,4

676,7

613,3

513,9

794,7

Lagostim

22,4

36,4

23,8

27,3

22,4

34,5

30,9

33,1

41,1

53,7

49,2

38,1

6,8

8,2

2,5

3,7

5,3

3,1

6,8

24,0

19,7

22,0

15,3

23,8

-

-

0,7

-

0,2

0,1

3,2

19,0

-

-

-

-

13,0

3,8

3,7

1,7

5,2

7,9

14,9

18,3

22,3

21,0

33,8

30,5

Atum e espéc. relacion.
(Frota Nacional)

-

-

-

-

-

-

9,8

-

0,5

18,2

29,9

73,3

Atum e espéc. relacion.
(Frota Estrangeira)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174,4

232,1

Gamba
Peixe

Cefalópodes
Tubarão
Fauna Acompanhante

Fonte: MIMAIP, 2017

A quebra nos desembarques de camarão foi bastante evidente ao longo destes anos. Os desembarques
de atum sofreram também um decréscimo acentuado, estabilizando nos últimos anos. Existiu um
aumento forte da lagosta, peixe e fauna acompanhante / acessória, tanto em peso como em rendimento
económico. Globalmente, os rendimentos monetários têm aumentado de forma mais acentuada,
sobretudo depois de 2012, depois de uma queda acentuada.
Os empregos directos e de actividades conexas na pesca industrial não são também conhecidos. No
entanto, assumindo que cada embarcação emprega uma média de oito pescadores, o número de
empregos directos pode ser estimado em 1.040, tendo em conta o número de embarcações a operar em
2019 (130). De acordo com as referências, conjuntamente a pesca industrial e semi-industrial
empregaram cerca de 1.550 trabalhadores (Sutton, 2014).
Pesca Recreativa e Desportiva

A Pesca Recreativa e Desportiva representa tradicionalmente um grande atractivo turístico da costa de
Moçambique. Tem vindo a ganhar importância económica para o país, actuando como agente catalisador
da actividade turística. A esta actividade está associado um sector económico ligado à compra e venda
de artigos para a pesca e embarcações com grande potencial (e.g. canas de pesca e outros artigos para
a pesca, embarcações de recreio e desporto) (Quadro 6.29).
Esta é uma actividade que acontece especialmente no Sul do país, destacando-se as zonas da Ponta do
Ouro, Cabo de Santa Maria, Ilha da Inhaca, Bilene, Závora e arquipélago de Bazaruto, onde ocorrem três
tipos de pesca desportiva: pesca de barco (fundo e corrico), submarina e pesca de margem (Pereira et
al., 2003). Ao longo dos anos esta actividade tem sido maioritariamente praticada a sul de Moçambique.
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Na pesca recreativa de margem na Cidade de Maputo, a principal arte de pesca usada é a cana e molinete
(Pereira et al., 2003). Segundo estes autores os valores de captura por unidade de esforço (CPUE)
estimados são de 0,52 kg peixes/arte/hora e 2,40 kg peixes/pescador/hora.
Um estudo realizado na Reserva Parcial da Ponta do Ouro (Fernandes & Pereira, 2017) indica que a
maior parte dos grupos de pescadores de margem pratica a pesca à linha (99,2%), enquanto os restantes
a pesca com arpão (0,8%). A maior parte da actividade de pesca de margem foi considerada como sendo
para fins recreativos (83,8%), sendo 16,2% considerada para subsistência.
A pesca desportiva de alto mar praticada a Sul de Moçambique, é dirigida sobretudo a grandes pelágicos:
atum (Euthynnus affinis) e palmeta (Scomberomorus commerson) (Pereira, 2005). Este autor refere que,
em concursos de pesca realizados entre 2000 e 2005, foram capturados em média de 114 peixes por
concurso com uma média de 896,4 kg. A pesca submarina e pesca de margem serão maioritariamente
dirigidas a peixes demersais e crustáceos muito valorizados.
Em termos globais, o número de licenças situou-se em cerca de 4.961, mas a sua importância relativa
não é conhecida por não haver registo de capturas. O plano de monitorização desta actividade não tem
uma cobertura geográfica e temporal consistente e contínua (Torres & Álvaro, 2008). Por isso, os dados
resultantes não permitem uma avaliação perfeita do número de pescadores envolvidos e do seu impacto
económico (Fernandes & Pereira, 2017). É espectável que o número de praticantes desta actividade
esteja a ser subavaliado pelo número de licenças atribuídas.
As importações de embarcações de recreio e de desporto são maioritariamente importadas da África do
Sul. A importação rondou, em 2018, cerca de MZN 50 milhões, sendo 60% do valor de importações da
África do Sul (Quadro 6.29).
Não são conhecidas as estimativas do número de empregos criados pelas actividades de pesca
desportiva e de competição em Moçambique.
Processamento de Pescado

A pesca em Moçambique, e em especial a actividade artesanal ou de subsistência suporta uma indústria
de processamento também ela eminentemente artesanal. A grande maioria da produção deste sector é
seca ao sol e comercializada nas aglomerações populacionais locais ou comercializada nos países
vizinhos, contribuindo assim para a balança comercial. A maioria dos Centros de Pesca (CP) artesanais
estão efectivamente envolvidos na secagem / salga (60%) e fumagem (15,4%) de pescado (Quadro 6.33).
Estas são geralmente as técnicas de conservação menos dispendiosas e requerem poucos
equipamentos, favorecendo de forma razoável o valor nutritivo dos alimentos. Uma menor proporção
encontra-se envolvida na tarefa de congelação (3,5%) e refrigeração (8,0%) (IDPPE 2013). No total
estarão envolvidos cerca de 15 mil pessoas nesta actividade artesanal ou de subsistência.
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A congelação é efectuada sobretudo pelas frotas industriais / semi-industriais que encaminha a maior
parte dos congelados para os mercados internacionais europeus e asiáticos.
Em 2018, existiam oficialmente 315 trabalhadores envolvidos na Preparação e Congelação de Produtos
da Pesca e da Aquacultura, valor ligeiramente inferior ao registado em 2017 (319) pelas estatísticas
industriais (INE, 2018).
As mesmas estatísticas salientam uma grande crise nas remunerações anuais auferidas pelos
trabalhadores desta actividade. Os valores monetários diminuíram mais de 36%, variando de
MZN 26.334.854, em 2017, para MZN 16.813.972, em 2018. Esta redução nos salários corresponde a
uma perda per capita média de rendimentos de cerca de MZN 2.918 mil.

6.5.4

Interacção

Impactos sobre o meio marítimo
Embora varie consoante as artes de pesca usadas, as actividades pesqueiras podem exercer impactes
muito negativos e directos nos habitats, que devem ser tidos em conta e avaliados. Entre os impactes
negativos causados pelas alterações dos habitats destacam-se sobretudo aqueles produzidos pelas artes
activas. O arrasto de fundo, dedicado à pesca do camarão e da gamba, é uma das artes de pesca mais
prejudiciais aos habitats. Mas os impactes passam também pela acção de artes passivas como as redes
de emalhar e tresmalho quando usadas em áreas de recife, que causam danos prejudiciais aos habitats
e consequentemente aos ecossistemas de que as actividades pesqueiras dependem (Gonçalves, et al.,
2008). Para além do efeito directo sobre os fundos marinhos, as artes de pesca menos selectivas em
termos de espécies e tamanhos, como o arrasto, capturam enormes quantidades de pescado acessório
(pesca acessória / ”bycatch”) que é muitas vezes desperdiçado e rejeitado ao mar (rejeições / “discards”)
(Monteiro et al., 2001; Atkinson et al.,2011). Esta situação de desperdício é insustentável em termos de
funcionamento da actividade económica, sendo prejudicial para os ecossistemas e pouco aceitável em
termos sociais. A legislação moçambicana prevê a utilização da pesca acessória do arrasto de camarão,
mas o seu cumprimento integral não está garantido (Doherty et al., 2010).
É pratica comum, sobretudo na Zambézia e em Nampula, a recolha e o aproveitamento da fauna
acompanhante / acessória decorrente da pesca industrial de camarão. Os próprios comerciantes de
pescado e os pescadores artesanais utilizam as suas embarcações para se aproximarem dos arrastões
industriais para adquirem parte dessa fauna acompanhante composta por uma diversidade de pescado
que estes capturam.
A informação sobre esta realidade é ainda muito incompleta a nível mundial e também em Moçambique,
pelo que urge aumentar o conhecimento e agir tomando medidas que reduzam e mitiguem a situação de
desperdício em termos globais na pesca artesanal e industrial (Doherty et al., 1950; Fennessy & Isaksen,
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2007; Pierce et al., 2008). Espécies acessórias da frota industrial que são aproveitas pelos comerciantes
de pescado e os pescadores artesanais, bem como a componente rejeitada não são contabilizadas.
A captura acidental de espécies marinhas protegidas é outro problema da frota pesqueira e atinge
mamíferos, tartarugas e aves marinhas, embora neste caso haja uma maior sensibilidade geral e diversas
ONG no terreno, em conjunto com as autoridades nacionais, a tentar implementar projectos que visam
eliminar e/ou mitigar este problema (Costa, et al., 2007; Kiszka, et al., 2009; Pusineri et al., 2013).
Outros impactes resultam de inevitáveis perdas de artes de pesca e poluição marinha, designadamente
de redes de emalhe e armadilhas. É reconhecido o efeito nefasto da pesca acidental (“pesca fantasma”)
por artes a que os pescadores perderam o controlo. A chamada “pesca fantasma” consiste na
continuação da pesca mesmo depois das artes estarem perdidas, podendo causar efeitos negativos nos
ecossistemas (Erzini et al., 1997, 2008; Pereira, 2006). A perda de artes causa anualmente grandes
mortandades em comunidades de tartarugas que ficam emalhadas e morrem afogadas. Planos de
mitigação de mortalidade de espécies não dirigidas devem ser pensados, visando designadamente
cetáceos e tartarugas (Ryan et al., 2016; Williams, 2017).
As actividades pesqueiras de pequena escala e de subsistência causam impactes negativos particulares
quando são realizadas fora da época definida pelas autoridades, ou recorrem a meios prejudiciais para
a pesca, designadamente contribuindo para a deterioração e destruição dos recife e sistemas de mangais
ou áreas de ervas marinhas (de Boer et al., 2001).

Relação com outras actividades complementares
De acordo com a Lei das Pescas (Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro) o exercício das actividades
pesqueiras e complementares da pesca carece de autorização. Consideram-se actividades
complementares da pesca as seguintes:


Transformação - inclui o enlatamento, a secagem, a fumagem, a salmoura, a refrigeração, a
congelação e qualquer outro processamento de produtos da pesca. As técnicas de conservação
menos dispendiosas e que requerem menos equipamentos são as mais difundidas e favorecidas
em Moçambique (secagem, fumagem, salmoura).



Comercialização - inclui as actividades que se referem à primeira venda dos produtos da pesca
e ao seu transporte. Apenas as redes de comercialização com o mercado externo estão muito
desenvolvidas. As redes de comercialização dos produtos da pesca artesanal são incipientes e
estão a necessitar de grande apoio estatal. Esta é uma actividade integralmente dependente da
pesca e precisa de coordenação e sinergias com a pesca. Não é comum existir competição por
espaço com a pesca.



Serviços portuários - inclui as actividades que compreendem a acostagem de embarcações, a
descarga e o embarque de produtos da pesca ou de mercadorias e insumos destinados à pesca.
Existem em Moçambique três grandes portos (Nacala, Beira e Maputo), conectados a corredores
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logísticos através de vias-férreas. Outros portos de menor tamanho existem ao longo da costa,
mas na maioria não servem os interesses da pequena pesca. Os portos podem em certos locais
concorrer por espaços com a pesca artesanal. No entanto, a pesca e a comercialização de
produtos do mar de forma eficiente, dependem dos serviços oferecidos pelos portos pelo que
existe a necessidade de sinergias para utilização dos espaços de forma eficiente pois os serviços
portuários servem outras actividades económicas.


Construção e fabrico - inclui as actividades relativas à construção e reparação naval e ao fabrico
de redes de pesca, artefactos, aprestos e outros acessórios. As pescas moçambicanas
apresentam um défice anual na balança comercial de aprestos de pesca. Estas são actividades
das quais a pesca se encontra totalmente dependente, designadamente nos serviços de
reparação de equipamentos e construção naval. Existem muitos profissionais destas actividades,
designadamente mecânicos navais e carpinteiros navais em todas as províncias. Os armazéns
de construção naval e fabrico podem em certos locais concorrer por espaços com a pesca
artesanal.

A indústria transformadora está integralmente dependente da pesca uma vez que depende dos recursos
gerados na pesca e precisa de estar em completa sinergia com a pesca. Não é comum existir competição
por espaço com a pesca.

Relação com actividades concorrentes
Fazem parte das preocupações, os impactos que a exploração dos recursos de gás natural irá ter sobre
a sobrevivência de habitantes das comunidades costeiras das províncias mais a norte de Moçambique.
De facto, o surgimento de novos usos em áreas marinhas, pode vir a concorrer por espaços e provocar
limitações de acesso a determinadas áreas. Entre as pescarias que poderão ser afectadas encontram-se
naturalmente a actividade artesanal e de subsistência, mas igualmente a pesca semi-industrial e
industrial. A destruição de pesqueiros tradicionais e a ocupação de áreas costeiras para a instalação de
corredores de gasodutos e de reservatórios de gás surgem como actividades concorrentes pelo espaço.
A forma como os programas de desenvolvimento da exploração dos recursos energéticos se
compatibilizam com a sobrevivência das comunidades piscatórias costeiras causa preocupação nas
comunidades locais. Neste contexto, o acesso aos bancos de pesca tradicionais e às áreas de
conservação de recursos vivos devem ser salvaguardados, caso contrário podem colocar em causa as
comunidades populacionais.
Por outro, preocupações por parte dos pescadores artesanais surgem com a possibilidade da criação de
programas governamentais de desenvolvimento do turismo nacional e de áreas de conservação que
limitam o acesso aos recursos tradicionais dos pescadores e à exploração destes mesmos recursos.
As áreas reservadas à conservação, ao turismo e à exploração de hidrocarbonetos no litoral costeiro
entram em conflito com as actividades de pesca artesanal em maior ou menor escala, prevendo-se um
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agravamento desta situação com a intensificação do turismo e a exploração mineira nos próximos anos
(Cruz e Silva, 2015).
A perspectiva de crescimento da produção aquícola offshore exigirá disponibilidade de espaço para a
implantação de estabelecimentos quer na orla mais costeira quer no espaço marítimo, podendo entrar
em conflito com as actividades pesqueiras, designadamente exercidas pelas frotas artesanais.

6.5.5

Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável

Necessidades de espaços
As diferentes frotas de pesca apresentam distintas necessidades de espaço. Os bancos de pesca
explorados pelos diferentes segmentos de frota constituem efectivamente, como anteriormente referido,
um mosaico de áreas de interesse, com sobreposições de benefícios partilhados ou distintos. As frotas
semi-industriais e industriais, pelas suas características e por possuírem maiores autonomias estão
teoricamente menos limitadas no espaço, embora existam claras vantagens na existência de pesqueiros
próximos dos portos de abrigo e desembarque de pescado.
As actividades artesanais e de subsistência encontram-se espacialmente mais limitadas pelas
imposições das tecnologias empregues, designadamente ao nível de autonomia das embarcações (ver
Área/espaços ocupados). Nesse sentido, qualquer supressão de área de pesca, nomeadamente através
da criação de uma Área de Conservação Marinha (ACM) ou da localização de empreendimentos
turísticos, pode ter implicações negativas directas. No caso concreto das ACM, e em função da sua
extensão espacial, regulamentação e efectividade, estes efeitos negativos poderão ser de curto prazo,
podendo a médio e longo prazo as comunidades de pesca beneficiar directamente do efeito de
conservação (Claudet et al., 2008; Edgar et al., 2014). No caso do turismo, e para efeitos de mitigação
de conflitos negativos, poder-se-ão criar sinergias com as comunidades pesqueiras, no sentido de criar
empregos alternativos, e integrados no desenvolvimento de turismo náutico, de pesca e de natureza (e.g.
mergulho, passeios de barco).
A perspectiva de crescimento e desenvolvimento das actividades pesqueiras, designadamente a nível da
frota artesanal, exige disponibilidade de espaço para a implantação de novos estabelecimentos de apoio
à pesca e de portos de pequeno e médio porte.

Outras necessidades de recursos
Entre os recursos essenciais encontram-se a necessidade de formação e qualificação da mão de obra
para esta actividade e para as actividades conexas à pesca (e.g. mecânicos, carpinteiros). A qualificação
dos pescadores pode passar por demonstrações do potencial da utilização de equipamentos de
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navegação (e.g. GPS, radares, bússolas, cartas náuticas), bem como na procura de cardumes (e.g.
sondas e sonares), ou ainda de equipamentos de segurança (coletes salva-vidas, balsas, “homem-aomar”). A formação ao nível da higiene, manuseamento e processamento do pescado a bordo, bem como
da conservação dos mesmos são também fundamentais. Noções básicas de economia de mercado e
associativismo são também basilares para o progresso e dignificação da actividade pesqueira.
Acções colectivas de sensibilização de profissionais do sector para a protecção dos habitats são
fundamentais, designadamente as mais sensíveis e chave para os recursos pesqueiros (e.g. ervas
marinhas, mangais, recifes de coral). O melhoramento das embarcações a nível de motorização e de
condições de condicionamento do pescado serão capitais para uma boa valorização do pescado. Nesse
sentido, o apoio aos pequenos empresários, nomeadamente através dos estímulos à criação de linhas
de créditos pode contribuir de modo positivo para o melhoramento das condições da frota.
Fundamental será também o desenvolvimento de pequenos portos com condições de armazenamento
do pescado em entrepostos de frio. O desenvolvimento de mercados locais com condições de higiene
onde as populações locais possam adquirir o seu pescado é naturalmente fundamental, bem como os
meios de transporte com sistemas de frio para abastecer os mercados com maiores necessidades.
Esforços têm sido dedicados por vários intervenientes no sector, designadamente através de projectos
(e.g. SWIOFISH1 MZ, Propesca) de desenvolvimento de objectivos nacionais ou regionais, no sentido de
melhorar as condições da pesca, através de investimentos na reabilitação ou modernização de portos de
pesca, locais de desembarque, mercados de peixe, centros de formação e equipamentos sociais para as
associações de pescadores, entre muitas outras melhorias. No entanto, todos os sinais indicam que
estará ainda abaixo do exigido pelas populações, pelo que novos esforços financeiros deverão ser
canalizados para este sector de tamanha importância para a generalidade da economia do país.

6.5.6

Instrumentos de gestão

As actividades pesqueiras exercidas em águas moçambicanas encontram-se reguladas através do
Regulamento Geral da Pesca Marítima (REPMAR - Decreto n.º 89/2020, de 8 de Outubro) que se
encontra enquadrado nas disposições gerais da Lei das Pescas (Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro) e
pela Lei do Mar (Lei n.º 20/2019, de 8 de Novembro). O MIMAIP é o organismo central do Estado que
coordena, planifica e assegura a execução de políticas, estratégias e planos de actividades nas áreas do
mar (MIMAIP, 2017).
Quanto à gestão das pescas propriamente dita, a Lei do Mar define genericamente as medidas de
preservação e gestão que se enquadram em cada uma das actividades pesqueiras. As medidas passam
pelas dimensões e ou pesos mínimos das espécies, as espécies a proteger, os períodos de veda e de
defeso, as áreas de acesso proibido ou limitado, as características técnicas das artes de pesca, os
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métodos de pesca autorizados, os mecanismos para a limitação do acesso à pesca e de esforço de pesca
e quaisquer outras medidas necessárias à preservação e gestão dos recursos pesqueiros.
Por motivos de preservação dos recursos pesqueiros e de gestão das pescarias pelo REPMAR, podem
ser adoptadas medidas de gestão directas, através da limitação do esforço de pesca (limitação do número
de embarcações; limitação do tempo de actividade na pesca; pescarias fechadas total ou parcialmente;
veda, o defeso, ou o encerramento de uma pescaria), ou indirectas mediante a limitação do volume das
capturas (Total Admissível de Captura - TAC; Quotas de pesca) (artigos 14 a 19 do REPMAR).
Na gestão das pescas é ainda definido um conjunto de artes autorizadas e em que condições poderão
ser utilizadas, designadamente ao nível da dimensão da malhagem das redes (artigo 37 do REPMAR)
ou as condições especiais relativas às capturas acessórias que poderão ser conservadas a bordo.
Com vista a assegurar a monitorização das actividades de pesca são exigidas às embarcações
semi-industriais e industriais, entre outros, os seguintes meios (artigo 130 do REPMAR):


Diário de Bordo de Pesca



Fichas de Captura



Sistemas de monitorização via satélite



Relatórios de embarque e outros documentos afins.

O REPMAR define ainda os mecanismos de gestão participativa das pescas como o modelo preferencial
(artigo 21). O Comité de Co-Gestão de Pescas (CCGP) de nível local e a Comissão Nacional de
Administração Pesqueira (CNAP), são órgãos consultivos do sistema de gestão participativa, onde se
encontram representadas todas as partes interessadas. A nível local podem ser criadas organizações de
base comunitária denominadas Conselhos Comunitários de Pesca (CCP), que participam no processo e
podem ter um papel decisivo na criação e gestão de áreas de gestão comunitária, destinadas a assegurar
uma exploração sustentável dos recursos pesqueiros.

Planos de ordenamento e gestão específicos
Todo o quadro legislativo que regula a pesca tem vindo a ser actualizado nomeadamente o Regulamento
Geral da Pesca Marítima (REPMAR), assim como os Planos de Gestão de várias pescarias, estando
algumas ainda em elaboração ou em processo de revisão (e.g. Plano de Gestão das pescarias de
camarão de superfície, Plano de Gestão das pescarias de Demersais à linha, Planos de Gestão das
pescarias de Crustáceos de profundidade).
Os planos estratégicos e de gestão específicos para recursos pesqueiros que são de fundamental
importância no prosseguimento dos grandes objectivos de desenvolvimento económico e social do país,
de modo a assegurar a sua preservação e maximização das potencialidades pesqueiras:


Plano de Gestão da Pescaria de Camarão do Banco de Sofala (DM n.º 161/2014 de 1 de Outubro)
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Plano de Gestão da Pescaria de Linha das Águas Marítimas (DM n.º 162/2014 de 1 de Outubro)



Plano de Gestão da Pescaria de Crustáceos de Profundidade (PGP-CP) 2021-2025



Plano Estratégico de Desenvolvimento da Pescaria de Atum em Moçambique (PEDPA) (ADNAP,
Plano Estratégico de Desenvolvimento da Pescaria de Atum - PEDPA, 2013).



Plano Nacional para prevenir, impedir e eliminar a Pesca Ilegal Não Reportada e Regulamentada



Plano de Gestão para o Uso de Recursos Extractivos na Costa Ocidental da Reserva Marinha
Parcial da Ponta do Ouro (Williams et al., 2018)



Planos de Co-gestão participativa de nível local e provincial. A nível nacional existem inúmeros
Conselhos Comunitário de Pesca (CCP) que funcionam como intermediários entre os pescadores
e as autoridades (artigo 22 do REPMAR). São constituídos por membros da comunidade
pesqueira local ou regional e têm a tarefa de velar pela pesca e participar na fiscalização,
licenciamento, controlo das normas de gestão pesqueira e resolver conflitos entre os pescadores
artesanais locais. Os CCP (e.g. Costa do Sol, Marítimo, Machangulo, Ponta Rasa) apenas podem
exercer actividades após devida autorização prévia pelo Ministério das Pescas.

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Moçambique participa activamente a nível da Comissão de Pescas do Ocidente do Oceano Índico
(SWIOFC) e/ou da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral (SADC), na promoção da
utilização sustentável dos recursos vivos marinhos através de uma gestão conjunta de modo a resolver
problemas comuns de gestão e desenvolvimento da pesca enfrentados pelos membros do SWIOFC.
A comissão da SWIOFC Moçambique promove ainda a aplicação das disposições do Código de Conduta
da FAO sobre Pesca Responsável, incluindo uma abordagem de precaução (“precautionary approach”)
e uma a abordagem de ecossistema (“ecosystem approach”) na gestão da pesca.
Participa igualmente de forma activa na IOTC na implementação de medidas de gestão, resoluções que
fortaleçam a gestão sustentável dos stocks de tunídeos, em especial do atum voador e albacora, e
minimizem os impactos ambientais, incluindo a captura e descarte da fauna acompanhante / acessória,
da actividade de pesca.

Medidas de ordenamento, conservação, protecção existentes
A política pesqueira moçambicana assenta no princípio de que é da competência do Estado a
responsabilidade de assegurar que as actividades da pesca não ameacem a biodiversidade e a
sustentabilidade dos recursos, em harmonia com as convenções e os acordos internacionais e regionais
de que o país é signatário. Entre as medidas já em curso, contam-se por exemplo, os planos estratégicos
e de gestão específicos (ver referência acima) para os recursos pesqueiros. Entre outras medidas de
protecção podem-se destacar o estabelecimento de medidas de gestão para reduzir a interacção das
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pescas com espécies protegidas (como captura acidental / fauna acompanhante), a captura de
espécimes em estado larval e juvenil através do estabelecimento e protecção de áreas de viveiros
(santuários) e exclusão de artes não-selectivas em habitats críticos, contribuindo desta forma para a
manutenção dos mananciais de pesca e a preservação das espécies protegidas (ver Ecossistemas
marinhos e costeiros).

Políticas de investimento e/ou de formação
A pesca é fonte de rendimento para a maioria da população costeira, sendo por isso determinante para
a economia do país, uma boa política de investimentos. Nesse contexto, têm existido diversos programas
de desenvolvimento, como o SWIOFish Moçambique, financiados por organizações internacionais como
o Banco Mundial, e que visam aumentar de forma sustentável a competitividade do sector das pescas do
país, garantido a criação de empregos e a diversificação da economia, tendo simultaneamente o objectivo
de evitar danos sobre o meio ambiente tanto natural como social (Souto, 2014).
Vários investimentos têm sido efectuados na pesca marítima de pequena escala nos últimos 15 anos,
particularmente concentrados nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala e Inhambane
(ver 6.2 Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades Costeiras). A concentração nessas províncias
prende-se com o maior potencial para expansão e diversificação da pesca artesanal. Em cada uma
dessas localidades, gravita um certo número de centros de pesca e de comunidades pesqueiras onde
coexistem variadíssimas actividades conexas.
O enfoque principal dos investimentos assenta nos dois principais pilares da Estratégia de Redução da
Pobreza abraçados pelo Governo, designadamente o aumento da produtividade pesqueira e a criação
de emprego por intermédio de intervenções direccionadas para fortalecer o dinamismo dos pequenos
produtores e do sector privado. Pretende-se, deste modo, impulsionar o crescimento económico e
acelerar a criação de empregos através das pescas e da cadeia de valor a elas dependente.
Os investimentos compreendem a i) reabilitação ou modernização de portos de pesca, locais de
desembarque, mercados de peixe, laboratórios e equipamentos de investigação aplicada, centros de
formação e equipamentos sociais para as associações de pescadores e grupos de mulheres, e
ii) infraestrutura e bens de maior envergadura, incluindo investimentos em instalações estratégicas de
portos / desembarque de pescas, instalações de refrigeração de peixe nos aeroportos, incluindo
investimentos em capacidades de imposição melhoradas das leis e regulamentos.
As infraestruturas de apoio à pesca incluíam, por exemplo, os centros de desembarque, os mercados
para primeira venda de pescado e os sistemas de frio como as fabriquetas de gelo e câmaras de
conservação de pescado ou de outras soluções inovadoras e amigas do ambiente que sirvam para a
conservação do pescado. O apoio direito aos membros das comunidades costeiras incluiria o crédito.
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6.5.7

Necessidades de gestão

Medidas de ordenamento, conservação, protecção necessárias
A seguir são elencadas algumas das medidas necessárias:


Gestão e conservação da biodiversidade designadamente nas áreas de conservação marinhas.



Monitorização dos principais pesqueiros e seu estado de conservação. Aumento das restrições
à pesca se necessário em certos locais e eliminando o uso de artes prejudiciais (redes
mosquiteiras).



Garantir a preservação e conservação de espécies protegidas (e.g. tartarugas, mamíferos e aves
marinhas).



Gestão integrada e partilha de responsabilidades por parte das comunidades, garantindo a
sustentabilidade económica e social das comunidades costeiras.



Identificar as áreas primordiais para os recursos pesqueiros, designadamente as áreas de
desova e de viveiro (e.g. mangais, ervas marinhas).



Preservação de espécies ameaçadas de extinção, designadamente mamíferos, tartarugas e aves
marinhas, espécies raras ou ameaçadas de extinção e outras espécies protegidas
internacionalmente e de interesse para a investigação. Estas espécies, uma vez capturadas
devem ser, de acordo com a lei, libertadas de volta para o mar.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
São necessários apoios do Estado ou de sistemas de incentivos estatais ou privados, para assegurar a
sustentabilidade económica, social e ambiental do sector da pesca, para aumentar a capacitação e
qualificação dos profissionais do sector e para contribuir para o desenvolvimento das zonas costeiras,
aumentar o emprego e a coesão territorial.
Para alavancar o desenvolvimento de uma pesca moderna, segura e sustentável, será, pois, necessário
investir:


No reforço dos programas integrados de recolha nacional de dados biológicos, económicos e
sociais dos vários tipos da pesca (artesanal, semi-industrial, industrial e recreativa e desportiva).



No melhoramento dos programas de monitorização e fiscalização eficientes e que envolvam as
comunidades e operadores de pesca.



Em infraestruturas que apoiem a gestão da pesca artesanal e aprofundem esquemas de
co-gestão.



No reforço dos planos de gestão das principais pescarias.
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Em infraestruturas básicas de apoio às comunidades mais pobres e o acesso a apetrechos de
pesca modernos.



Na modernização das infraestruturas de abrigo das embarcações, que facilitem o desembarque
e a navegação.



Na modernização da rede de infraestruturas que apoie a conservação e o escoamento dos
produtos da pesca (e.g. fábricas de gelo e de conserva, entrepostos de frio e de comercialização).



No aumento de formação profissional ligada à pesca, à navegação, à mecânica, à operação com
GPS e sondas, à higiene, à segurança, à saúde, à gestão sustentável dos ecossistemas
marinhos, à inovação e ao espírito empresarial.



Em equipamentos a bordo das embarcações ou individuais, que visem melhorar a higiene, a
saúde, a segurança e as condições de trabalho dos pescadores.



Em equipamentos que modernizem as embarcações e as operações de pesca e a selectividade
das artes de pesca em termos de tamanho e de espécies.



A bordo ou em equipamentos ou em formação em operações que evitem ou reduzam as capturas
acessórias acidentais de mamíferos, tartarugas e aves marinhas.



Em sensibilização ambiental, em associação com os pescadores, em relação à protecção e à
restauração da biodiversidade marinha em particular nas áreas de conservação marinhas.



No reforço da investigação marinha para melhorar a gestão ou conservação dos recursos
biológicos marinhos.



Na sensibilização dos operadores do sector para a reciclagem de materiais e para a economia
circular, e para a recolha de detritos do mar, nomeadamente remoção de artes de pesca perdidas
e de lixo marinho.



Na sinergia entre a actividade pesqueira e o turismo, a aquacultura em mar aberto e a
conservação da natureza, melhorando os rendimentos dos pescadores.

Interesse em potenciar a integração numa rede
Os recursos marinhos transfronteiriços são / serão melhor protegidos se houver a colaboração entre os
estados da região. Moçambique integra redes regionais de promoção da utilização sustentável dos
recursos vivos marinhos através de gestão conjunta, designadamente no âmbito da:


Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral (Southern African Development
Community (SADC)




Comissão do Atum do Oceano Índico (Indian Ocean Tuna Commission) (IOTC)
Comissão das Pescas do Oceano Índico Sudoeste (Southwest Indian Ocean Fisheries
Commission (SWIOFC).
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Entre as acções conjuntas incluem-se acordos formais sobre a avaliação e gestão de espécies, habitats
e ecossistemas vulneráveis de importância regional; ou ainda acções que abordem os desafios como as
actividades de pesca ilegal de modo a assegurar que os estados costeiros beneficiem dos recursos
marinhos. Nesse sentido, é de interesse conjunto potenciar a existência dessas instituições.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
A pesca ilegal, desenvolvida em violação da legislação pesqueira nacional ou das normas
internacionalmente aceites, exercida tanto pelas frotas nacionais como estrangeiras constitui uma das
importantes ameaças que Moçambique enfrenta, actualmente, a nível dos recursos pesqueiros.
Por isso, é extremamente importante o melhoramento da fiscalização da actividade das frotas artesanais
e industriais nacionais, mas sobretudo da pesca ilegal não declarada e não regulamentada efectuada por
frotas estrangeiras. É também importante avaliar a extensão dessa pesca ilegal e o impacto da sua
ocorrência nas pescas nacionais. A utilização de tecnologias de posicionamento em tempo real, como
VMS e AIS, e outras como a detecção remota por infravermelhos, na detecção de embarcações de pesca,
poderá ser uma ajuda preciosa nesse sentido.
No que diz respeito à pesca artesanal e de subsistência, é importante a fiscalização da utilização de artes
ilegais (e.g. Chicocota, Quinia) e a pesca em períodos de defeso / veda, bem como a pesca em áreas de
conservação e de grande importância para a biodiversidade nacional.
Para além das redes de cooperação transfronteiriço, o país possui um conjunto de ferramentas legais e
tecnológicas auxiliares, aprovadas no Regulamento Geral da Pesca Marítima (REPMAR) (Decreto
n.º 89/2020, de 8 de Outubro) para combater as infracções.
A observação das boas práticas pode ser garantida através da supervisão por agentes credenciados que
garantem o cumprimento da legislação pesqueira (artigo 2 do REPMAR). Na fiscalização podem ter ainda
participação dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) (artigo 22 do REPMAR).
É muito importante garantir o efectivo uso das ferramentas legais existentes, designadamente os
seguintes (artigo 130 do REPMAR):


Diário de Bordo de Pesca, destinado ao registo da actividade das embarcações de pesca
licenciadas (sector Semi-industrial e industrial) (artigo 131 do REPMAR).



Fichas de Captura destinadas a monitorização e estudo dos recursos pesqueiros (artigo 135 do
REPMAR).



Uso do Dispositivo de Localização Automática (DLA), equipamento de monitorização contínua e
automática, via satélite, instalado a bordo das embarcações de pesca e que são genericamente
designados por caixa azul (sector semi-industrial e industrial).



Relatórios de embarque e outros documentos afins.
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Classificação da informação de base
Suficiente.

Informação suplementar a adquirir/produzir
Existe uma necessidade crucial para o desenvolvimento e implementação de um plano de ordenamento
espacial do espaço marítimo, que é a informação espacial da actividade pesqueira, nomeadamente a
distribuição espacial de: esforço de pesca, capturas, rendimento económico, e das capturas por unidade
de esforço de pesca (CPUE) e rendimento por unidade de esforço de pesca (RPUE).
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6.5.9

Anexo Pescas

Quadro 6.38 - Comércio Internacional de Bens: Valores das Importações por Posição da Pauta Aduaneira
(SH) e Países de Origem, Ano 2018
Comércio
Pauta
Internacional (SH)
Importação

301

Descrição das
Mercadorias
Peixes vivos

País de
Destino /
Origem
África do Sul
Espanha

Subtotal

302

Peixes frescos excepto filete e
carne de peixe

África do Sul
Gibraltar
Oman
Portugal
Vietname

Subtotal

303

Peixes cong. excepto filetes e
carne de peixe

África do Sul
Antilhas Holand.
Chile
China
Coreia do Norte
Coreia do Sul
EAU
Espanha
Iémen
Indonésia
Índia
Itália
Japão
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nova Zelândia
Oman
Holanda
Portugal
Reino Unido
Rússia
Taiwan
Vietname
Zâmbia
Zimbabué

Subtotal

304

Filetes de peixes e carne de
peixe

África do Sul
China
EUA
Portugal
Vietname

Subtotal

305

Peixe seco, salgado ou
fumado e suas farinhas

306

Subtotal
Crustáceos

África do Sul
Coreia do Sul
Itália
Japão
Portugal
África do Sul

1.000 MZN

1.000 USD

Estrutura Pauta
Percentual
Grupo

98
16
114
3.155
1.656
4.278
10.669
119
19.877
500.840
5.524
10.438
89.995
6.693
29.956
2.713
301.340
2.212
25.051
1.282
17.857
43.020
4.501
3.177.557
3.792
104.795
9.218
30.828
71.949
1.799
3.673
18.117
581
1.373
53
4.465.157
21.210
1.322
901
9.046
325
32.804
546
13
64
0
31.266
31.889
4.698

2
0
2
52
27
71
177
2
329
8.306
92
173
1.492
111
497
45
4.997
37
415
21
296
713
75
52.696
63
1.738
153
511
1.193
30
61
300
10
23
1
74.049
352
22
15
150
5
544
9
0
1
0
0
10
78

Geral

86,0
14,0
0,0
15,9
8,3
21,5
53,7
0,6
0,4
11,2
0,1
0,2
2,0
0,1
0,7
0,1
6,7
0,0
0,6
0,0
0,4
1,0
0,1
71,2
0,1
2,3
0,2
0,7
1,6
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
94,4
64,7
4,0
2,7
27,6
1,0
0,7
1,7
0,0
0,2
0,0
98,0
0,7
75,1
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Comércio
Pauta
Internacional (SH)

Descrição das
Mercadorias

País de
Destino /
Origem
Portugal

Subtotal

307

308

504

1604

Moluscos e invertebrados
aquáticos

Subtotal
Invert. aquát., exc. crust./
molus., vivos, frescos, refrig.,
congel., secos, salg. ou em
salm.; invert. aquáticos, exc.
crust./ molus., fumad. (defum)
SubTotal
Tripa, bexiga e bucho de
animais excepto peixe
SubTotal

Preparaçöes e conservas de
peixes

África do Sul
Argentina
Coreia do Sul
Espanha
Japão
Namíbia
Portugal
Vietname

Portugal

África do Sul
África do Sul
China
Coreia do Norte
EAU
Espanha
Hong Kong
Índia
Indonésia
Itália
Japão
Noruega
Polónia
Portugal
Tailândia

SubTotal

1605

Crustáceos e invertebrados
aquáticos em conserv

SubTotal

Total

África do Sul
China
EAU
Indonésia
Japão
Portugal

1.000 MZN

Estrutura Pauta
Percentual

1.000 USD

Grupo
1.560
6.258
5.663
3.836
1
237
8
531
1.426
129
11.831

26
104
94
64
0
4
0
9
24
2
197

24,9

434

7

100,0

434

7

4.362

72

4.362
30.315
9.200
20
2.521
400
4.856
1.028
11.731
242
4
310
45
72.711
21.846
155.229
1.539
137
50
9
3
441
2.179

72
503
153
0
42
7
81
17
195
4
0
5
1
1.206
362
2.576
26
2
1
0
0
7
36

4.730.134

77.926

Geral
0,1

47,9
32,4
0,0
2,0
0,1
4,5
12,1
1,1
0,3

0,0
100,0
0,1
19,5
5,9
0,0
1,6
0,3
3,1
0,7
7,6
0,2
0,0
0,2
0,0
46,8
14,1
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0

Fonte: INE, 2018
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Quadro 6.39 - Comércio Internacional de Bens: Valores das Exportações por Posição da Pauta Aduaneira
(SH) e Países de Origem, Ano 2018
Comércio
Pauta
Internacional (SH)

Descrição das
Mercadorias

Exportação

302

Peixes frescos excepto filete e
carne de peixe

País de
Destino /
Origem
África do Sul
Bélgica
Espanha
EUA
França
Japão
Malaui
Maurícias
Holanda
Tailândia
Zâmbia

SubTotal

303

Peixes cong. excepto filetes e
carne de peixe

África do Sul
Bermudas
China
Coreia do Norte
Espanha
EUA
França
Grécia
Japão
Libéria
Malásia
Maurícias
Namíbia
Panamá
Portugal
Reunião
Taiwan
Zimbabué

SubTotal

304

Filetes de peixes e carne de
peixe

África do Sul
Espanha
EUA
Hong Kong
Maurícias
Portugal
Reunião
Rússia
Singapura

SubTotal

305

Peixe seco, salgado ou
fumado e suas farinhas

África do Sul
Congo
Hong Kong
Malaui
Singapura
Zâmbia
Zimbábue

SubTotal

306

Crustáceos

África do Sul
Alemanha
Arábia Saudita
Austrália
China
Coreia do Norte
Coreia do Sul
EAU

1.000 MZN

1.000 USD

Estrutura Pauta
Percentual
Grupo

19.765
115
31.008
46.612
18.169
11.351
2.161
19.149
313
738
9.717
159.098
7.492
14
8.224
201
21.089
8.307
3.598
9
138
2
1.890
17.272
2.391
8
2.032
4.129
2.314
3.233
82.343
24
3.702
3.436
204
239
69
851
3.227
137
11.889
75
4.842
833
11.792
10
2.582
123.535
143.669
441.940
14.004
79
24.991
614.574
1.436
1.928
4.528

328
2
514
773
301
188
36
318
5
12
161
2.638
124
0
136
3
350
138
60
0
2
0
31
286
40
0
34
68
38
54
1.364
0
61
57
3
4
1
14
54
2
196
1
80
14
196
0
43
2.049
2.383
7.329
232
1
414
10.192
24
32
75

Geral

12,4
0,1
19,5
29,3
11,4
7,1
1,4
12,0
0,2
0,5
6,1
3,8
9,1
0,0
10,0
0,2
25,6
10,1
4,4
0,0
0,2
0,0
2,3
21,0
2,9
0,0
2,5
5,0
2,8
3,9
2,0
0,2
31,1
28,9
1,7
2,0
0,6
7,2
27,1
1,2
0,3
0,1
3,4
0,6
8,2
0,0
1,8
86,0
3,4
12,3
0,4
0,0
0,7
17,1
0,0
0,1
0,1
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Comércio
Pauta
Internacional (SH)

Descrição das
Mercadorias

País de
Destino /
Origem
Eslovénia
Espanha
EUA
França
Hong Kong
Japão
Maurícias
Portugal
Rússia
Singapura
Taiwan
Nova Zelândia
Tanzânia

SubTotal

307

Moluscos e invertebrados
aquáticos

África do Sul
Alemanha
China
Coreia do Norte
Coreia do Sul
França
Grécia
Hong Kong
Itália
Japão
Portugal
Singapura
Tailândia

SubTotal
1604

Preparações e conservas de
peixes

África do Sul
Panamá
Singapura

SubTotal
1605

Crustáceos e invertebrados
aquáticos em conserva
SubTotal

Total

China
Coreia do Sul
Hong Kong

1.000 MZN

1.000 USD

Estrutura Pauta
Percentual
Grupo

6.185
1.004.221
2.804
254.223
7.103
13.215
9.266
1.069.743
3.706
2.828
126.151
59
142
3.603.126
48
3.956
2.069
223
495
7.921
6.750
989
7.210
31.560
111.227
50
136
172.634
80
3
15
98
859
83.112
704
84.675

103
16.654
46
4.216
118
219
154
17.740
61
47
2.092
1
2
59.752
1
66
34
4
8
131
112
16
120
523
1.845
1
2
2.863
1
0
0
1
14
1.378
12
1.404

4.172.857

69.197

Geral

0,2
27,9
0,1
7,1
0,2
0,4
0,3
29,7
0,1
0,1
3,5
0,0
0,0
86,3
0,0
2,3
1,2
0,1
0,3
4,6
3,9
0,6
4,2
18,3
64,4
0,0
0,1
4,1
81,6
3,1
15,3
0,0
0,5
48,1
0,4
2,0

100,0

Fonte: INE, 2018
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6.6

AQUACULTURA

6.6.1

Descrição Geral

O desenvolvimento da aquacultura em Moçambique rege-se por objectivos inseridos no âmbito da
Política Pesqueira, bem como na estratégia estabelecida que visa a promoção e a regulamentação da
aquacultura. No Regulamento Geral da Aquacultura, que regulamenta a Lei das Pescas, relativamente à
actividade de aquacultura (Decreto n.º 35/2001, de 13 de Novembro), proíbe-se, por exemplo, o uso de
áreas de mangal para instalações de aquacultura.
As Zonas Potenciais para Aquacultura Marinha, mais de 120 000 hectares, foram definidas para as
províncias costeiras, em 2011, destacando-se as de Cabo Delgado, Sofala e Nampula. A província de
Cabo Delgado é a que tem a maior superfície potencial para o desenvolvimento da aquacultura
(36 366,53 ha), sobretudo para gaiolas (17 753,30 ha). A de Sofala apresenta um potencial para cultivos
similar ao de Cabo Delgado, contudo, a totalidade da superfície está prevista para o desenvolvimento da
aquacultura em tanques em terra. Foram identificadas diversas espécies cultiváveis encontradas e/ou
favoráveis ao cultivo:


Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp.), Lutjanidae (Lutjanus spp.), e
Sparidae (Rhabdosargus spp.);



Camarão: Penaeidae (Penaeus indicus, P. monodon, P. japonicus, Metapenaeus monoceros,
Penaeus spp);



Caranguejo: Portunidae (Scylla serrata)



Bivalves: Mytilidae (Modiolos philippinarum, Perna perna), Veneridae (Eumarcia pauperculata,
Meretrix meretrix) e Ostreidae (Saccostrea cucullata).

A aquacultura no país teve início nos anos 50 do século passado com a criação de explorações de
pequena dimensão com peixes de água doce. E na década de 60 foram construídos 3 centros de
investigação e demostração no Umbeluzi, Chokwé e Sussundeca. O cultivo de espécies marinhas,
principalmente o camarão, começou apenas nos anos 90, nas províncias de Cabo Delgado, Sofala e
Zambézia. Os primeiros ensaios da cultura de camarão marinho decorreram na província da Zambézia,
na região Centro-Norte, umas das zonas com melhores condições para este tipo de cultivo. Na mesma
década (1996) iniciou-se o cultivo de macroalgas (Eucheuma spinosum e Kappaphycus alvarezi (cottoni)
na provincia de Cabo Delgado perto de Nacala através de investimento privado dinamarquês. A
companhia cessou actividade em 2005 devido a problemas com doenças. A actividade foi retomada por
duas ONG (AgaKhan Foundation e um grupo de ONG italianas), utilizando plântulas de K cottoni
importadas (Ribeiro, 2007).
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Estudos mostram a existência de um grande potencial com condições ambientais adequadas, com
espaço em terra e em mar e com espécies selvagens nativas de grande interesse comercial como o
camarão tigre gigante. Dos cerca de 30 mil hectares apropriados para o desenvolvimento da aquacultura
de camarões marinhos, apenas 3 mil estão a ser utilizados. A maricultura é uma prática relativamente
recente e de baixa expressão, havendo dados que demonstram o potencial para o cultivo de peixe,
camarão, caranguejo de mangal e algas marinhas.
Esta actividade, apesar de apoiada pelo estado moçambicano, ainda tem uma reduzida expressão, com
uma produção total de 721 toneladas em 2013, mas com um potencial de 800 mil toneladas só para a
parte marinha. As condições logísticas e de tratamento da produção aquícola exigidas por parceiros
comerciais como a União Europeia constituem um desafio para o aumento de qualidade de infraestruturas
e de serviços aliada ao sector e garante de desenvolvimento futuro. A sobre exploração dos recursos
pesqueiros aliada a um aumento demográfico significativo e consequentemente do aumento da procura
de pescado, constitui uma oportunidade para que o estado e o sector privado aumentem com proveito os
investimentos na aquacultura.

6.6.2

Caracterização

Descrição da actividade / uso / função
Situação Mundial
Actualmente, a produção aquícola mundial abrange cerca de 600 espécies (entre peixes, crustáceos,
moluscos e algas), utilizando diferentes sistemas de produção, dos mais simples aos mais desenvolvidos
tecnologicamente, e ocupando diferentes ambientes aquáticos. Embora a diversidade de espécies
produzidas seja grande, a produção está concentrada num número relativamente reduzido. Assim,
apenas 25 espécies representam 90% da produção e destas só oito grupos são responsáveis por 50%
do total produzido.
Apesar de um crescimento acelerado, a aquacultura enfrenta ainda muitos desafios e será necessário
desbloquear alguns constrangimentos, sendo a indisponibilidade de matérias-primas para o fabrico de
rações um dos principais, uma vez que estas têm por base farinhas e óleos provenientes de peixe
capturado em meio natural, cujo aumento de produção, face à actual situação dos stocks, não será
expectável.
Por isso, a identificação de novas espécies com potencial aquícola, que tenham um regime alimentar
maioritariamente herbívoro, ou seja, que se possam alimentar com rações constituídas essencialmente
por matérias-primas vegetais (ex: oleaginosas, cereais, macroalgas), será um contributo importante para
o crescimento sustentável da aquacultura.
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Por outro lado, a substituição de farinhas e óleos de peixe por ingredientes de origem vegetal, contribui
para a imagem da sustentabilidade da aquacultura e para a redução da pressão sobre os recursos da
pesca.
Na vertente da diferenciação, a aquacultura poderá passar pelo fornecimento de produtos de elevado
valor comercial e grau de inovação, com novas formas de apresentação e/ou processamento, bem como
produtos orgânicos e certificados. No campo da inovação destacam-se os alimentos funcionais,
nomeadamente a produção de espécies cuja composição química pode ser modulada através da
alimentação, e que correspondam a necessidades específicas de mercados particulares, indo ao
encontro das exigências dos consumidores.
A produção aquícola intensiva pode originar problemas ambientais decorrentes dos impactes dos
efluentes ricos em nutrientes. Estes impactes podem ser minimizados através da utilização de
metodologias de cultivo mais ajustadas, tais como a utilização de sistemas de recirculação (RAS) e de
sistemas multitróficos integrados (IMTA), onde se combinam espécies distintas em áreas
complementares como forma de optimizar a utilização do espaço e mitigar o impacte ambiental. Estes
tipos de sistemas aproveitam os desperdícios originados por uma espécie e utilizam-nos para fazer
crescer outras espécies. Esta metodologia tem sido desenvolvida com sucesso, promovendo, por
exemplo, a integração de peixes, bivalves (ostras, mexilhão entre outros) e algas quer em
empreendimentos em terra quer em offshore. Neste último caso, tem sido muito positiva a associação de
jaulas para peixes com cultivos de moluscos em cordas.
A aquacultura, contudo, não se restringe à produção de alimentos. As tecnologias que utiliza podem
também ser aplicadas ao restabelecimento de populações de espécies aquáticas que possam ter sido
dizimadas por catástrofes ecológicas ou por sobrepesca. No entanto, é muito importante que nestes
casos as preocupações inerentes à manutenção da diversidade genética sejam equacionadas, de modo
a não haver impactes biológicos nas populações selvagens.
A aquacultura moderna, tem assim como principais objetivos:


aumentar a produção de alimentos, particularmente de proteína animal;



produzir alimentos em zonas rurais, contribuindo para a melhoria e equilíbrio das necessidades
nutricionais das populações;



suplementar ou substituir a utilização de espécies sobre-exploradas (peixes, crustáceos ou
moluscos);



gerar novos empregos em zonas rurais, possibilitar a fixação de novas populações em zonas
subpovoadas ou que registaram taxas elevadas de emigração;



contribuir para o desenvolvimento de zonas rurais através da implementação de projetos
integrados;



obter divisas através da exportação dos produtos produzidos;
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utilizar áreas sem aptidão para a agricultura;
criar zonas de lazer, como por exemplo integração com pesca desportiva (tanques de pesque e
pague);



promover o desenvolvimento agroindustrial, através da criação de indústrias de suporte como a
de processamento de produtos, marketing, fabrico de rações e de equipamento, biotecnologia,
entre outros.

Para atingir estes objetivos será necessário:


promover o desenvolvimento tecnológico através do aumento da investigação científica;



fomentar o treino e a formação profissional;



promover disseminação da informação, no sentido de definir estratégias para um rápido e
harmonioso desenvolvimento do sector;

Em resumo, a aquacultura que tem sido um dos segmentos do sector da produção animal com maior
crescimento, tem contribuído para dar resposta à diminuição da oferta de pescado, resultante do declínio
das populações selvagens devido à sobrepesca, poluição e alterações ambientais.
Situação em Moçambique
Moçambique apresenta uma extensa linha de costa, inúmeros rios, lagos, e reservatórios de água,
nomeadamente albufeiras de barragens, que constituem um enorme potencial para o desenvolvimento
da aquacultura no país (EPADA, 2018).
Estas reservas de água aliadas a um clima tropical e subtropical, constituem as condições básicas
favoráveis para o desenvolvimento do sector, cujas consequências não são apenas a de obtenção de
divisas no caso das exportações, mas que podem dar um grande contributo na melhoria das condições
alimentares das comunidades que vivem nas zonas do interior quer das que vivem na zona costeira.
Contudo, apesar disso, a aquacultura é ainda uma actividade incipiente no contexto nacional, que teve o
seu início na década de 1950 com o repovoamento de represas. Mais tarde, na década de 60, foram
construídos três centros de pesquisa e demonstração aquícolas que incluíam também maternidades nas
zonas de Sussundenga, Chokwé e no Umbelúzi, mas dedicadas a espécies dulçaquícolas,
nomeadamente a tilápia de Moçambique (Oreochromis mossambica). Nos anos 90 foram introduzidos
híbridos de O. mossambica e tilápia do Nilo (O. niloticus), por apresentarem melhores rendimentos em
termos de crescimento.
Na década de 1990, surge a indústria de aquacultura marinha em Cabo Delgado, Zambézia e Sofala,
mas dedicadas a camarão. Estes empreendimentos funcionavam em sistemas de produção semiintensivos em tanques de terra, sendo que as espécies eram camarão tigre gigante (Penaeus monodon)
e camarão branco do Índico (Penaeus indicus). Neste período cultivavam-se também macroalgas das
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espécies Eucheuma spinosum e Kappaphycus alvarezii em Cabo Delgado, Nampula e na zona de Pemba
(PADA - Plano de Desenvolvimento da Aquacultura, 2018).
As potencialidades em termos de área disponível, para o desenvolvimento em aquacultura foram
identificadas na Estratégia de Desenvolvimento da Aquacultura (EDA 2008-2017) e apresentadas no
PADA e são as seguintes:

Figura 6.15 - Áreas com potencial para o desenvolvimento da aquacultura
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Aquacultura marinha


77.592 ha para tanques de terra



32.124 ha para o cultivo em gaiolas



10.591 ha para o cultivo de algas marinhas



apenas cerca de 850 ha são explorados

Aquacultura em águas interiores


estima-se uma disponiblidade de cerca de 258.000 ha de terra



actualmente são explorados 180 ha

Em resumo, quer nas zonas interiores quer na zona costeira existe potencial em termos de área para a
implementação de projectos de cultura quer de peixes, moluscos e macroalgas.
Segundo a Estratégia e Plano de Acção para o Desenvolvimento da Aquacultura (EPADA) 2019-2028,
Moçambique possui um potencial de produção estimado em 2.000.000 ton/ano de peixe em águas
interiores, numa área de cerca de 258.000 ha de terra, sendo os principais recursos a tilápia, carpa,
peixe-gato africano e camarão de água doce. Quanto ao potencial produtivo da aquacultura marinha é
estimado em cerca de 2 milhões de ton/ano sendo os principais recursos o peixe marinho com um
potencial de cerca de 791.000 ton/ano; camarão 542.000 ton/ano e algas marinhas 640.000 ton/ano.
Historial
Em 2018, a aquacultura em Moçambique registou uma produção de 3.245 toneladas (o equivalente a
cerca de 1% da produção pesqueira total), existindo um universo de 8.489 piscicultores, 644 associações
de piscicultores, 8.585 tanques e 1.030 gaiolas. Da produção actual mais de 99% provêm do cultivo de
peixe em águas interiores, sendo que apenas 1% (21 toneladas) provêm da aquacultura marinha pela
produção de camarão marinho.
A aquacultura de pequena escala, também designada por aquacultura de subsistência ou de cariz social,
tem maior contribuição na produção, com mais de 75%, sendo as províncias de Inhambane (33%), Gaza
(19%), Manica (12%) e Tete (10%) as que têm maior contribuição na produção. A aquacultura de pequena
escala contribuiu com 84% e a industrial com 16% para a produção de 2018. Parte significativa dessa
produção, 96%, destinou-se ao mercado interno, e os remanescentes 4% destinaram-se a exportação
(sete toneladas do camarão e 120 toneladas de tilápia).
Na costa de Cabo Delgado e Nampula, as comunidades locais estão envolvidas em cultivo de algas
(macrófitas) (Eucheuma e Kappaphycus), em sistemas de postes instalados em áreas pouco profundas
próximas à costa. Em 2003, a produção total incluindo algas atingiu um máximo de 5.230 toneladas tendo
diminuido abrutamente para 230 toneladas em 2009 (FAO - Fish Stat) (ver figura seguinte).
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A aquacultura em Moçambique apesar das potencialidades, quer a nível de águas interiores quer na zona
costeira, de acordo com as estatísticas FAO9 tem tido na sua totalidade uma evolução modesta.

Fonte: FishStat

Figura 6.16 - Aquacultura em Moçambique: Produção Total (tons)

A produção total é sobretudo de águas interiores. A produção marinha, apesar de um pico em 2004, não
tem apresentado produção desde 2016.

9

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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Fonte: FishStat

Figura 6.17 - Aquacultura em Moçambique: Produção por Ambiente Aquático (tons)

A produção em águas interiores corresponde à tilápia (várias espécies) e a Ciprinideos sobretudo carpas,
cujas tecnologias de produção são muito simples, e que se destinam a produzir alimentos para as
populações locais. Tem assim um contributo importante na redução da pobreza e melhoria das condições
alimentares nas comunidades rurais.

Fonte: FishStat

Figura 6.18 - Aquacultura em Moçambique: Produção de águas interiores
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Tem havido algum investimento estrangeiro nesta área nomeadamente da Holanda que através da
empresa Aqua-Spark é responsável pela instalação em 2015 da Chicoa Fish Farm10, empresa de
produção de tilapia.(GAA, 2018).
No que diz respeito à aquacultura marinha, a primeira empresa industrial de cultivo de camarão foi
aprovada em 1994. E, em 2004, já havia três grandes empreendimentos de cultivo de camarão no país.
A produção aumentou até às 1.067 toneladas em 2006. Em 2007, uma das empresas fechou devido a
problemas financeiros. Em 2010, uma das restantes localizada na zona da Beira suspendeu a produção
sendo mais tarde vendida. Foi posteriormente comprada por um grupo chinês, submetida a remodelações
e reactivou depois a sua actividade. Em 2011, uma epizootia vírica de camarão designada pela doença
da mancha branca (WSD ou white spot disease), atingiu as duas empresas em actividade tendo dizimado
toda a produção (WBG, 2014). Em consequência, a produção de camarão baixou para 41,4 toneladas
em 2012 (Omar, 2013).
Em 2009, foi instalada no norte de Moçambique uma exploração piloto para cultivo de corvina
(Argyrosomus japonicus) e de cobia (Rachycentrum canadum), com juvenis importados da Ilha da
Reunião e da África do Sul (Rafael, 2014). Os juvenis tinham um período de pré-engorda em tanques de
terra e posteriormente eram transferidos para jaulas instaladas na baía de Pemba (Omar, 2009, in Vicente
2011).
Em 2007, foi realizado por F. Ribeiro um estudo de potenciais espécies para cultivos marinhos em
Moçambique (Vicente, 2011), tendo sido identificadas as listadas no quadro seguinte.
Perante as potencialidades, quer em termos climáticos quer em termos de espécies nativas, e da
existência de baixos niveis de poluição, a aquacultura apesar de ainda ser uma actividade incipiente e
com poucos produtores comerciais, pode contribuir para uma melhoria da nutrição, aumento do
rendimento das famílias e contribuir também com receitas resultantes da exportação.
Aliás, a necessidade de expandir as áreas para a cultura de camarão e algas, fizeram parte dos objectivos
da contribuição do sector das Pescas, para o Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta
(PARPA) 2006-2009.
Devido ao colapso da cultura de camarão e à fraca produção da aquacultura de água doce foi
implementado o PAMP 2011-2014 (Plano de Massificação da Piscicultura) com o objectivo, tal como o
nome indica, de promover o aumento da produção aquícola. As metas a atingir para este período eram
aumentar a produção para as 4 mil toneladas, aumentar a produção de alevinos de peixe de água doce
para 6 milhões/ano e promover a construção de tanques. Os resultados ficaram aquém das metas (PADA,
2018) previstas, não tendo sido indicados nos relatórios oficiais quais as causas desses resultados.

10

http://www.aqua-spark.nl/portfolioitem/chicoa-fish-farm/
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Quadro 6.40 - Potenciais espécies para cultivos marinhos em Moçambique
Ambiente

Grupo

Crustáceos

Aquacultura
Bivalves
marinha

Peixes

Águas
interiores

Nome científico

Nome vulgar

Penaeus monodon

Camarão tigre gigante

Penaeus indicus

Camarão branco

Metapenaeus monoceros

Camarão salpicado

Penaeus japonicus

Camarão

Perna perna

Mexilhão

Modiolus philippinarum

Mexilhão

Eumarcia paupercula

Ameijoa

Meretrix meretrix

Ameijoa

Epinephelus spp

Mero

Rabdosargus sp

Sargo

Lutjanus sp

Peixe vermelho

Mugil cephalus

Tainha

Macrobrachium rosenbergii

Camarão gigante do rio

Oreochromis sppp

Tilápia

Fonte: Adaptada de Vicente, 2011

Mais recentemente o Plano Económico e Social (PES, 2019) do Governo estimou, para 2019, um
aumento da produção, sobretudo em águas interiores que é maioritariamente de subsistência (ver quadro
seguinte).
Quadro 6.41 - Estimativas de produção em aquacultura (em toneladas)
Real
(2017)

Estimativa
(2018)

Plano
(2019)

Aquacultura Industrial
Águas Interiores

408

724

2.428

-

20

40

Águas Interiores

1.835

2.900

3.049

Total Produção

2.243

3.644

5.517

Outras
Aquacultura de Subsistência

Na aquacultura industrial, em particular em ambiente marinho, o crescimento apontado é muito modesto,
muito provávelmente devido ao problema da doença do camarão e à necessidade de recuperação dos
tanques e implementação de medidas de biosegurança, que evitem futuras epizootias mas também à
inexistência de juvenis de peixes para repovoamento e de rações. Estas projecções modestas são
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consequência do reduzido número de técnicos e de serviços de extensão, dos limitados investimentos
na investigação e do limitado acesso ao crédito (EPADA, 2020-2029).
É importante assinalar que algumas ONG que estão no terreno têm desenvolvido, em parceria, projectos
de aquacultura comunitária na zona costeira, sobretudo na área dos bivalves (ostras), usando tecnologias
simples.
A título de exemplo, a Universidade de Aveiro juntamente com a Universidade Lúrio, a ONG
Moçambicana AMA (Associação do Meio Ambiente, Amigos da Terra) e a Zoological Society of London,
desenvolveram no Norte de Moçambique, na localidade de Quiwia, um projecto experimental de
aquacultura comunitária de bivalves (R. Rocha, informação pessoal). Foi escolhida a ostra devido a se
tratar de um organismo filtrador e não necessitar de rações e por o seu cultivo ter baixa pegada de
carbono. Por outro lado, os juvenis podem ser obtidos localmente utilizando estruturas para a fixação das
larvas, à semelhança do que se passa com o mexilhão na Galiza. De acordo com os promotores, os
resultados foram muito promissores.

www.zsl.org
Fotos: Rui Rocha, Universidade de Aveiro

Figura 6.19 - Projecto experimental de aquacultura comunitária de bivalves. Projecto OSOL

Este é um pequeno exemplo de uma vertente de desenvolvimento para a aquacultura de baixa tecnologia
e que envolve também instituições de formação moçambicanas.
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Caracterização do mercado
Oferta
A comercialização e distribuição de peixe são realizadas pelo sector privado (formal e informal).
Uma ampla gama de produtos de peixes marinhos está disponível e comercializada.
A produção da aquacultura marinha tem como objectivo o mercado externo, enquanto a produção de
água doce é para consumo das famílias.
Empresas que fornecem produtos e serviços

Em 2013 existiam vários investimentos estrangeiros, a maioria dos quais dedicados à aquacultura
marinha. Algum investimento também é feito em zonas interiores, como se verifica no mapa que se segue
(López et al., 2013).

Fonte: INAQUA (in López et al, 2013)

Figura 6.20 - Investimento na Aquacultura em Moçambique

Em 2014 foi lançada uma iniciativa pelo Governo, com vista à criação de peixes em tanques nos distritos
de Gondola, Macate, Mossurize e Sussundenga, na província de Manica, e Gorongosa, em Sofala. Desde
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o seu início, até ao ano de 2018, já foram abertos 1.113 tanques piscícolas, dos quais 312 em Gorongosa,
onde foram produzidas pouco mais de 102 toneladas de peixe (DW, 2018)
Estão também assinaladas 3 empresas todas dedicadas ao cultivo de camarão: AquaPescas de capitais
franceses e ocupando 1.000 ha, Sol e Mar, 500 ha, e Indian Ocean Aquaculture, 980 ha, mas esta última
encerrou devido a problemas financeiros e técnicos.
Contudo em 2018 o Jornal “País” referia que:
“Depois da catástrofe que atingiu a empresa Aquapesca no ano de 2011, onde pelo menos 500
toneladas de camarão foram contaminadas pela doença da mancha branca, o que levou a empresa
a atingir prejuízos na ordem de 45 milhões de dólares, eis que, a firma pretende investir um total
de 50 milhões de dólares no sistema de produção com biossegurança que visa evitar aquela
doença nos crustáceos.
Segundo o responsável da empresa, neste momento a firma dispõe apenas de quatro tanques
com uma capacidade global em termos de produção de dez toneladas por hectare. Todavia, a
empresa pretende atingir a fasquia de 1.000 toneladas por ano, daí o investimento em sistema de
produção e biossegurança.
Para garantir a produção de camarão a empresa conta com um total de 209 trabalhadores, dentre
eles, 170 em Inhassunge e 30 na maternidade localizada na cidade de Nacala, na província
nortenha de Nampula. Para além do camarão a Aquapesca também está a produzir o peixe tilápia.”
Organizações públicas que oferecem produtos e serviços



FFP

Fundo de Fomento Pesqueiro



FIDA

Fundo Internacional de Desenvolvimento de Agricultura



IDEPA

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura



IIP

Instituto Nacional de Investigação Pesqueira



INIP

Instituto Nacional de Inspecção do Pescado



MASA

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar



MIC

Ministério da Indústria e Comércio



MIMAIP

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas



MIREME

Ministério dos Recursos Minerais e Energia



MISAU

Ministério da Saúde



MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural



MOPHRH Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos



SADC

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral

Organizações não lucrativas que oferecem produtos e serviços



Action aid



Agha Khan



AMA
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Austral-Cowi



Bioclimate



Cooperação Francesa



Diakonia



DFE - Danish Forestry Extension



Essor



Helvetas - Suiss Intercooperation



HIFER



Horizont 3000



Intermon Oxfam



ITC (KPMG)



Kulima



Masc



MS-Moçambique



Save The Children



Visão Mundial



WWF Moçambique



ZSL - Zoological Society London

Procura
O mercado interno de produtos marinhos é pequeno e o consumo desses produtos é restrito
principalmente para áreas marinhas. O consumo de peixe no país é estimado em 13,7 kg per capita/ano
estando nos objectivos do Governo um aumento desse consumo para 15 kg per capita no final do
quinquénio 2015-2019 (PES, 2018).
No entanto, existem desequilíbrios de consumo entre áreas costeiras e interiores. Espécies de alto valor
como camarões Penaeus monodon e Penaeus indicus são exportados. A Europa e os EUA são os
principais destinos para exportações de aquacultura. Pequenos volumes também foram comercializados
na África do Sul e nos países asiáticos (Omar, 2005).
Tendências
O desenvolvimento da aquacultura é fundamental para o abastecimento alimentar, num quadro de
redução mundial da pesca, pelo que naturalmente se terá de perspectivar um aumento da produção
aquícola para os próximos 5 anos. Este aumento deve contemplar não só a qualidade e a certificação
para atingir mercados mais exigentes, mas também assumir um importante papel na redução da pobreza
e na melhoria das condições nutricionais das comunidades mais desfavorecidas.
A aquacultura em Moçambique desempenha um papel importante no desenvolvimento socioeconómico
através do fornecimento de proteína barata, melhorando a dieta da população, criando empregos, e
promovendo o desenvolvimento regional.
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Assim, o potencial para o desenvolvimento da aquacultura em Moçambique é enorme, devido a:


um ambiente favorável para investimentos;



condições climáticas favoráveis (clima tropical e subtropical);



ausência de poluição;



disponibilidade de áreas em terra e no mar para aquacultura costeira;



existência de espécies nativas selvagens que podem ser potencialmente cultivadas, como o
camarão tigre gigante (Penaeus monodon), camarão branco indiano (Penaeus indicus), camarão
kuruma (Penaeus japonicus), camarão salpicado (Metapenaeus monoceros), camarão gigante
do rio (Macrobrachium rosenbergii) e tilápia (Tilapia spp), e algumas espécies de peixes referidas
em Vicente, 2011.

Na análise efectuada aos resultados do PAMP 2011-2014 (PADA, 2018) foram identificados alguns
desafios para o sector nomeadamente:


aumentar a produção e produtividade aquícola;



garantir o acesso ao mercado e aos serviços financeiros;



fortificar os serviços de pesquisa e investigação;



apoio institucional;



ordenamento da actividade aquícola;



melhoria do quadro legal.

Com base nestes desafios foi perspectivado para 2020 um aumento da produção na aquacultura de
pequena escala de 838 toneladas para 40.000 toneladas, e na aquacultura industrial de 264 tons para
78.000 toneladas.

Área/espaços ocupados
Segundo a proposta de Estratégia e Plano de Acção para o Desenvolvimento da Aquacultura (EPADA)
2020-2029, Moçambique possui um potencial de produção estimado em 2.000.000 ton/ano de peixe em
águas interiores, numa área de cerca de 258.000 ha em terra, sendo os principais recursos a tilápia,
carpa, peixe-gato africano, camarão de água doce.
O potencial produtivo da aquacultura marinha é estimado em cerca de 2 milhões de ton/ano sendo os
principais recursos o peixe marinho com um potencial de cerca de 791.000 ton/ano; camarão 542.000
ton/ano e algas marinhas 640.000 ton/ano.
Em termos de principais locais potenciais para a prática de aquacultura marinha (áreas já identificadas e
consideradas prioritárias para investimento) pelo IDEPA (Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca
e Aquacultura) destacam-se os identificados no quadro seguinte.
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Quadro 6.42 - Área potencial para a aquacultura marinha
Província

Cabo Delgado

Área para aquacultura Área para aquacultura Area para cultivo de
em tanques de terra
em gaiolas
algas marinhas
(ha)
(ha)
(ha)
9.314,90

17.753,30

9.298,33

Nampula

19.312,70

8.534,50

864,40

Zambézia

12.875,60

1.676,20

428,00

Sofala

35.965,40

Inhambane

4.146,90

Gaza

123,20

13,40

Total

77.591,90

32.124,30

10.590,73

Fonte: IDEPA, 2011

6.6.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
Confrontada com um dos maiores desafios do século XXI - como alimentar mais de 9 bilhões de pessoas
até 2050 num contexto de mudanças climáticas, incerteza económica e financeira e crescimento da
concorrência relativa à utilização dos recursos naturais - a comunidade internacional assumiu, em
Setembro de 2015, um compromisso sem precedentes, quando os Estados-Membros da ONU adotaram
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável11. Esta Agenda estabelece objetivos para a pesca
e a aquacultura no contexto da segurança alimentar, nutrição e utilização dos recursos naturais, com a
finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável, a nível económico, social e ambiental.
O desenvolvimento sustentável tem sido definido como um “desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas
próprias necessidades”.
Assim, o desenvolvimento sustentável exige esforços concertados para construir um futuro inclusivo,
sustentável e resiliente para as pessoas e para o planeta.
Em resumo, para se atingir o desenvolvimento sustentável de uma actividade, não deve haver
preocupação exclusiva com o crescimento da actividade, mas sim com o modo como ela é praticada.

11

The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, General Assembly (A/Res/70/1), 25 de setembro
de 2015.
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Sendo a aquacultura uma actividade flexível, a opção por diferentes sistemas de produção permite
compatibilizar a atividade com a proteção ambiental, tornando-a sustentável.

Valor Económico
Os desafios expressos pelo PARP 2011-2014 residem na transformação da estrutura de produção e de
produtividade económica e suas ligações, com enfoque no desenvolvimento económico e bem-estar das
populações, reconhecendo que o combate à pobreza é complexo. Nos desafios apontados para o sector
das Pescas, reconhece igualmente o grande potencial, mas assinalando contudo que a produtividade é
ainda muito baixa. E por isso o documento considera como desafios prioritários:


o aumento do acesso aos factores de produção;



disponibilização de tecnologias adequadas;



melhoria da capacidade de controle de doenças.

E por isso os programas de aquacultura rural podem contribuir significativamente para a segurança
alimentar e para melhorar os padrões e condições de vida das populações. Estes programas têm um
enorme impacte social positivo nas comunidades rurais. Cerca de 3.000 famílias estão envolvidas na
piscicultura de subsistência e 2.000 em cultivo de algas marinhas (Omar, 2005) e cerca de 100 famílias
estão directamente envolvidas no cultivo de macroalgas (Ribeiro, 2007). Embora não haja registros sobre
a lucratividade da piscicultura, os produtores locais de algas obtêm um rendimento médio mensal de 60
USD. O cultivo de camarão gera emprego para 1.492 pessoas em Moçambique (Departamento de
Aquacultura do Ministério das Pescas de Moçambique, 2004 in Omar, 2005).

Valor Social
A erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é um requisito indispensável para o
desenvolvimento sustentável. Para isso, deve haver promoção de um crescimento económico
sustentável, inclusivo e equitativo, criando maiores oportunidades para todos, reduzindo as
desigualdades, elevando os padrões básicos de vida, promovendo o desenvolvimento e a inclusão social
equitativos, e promovendo a gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas.

6.6.4

Interacção

As diferentes actividades que desenvolvem as suas atividades na zona costeira estabelecem relações a
diferentes níveis com a aquacultura, nomeadamente:


com o sector privado, essencialmente na área do turismo;



com entidades publicas gestoras de áreas de conservação;
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com comunidades costeiras que utilizam os recursos biológicos como fonte de subsistência;



com o sector extrativo, nomeadamente o gás natural.

Impactos sobre o meio marítimo
O principal impacte das explorações de aquacultura costeira é o impacte dos efluentes, o que tem levado
ao aumento da fiscalização e controlo dos efluentes de alguns tipos de aquacultura.
Nas explorações extensivas, a descarga de água só se faz uma vez por ano, ou por vezes apenas em
cada 2 ou 3 anos, quando se faz a pesca. No final de cada ciclo de produção, a matéria orgânica que se
acumula é normalmente removida, de modo a preparar os tanques para a nova época produtiva. Neste
sistema de cultivo, a maioria dos nutrientes existentes nos tanques, que entram naturalmente com a água
ou que se vão acumulando ao longo do ciclo produtivo, são absorvidos pelo solo ou, em tanques bem
geridos, são mineralizados e posteriormente absorvidos pelas plantas. Nestes casos, não existe um efeito
negativo dos efluentes no ambiente circundante.
Se o método for intensivo, com altas taxas de estabulação e de alimentação, os efluentes serão
diferentes. O tipo de efluentes destas unidades produtivas consiste em produtos sólidos ou solúveis. Os
sólidos, em suspensão ou acumulados no sedimento, são constituídos principalmente por carbono
orgânico e componentes azotados. Quanto aos produtos que se encontram dissolvidos, geralmente
provêm de produtos de metabolismo dos animais estabulados ou da decomposição de substâncias
sólidas. Neste caso, é possível que existam alguns impactes negativos no sistema recetor.

Relação com outras actividades complementares
A costa Moçambicana é diversa pois tem zonas de coral no Norte, zonas pantanosas e de mangal no
Centro-Norte e no Sul, e lagoas costeiras. A costa norte é predominantemente constituida por pequenas
baías e praias de areia com águas oceânicas e com estreita plataforma continental.
Esta costa contrasta com a zona Centro-Norte onde predominam zonas húmidas com solos de aluvião e
mangais aluviais e com uma ampla plataforma continental, particularmente o banco de Sofala, que é a
principal zona de pesca de camarão. Esta zona inclui também o delta do rio Zambeze. Em contrapartida
a zona Sul é prinicpalmente sub tropical, com mangais e zonas pantanosas e com rios desaguando em
estuários, como é o caso do estuário do Maputo onde desaguam 5 rios.
É por isso, que a aquacultura é uma actividade flexivel e pode ser complementar a outras actividades
económicas.
No caso das comunidades costeiras pode ser um valor acrescentado às actividades em terra
desenvolvidas por essas comunidades. O cultivo de bivalves (ostras ou mexilhão) cujos juvenis podem
ser obtidos directamente do meio ambiente, e que por serem animais filtradores não precisam de
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alimento, assim como as macroalgas, são produções adequadas a zonas de baixa profundidade, além
de que a tecnologia necessária não é complicada. Esta actividade pode assim ter uma contribuição
económica na economia familiar e local, e eventualmente para exportação.
A instalação de gaiolas em offshore, depende muito da profundidade das zonas, que devem sempre ser
superiores a 10 m, para evitar a acumulação de materia orgânica por baixo das jaulas. As províncias de
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane e Gaza apresentam, globalmente, uma área
disponível de cerca de 32.124 ha (INDA, 2011). O apoio em terra que as gaiolas necessitam são
sobretudo infraestruturas comuns com a pesca, nomeadamente os armazéns de frio e zonas de
processamento de pescado.

Relação com actividades concorrentes
Uma das restrições à implementação de instalações de aquacultura, sobretudo de aquacultura costeira,
prende-se com os conflitos na utilização de água e terra para aquacultura.
No que diz respeito à utilização da água, os sistemas intensivos abertos podem utilizar entre 8 a 25 l/s
de água, por tonelada de produção anual. É óbvio que tudo isto depende do método e do maneio
adequado da água. Em sistemas estáticos, as necessidades de água são muito mais reduzidas, uma vez
que servem apenas para restabelecer as perdas por infiltração e evaporação, e isso depende não só das
características do solo, mas também do clima. Na Europa as perdas por evaporação variam de 0.4 a 0.8
cm/dia, enquanto que nos climas tropicais atingem valores entre 1 e 20 cm/dia.
Os conflitos podem também surgir em relação à água doce, quando os efluentes são descarregados para
cursos de água que são também fonte de irrigação para agricultura. Daí a necessidade de tratamento
dos efluentes, não só para reduzir a matéria em suspensão, mas igualmente para prevenir a eventual
contaminação com fármacos ou mesmo agentes patogénicos oriundos das pisciculturas.
Nas unidades de aquacultura costeira, onde o enchimento e esvaziamento dos tanques depende do ciclo
de marés, os conflitos podem surgir com outras atividades aquícolas, como por exemplo a moluscicultura,
pois durante a maré baixa as descargas das instalações em terra podem arrastar os solos dos bancos
de moluscos.
As restrições referentes à utilização de terreno para a prática de aquacultura podem estar relacionadas
com a existência de políticas ambientais, que obriguem a preservar as características naturais das zonas
de implementação das infraestruturas de produção, ou com conflitos com outras atividades económicas
que possam ser praticadas nos mesmos locais, como atividades agrícolas, pecuárias ou
marítimo-turísticas, e industriais, por exemplo.
As actividades concorrentes são o ecoturismo, os parques e reservas naturais, quando se trata de
aquacultura industrial de tipo semi-intensivo e intensivo. O fornecimento de rações nestes modelos de
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produção, aumenta a taxa de excreção dos animais estabulados o que, juntamente com restos de
alimentos, pode provocar impactos no sistema receptor, como a eutrofização.
No caso da aquacultura de cariz social não existe esta concorrência, porque se trata de explorações
extensivas e portanto ecológicamente compativeis.
Em ambos os casos pode haver concorrência com as industrias extrativas, gás ou petróleo, devido ao
valor económico para o país dessas actividades.

Pressões e ameaças
A actividade aquícola em Moçambique tem fraco desenvolvimento, até porque em águas interiores é
sobretudo uma aquacultura de subsistência mas que, devido à falta de alevinos para repovoamento dos
tanques não se tem desenvolvido. A implementação de unidades que impliquem mais tecnologia, tem
sido feita com investimentos estrangeiros.
Em qualquer dos casos o EPADA aponta como principais constrangimentos, além dos já mencionados
alevinos, a falta de rações que têm de ser importadas, e de um apoio do sistema cientifico nacional
sobretudo nos casos de epizootias, como foi a da doença da mancha branca no camarão.
Por outro lado, os produtos da pesca e da aquacultura, pelas suas características intrínsecas e habitat
natural, podem veicular perigos por contaminação biológica, química ou físicas decorrentes do meio
aquático. Os perigos podem resultar também das etapas subsequentes à captura devido às condições
de higiene e negligentes práticas de manuseamento, acondicionamento, armazenamento e transporte,
podendo causar efeitos adversos nos consumidores e importantes prejuízos económicos. A forma como
os mercados pressionam a produtividade e os requisitos que os consumidores e os industriais colocam
em termos de variedade, qualidade e segurança do pescado exigem legislação, regulamentos e planos
de fiscalização e de monitorização adequados.
Este aspecto é muito importante quando se pretende exportar, porque os mercados são exigentes em
termos de qualidade.
Em resumo consideram-se como principais ameaças:


deficientes infraestruturas básicas (rede viária, electricidade, água potável e sistemas de
informação);



alteração nos ecossistemas associada a mudanças climáticas;



possibilidade da ocorrência de desastres ambientais associados à exploração do petróleo;



grande dependência externa em tecnologia e recursos humanos;



normas internacionais de controlo de produtos alimentares muito restritivas, pondo em causa a
exportação de produtos da pesca e aquacultura;
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dificuldades em implementar as exigências internacionais na área da qualidade e segurança;



assimetrias territoriais entre as zonas costeiras e interior;



insuficiente acesso ao crédito;



baixo nível de escolaridade e de formação da população.

6.6.5

Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável

A aquacultura é estratégica para o desenvolvimento do país em virtude do expectável aumento da
população. O seu reforço irá traduzir-se na criação de unidades de pequena escala de cariz social e na
implementação de unidades industriais mais competitivas e tecnologicamente mais avançadas. As
unidades de pequena escala irão contribuir para melhorar o abastecimento alimentar das populações
locais e criar emprego. Por seu lado a aquacultura industrial tem como objectivo satisfazer mercados
mais exigentes e contribuir para a produção de novas espécies com potencialidades para exportação,
alcançando acréscimos de produtividade, que se irão reflectir no aumento do emprego neste sector. Esta
actividade irá alavancar sectores a montante e a jusante, nomeadamente o desenvolvimento do sector
das rações, dos materiais e equipamento e da transformação e da comercialização dos produtos da
aquacultura.
O desenvolvimento sustentável da aquacultura de acordo com o EPADA assenta em 4 pilares principais


Produção e Produtividade



Investimento Privado e Acesso ao Financiamento



Acesso ao Mercado



Formação e Capacitação institucional.

A implementação estratégica destes 4 pilares está dependente de:


existência de ordenamento e de planos de gestão da orla costeira e do e espaço marítimo;



existência de produção de juvenis para maricultura;



dependência do mercado externo para fornecimento de rações para aquacultura;



existência de um centro experimental de larvicultura para espécies marinhas nativas;



melhorias na logística e infraestruturas de frio que são actualmente insuficientes;



número suficiente de técnicos qualificados e formadores;



oferta formativa específica.
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Os princípios orientadores para o desenvolvimento da aquacultura, assim como os respectivos pilares
estratégicos e constantes do EPADA (2020-2029) podem ser implementados através de projectos
estruturantes que requerem a coordenação entre as entidades públicas e privadas. Considera-se por isso
que a criação de Polos Aquícolas nas zonas ou províncias com potencialidades para o desenvolvimento
do sector, contribuirá para a implementação do EPADA e dos princípios orientadores da Estatégia e Plano
de Acção Regional do sector da aquacultura do SADAC (2016-2026).

Quadro 6.43 - Modelo do Polo Aquícola Regional
Polos Aquícolas
Enquadramento
1.1. Objectivos

Instalação de polos ou parques de desenvolvimento integrado nas zonas ou
províncias onde já existem projectos aquícolas e nas que apresentam mais
potencialidades para o crescimento da actividade, recorrendo, não só a
investimentos públicos, mas também a projectos empresariais privados e parcerias
público-privadas. Estes pólos visam promover e apoiar a aquacultura continental de
base social, instalar centros de larvicultura para fornecimento de alevinos aos
pequenos produtores, instalar laboratórios de patologia de apoio à aquacultura e ao
controlo sanitário dos produtos aquícolas. Também poderão integrar entrepostos
frigoríficos para recolha e processamento da produção das pequenas unidades
aquícolas e criar condições para o controlo de qualidade.

1.2. Entidades a envolver

Ministério do Mar Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), Instituto Nacional de
Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA), Universidades, Governos
Provinciais; Associações de Produtores; Associações comunais.

2. Descrição
2.1. Âmbito de intervenção

2.2. Âmbito territorial dos efeitos esperados

Institucional

X

Nacional/Provincial

X

Empresarial

X

Local

X

2.3. Memória descritiva
Moçambique apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento de diferentes métodos de produção de
aquacultura devido ao seu potencial hídrico associado a uma zona costeira de alta produtividade.
O aumento previsto na produção aquícola sobretudo continental (a curto prazo) e da maricultura (a médio prazo)
baseia-se, no primeiro caso, em unidades de pequena dimensão associadas à promoção social das populações
do interior das províncias, e por isso envolvendo o sector público, enquanto que, no segundo caso, mais exigente
do ponto de vista tecnológico, envolverá o sector privado e investimento estrangeiro.
Em qualquer dos casos a necessidade de rações para alimentação das espécies aquícolas, potenciará a criação
a montante de fábricas de rações que, numa óptica de sustentabilidade e de economia circular, deverão utilizar
matérias-primas originárias da agricultura (milho, trigo, soja) e das rejeições da indústria transformadora,
seguindo as normas internacionais.
As explorações aquícolas deverão ter elevados padrões de funcionamento e certificação de qualidade e de
comercialização, tanto para o produto fresco como para produtos processados, de forma a garantir um elevado
valor do produto final.
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A formação e actualização dos operadores aquícolas nas diferentes áreas da cadeia de valor da aquacultura são
necessárias. Estes pólos deverão integrar um centro de recolha e processamento e transformação do peixe.
Estes pólos devem por isso ser centros difusores de tecnologia e de organização, devendo cada região
provincial definir um modelo de pólo que mais se adeque às suas características ou vocação a fim definir o seu
próprio desenvolvimento.

6.6.6

Instrumentos de gestão

Planos de ordenamento e gestão específicos
Os instrumentos de gestão devem ser articulados com a legislação existente no país .
Assim os instrumentos de base para essa articulação incluem, além do Plano Quinquenal do Governo, a
ENDE o POLMAR e os Objectivos de Desenvolvimento sustentável. O Regulamento Geral da
Aquacultura deve ter em linha de conta todas estas directrizes assim como o Regime Jurídico de
Utilização do Espaço Marítimo Nacional (RJUEM) e o Decreto Lei da Reserva Aquícola Marinha.
A listagem dos instrumentos de gestão foi por isso elaborada sequencialmente com base no referido
anteriormente:


Programa Quinquenal do Governo 2015-2019



Estratégia Nacional do Desenvolvimento (ENDE) 2015-2035



Política e Estratégia do Mar (POLMAR), Resolução n.º 39/17, de 14 de Setembro



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2015-2030)



Estratégia e Plano de Acção Regional do Sector da Aquacultura da SADC (RASAP 2016-2026)



Lei do Mar, Lei n.º 20/2019, de 8 de Novembro



Lei das Pescas, Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro



Plano Director de Pescas 2010-2019



Regulamento Geral da Aquacultura, Decreto n.º 35/2001, de 13 de Novembro



Código Sanitário de Animais Aquáticos da OIE



Regras especificas para a certificação Sanitária de Produtos Alimentares de Origem Aquática,
Diploma Ministerial n.º 135/2011, de 27 de Maio



Regime Jurídico de Utilização do Espaço Marítimo Nacional (RJUEM), Decreto n.º 21/2017, de
24 de Maio



Reserva Aquícola Marinha, Decreto n.º 71/2011, de 30 de Dezembro
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Lei de Águas, Lei n.º 18/91, de 3 de Agosto



Política de Águas, de Agosto de 2007



Plano Estratégico de Inspecção do Pescado 2014-2020



Regulamento de Sanidade Animal, Decreto n.º 26/2009, de 17 de Agosto

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente


Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto



Plano Director de Aquacultura da União Africana (2016)

Políticas de investimento e/ou de formação
A estratégia de melhoria dos níveis de qualificação da população é assegurada através de uma
combinação da educação e formação, e de um processo para reconhecer, validar e certificar
competências. No que diz respeito ao ensino médio e superior, existem vários estabelecimentos de
ensino público e privado, que oferecem cursos em áreas importantes para o sector. As ciências da pesca,
nomeadamente, a engenharia da pesca e aquacultura e a engenharia alimentar e a biologia são domínios
estratégicos de formação superior já existentes.

6.6.7

Necessidades de gestão

A execução do EPADA 2020-2029 exige coordenação política e técnica e uma autoridade responsável
pela gestão, acompanhamento e execução das diferentes acções a desenvolver. Como entidade tutelar
desta estratégia o Ministerio do Mar, Águas Interiores e Pescas deverá ter o papel decisório na estratégia
macro, enquanto o Instituto de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura deverá coordenar e definir as
equipas que estarão no terreno. A definição de indicadores para as diferentes acções revela-se também
crucial, indicadores que não serão apenas de aumento de produção, mas também que permitam avaliar
as consequências a montante (equipamentos, rações) e a jusante (processamento) da actividade.
A estratégia de desenvolvimento da aquacultura deve visar dois modelos de produção - a aquacultura de
cariz social e a aquacultura industrial - com base nas seguintes componentes:


selecção de espécies;



escolha de locais;



disponibilidade de alimentos e de juvenis;



formação e investigação

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 208

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

A estratégia nacional para aquacultura deverá ser objecto de uma abordagem estratégica a adoptar, de
forma articulada e integrada, que tenha em conta os seguintes princípios orientadores:


estabelecimento de planos de desenvolvimento regional para a aquacultura de águas interiores
e para a aquacultura marinha;



promoção da aquacultura de espécies de valor comercial mais elevado para mercados gourmet;



promoção de uma aquacultura ambientalmente sustentável;



valorização profissional e desenvolvimento de novas competências.

Seria também desejável que houvesse programas operacionais nacionais, programas operacionais
provinciais, programas de desenvolvimento local e outros que se revelem adequados, acompanhados de
um envelope financeiro indicativo.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
Serão necessários recursos financeiros e adequados para a implementação da estratégia EPADA, que
na situação actual do sector terão de ser públicos, em particular na formação, mas deverão ser também
fomentadas parcerias publico privadas, sobretudo em áreas onde não existe ainda experiência no país.
O caso da produção em jaulas em offshore poderá ser um exemplo.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
Atualmente, os estudos de impacte ambiental são considerados essenciais na obtenção de licenças
necessárias para o estabelecimento de empreendimentos de aquacultura ou de outras atividades que
impliquem maior tecnologia.
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No caso da aquacultura industrial (em tanques de terra ou em jaulas em offshore) deverá ser
implementada uma fiscalização efectiva que permita mitigar eventuais impactes dos efluentes no sistema
receptor, uma vez que neste modelo de produção será fornecido alimento, porque se trata de produção
semi-intensiva e /ou intensiva.
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Classificação da informação de base
Suficiente.

Informação suplementar a adquirir/produzir
Não será necessária.
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6.7
6.7.1

INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS E TRANSPORTE MARÍTIMO
Descrição Geral

No que diz respeito às infraestruturas portuárias, Moçambique conta com três grandes portos em
Nacala-a-Velha, Beira e Maputo servidos por navios oceânicos, conectados a corredores logísticos
através de ferrovias que ligam ao interior da região da África Austral. Estes portos têm limitações
(principalmente o porto da Beira) relacionadas com os respectivos canais de acesso que obrigam a
dragagens periódicas. Estão previstas expansões e modernizações de portos de menor tamanho
(Mocímboa da Praia, Pemba, Angoche, Moma, Pebane, Quelimane, Vilanculos, Inhambane), bem como
construções de novos portos ao longo da costa (Palma, Afungi, Memba, Macuse, Techobanine e,
eventualmente, Chongoene).
Complementarmente o Governo pretende revitalizar o tráfego de cabotagem marítima, tendo em
aprovação o quadro legal para a revitalização deste serviço que permitirá aproveitar o potencial associado
a uma costa com 2.700 km, para o transporte de pessoas e bens entre o norte e sul do país, contribuindo
para a redução dos preços de transporte de mercadorias e consequente baixa dos preços dos produtos
no seu destino, para além da manutenção da coesão nacional, através da ligação Norte-Sul, que
actualmente se faz apenas por estrada. Outra vantagem da cabotagem será a possibilidade de aumento
de produtividade, uma vez que os produtores passarão a ter o acesso mais facilitado aos potenciais
mercados.

6.7.2

Caracterização das Infraestruturas Portuárias

Pela sua posição geográfica, Moçambique sempre teve as suas actividades económicas ligadas ao mar,
permitindo um acesso aos países do hinterland, nomeadamente Suazilândia, África do Sul, Zimbabué,
Zâmbia e Malawi.
As charneiras logísticas destas ligações são as infraestruturas portuárias que permitem a conexão entre
diferentes modos de transporte.
Através de uma análise exclusivamente geográfica é possível perceber as vantagens ao nível das
distâncias dos portos de Moçambique às principais cidades/polos geradores dos países vizinhos.
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Figura 6.21 -Distâncias entre Portos e Cidades do hinterland

Quadro 6.44 - Matriz de Distâncias (Portos e Cidades)
Cidade Lusaka Lubumbashi Harare Blantyre Lilongwe Gaborone Joanesburgo Mebabane
(País) (Zâmbia) (RD Congo) (Zimbabué) (Malawi) (Malawi) (Botsuana) (África do Sul) (Essuatíni)
Porto Mais
Próximo

Beira

Porto de Águas
Profundas Mais Nacala
Próximo

Beira

Beira

Nacala

Beira

Maputo

Maputo

Maputo

Dar es
Salaam

Nacala

Nacala

Nacala

Durban

Durban

Durban

No entanto, a opção do operador por um determinado porto para escoamento de mercadorias não passa
apenas por questões de proximidade, mas também de desempenho logístico.
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Em comparação com os países da África equatorial e a Sul do Equador, Moçambique encontra-se com
um nível de qualidade alto das suas infraestruturas portuárias, embora atrás de um dos países
concorrentes (África do Sul). Este indicador tem uma amplitude de 1 a 7, sendo que o limite inferior
corresponde a um porto extremamente subdesenvolvido enquanto que a classificação máxima significa
que o porto preenche todos os requisitos exigidos pelos padrões internacionais.

Fonte: World Economic Forum, Global Competiveness Report

Figura 6.22 - Índice de Qualidade das Infraestruturas Portuárias

Ao nível da facilidade da conectividade dos portos às redes globais de transporte, a Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) definiu um indicador com base em cinco
componentes relevantes do sector dos transportes marítimos: número de navios de linha regular,
capacidade total de transporte dos navios (contentores), tamanho máximo dos navios, número de
serviços de linha regular e número de empresas que utilizam navios de contentores para receber e
expedir cargas nos portos de um país. Constata-se que a posição de Moçambique está atrás dos dois
países geograficamente concorrentes, África do Sul e Tanzânia, mas deverá subir com as melhorias e
novas infraestruturas previstas atrás referidas. De facto, é muito importante apostar na subida do ranking
uma vez que revelaria às empresas da cadeia logística uma maior facilidade na utilização dos portos para
a movimentação das mercadorias.
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Fonte: United Nations Conference on Trade and Development

Figura 6.23 - Índice da Conectividade Portuária (2019)

Descrição dos principais portos
Porto de Maputo
O porto de Maputo encontra-se localizado a sudoeste do país, a sul do canal de Moçambique e está
conectado ao seu hinterland pelas linhas ferroviárias do Limpopo, Ressano e Goba.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 215

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

Fonte: www.marinetraffic.com

Figura 6.24 - Enquadramento do Complexo Portuário de Maputo face ao tráfego marítimo existente

Conforme se pode observar na figura seguinte, o porto de Maputo é composto por duas áreas portuárias
principais separadas: os Terminais de Carga de Maputo (na baía de Maputo, junto à foz do rio Tembe) e
os Terminais de Carga a Granel da Matola, a nascente da confluência do rio Matola com o rio Tembe.

Fonte: www.portmaputo.com

Figura 6.25 - Porto de Maputo
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A Portus Indicus e a CFM são os consórcios que constituem a concessionária MPDC, com as
participações apresentadas no quadro seguinte.

Quadro 6.45 - Constituição do Concessionário e Empresas Participantes
Concessionário

Sociedade de
Desenvolvimento
do Porto de
Maputo (MPDC)

Consórcio

Participação

Portus Indicus

Portos e Caminhos
de Ferro (CFM)

51%

Empresas

Participação

Grindrod Limited (actividades de
logística marítima, portuária e de carga)

24%

DP World (uma das maiores operadoras
de terminais marítimos do mundo)

24%

Mozambique Gestores SARL (grupo
local de consultoria)

3%

49%

Características principais dos terminais

A identificação dos terminais de Maputo é apresentada na figura seguinte e as respectivas características
no quadro seguinte.

Fonte: Manual e Directório do Porto | 2018/2019

Figura 6.26 - Identificação dos terminais de Maputo
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Quadro 6.46 - Características principais dos terminais do porto de Maputo
Cais

Utilização

Comprimento
(m)

Profundidade
média (m)

Equipamento

Armazém

1

Navios Costeiros

293

7

Sim

2

Pequenas embarcações,
Rebocadores, Barcos-piloto,
etc.

220

7,2

3

Ro-ro, Navios de Cruzeiro

263

9

Sim

4

Carga Geral

273

9

Sim

5

Carga a granel, Carga de
Projecto, Carga Geral

230

12

6

Melaço, Ancoradouro

246

9,5

7

Carga a Granel, Carga Geral

240

12

8A

Não está em operação

105

12

8

Açúcar a Granel, Carga a
Granel

202

12

9

Carga a granel, incluindo
Crómio, Ferro e Níquel

436

12

10

Contentores

308

12

2 pórticos de contentores
com capacidade de 35 t cada
e 9 forklifts

11

Carga a granel (incluindo
Clínquer, Gesso, Carvão e
Carga Geral)

177

12

2 guindastes móveis pesados

12

Óleos vegetais

169

12

4 tanques (6 t, 7 t, 9 t e 11 t)
Sim

2 carregadores de açúcar a
granel

Sim
Sim

Sim

NOTA: As profundidades indicadas no quadro encontram-se referidas na Carta Marítima de Maputo, que fica 5,033 m abaixo da
referência Mn08 localizada no porto de pesca (levantamento hidrográfico: Maputo - Junho 2017). O calado máximo de navegação
dos navios será determinado pelo Capitão de Porto, tendo em consideração as profundidades de projecto indicadas, a maré
diária e os requisitos mínimos de resguardo debaixo da quilha (Under Keel Clearence - UKC) para passagem e ao longo do cais.

Na figura seguinte pode-se observar a localização dos terminais, sendo apresentadas as respectivas
características no quadro seguinte.
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Fonte: Manual e Directório do Porto | 2018/2019

Figura 6.27 - Identificação dos terminais da Matola

Quadro 6.47 - Características principais dos Terminais a Granel da Matola
Cais

Utilização

Comprimento Profundidade
(m)
média (m)

Equipamento

TCM

Carga a Granel (Carvão)

220

15,4

1 carregador

P3

Petróleo e seus derivados

230

11,5

4 lanças de descarga

Carga a Granel (alumina e
MOZAL coque petrolífero) e metal
acabado para exportação

230

12

2 descarregadores de
vácuo a granel

STIMA

210

9,5

1 de vácuo, 1
carregador de navios

Cerealífero a granel

Armazém

Silos

NOTA: As profundidades indicadas no quadro encontram-se referidas na Carta Marítima de Maputo, que fica 5,033 m abaixo da
referência Mn08 localizada no porto de pesca (levantamento hidrográfico: Maputo - Junho 2017). O calado máximo de navegação
dos navios será determinado pelo Capitão de Porto, tendo em consideração as profundidades de projecto indicadas, a maré
diária e os requisitos mínimos de resguardo debaixo da quilha (UKC) para passagem e ao longo do cais.

Existem diversas linhas de navegação que servem o porto de Maputo, identificando-se as mais relevantes
no quadro seguinte.
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Quadro 6.48 - Linhas de Navegação que Servem o Porto de Maputo
Linha

Tipo de Serviço

Frequência

CMA CGM

Contentores

Semanalmente**

Hoegh Autoliners

Ro-ro

> 3x por mês

Island View Shipping

Granéis sólidos

Ad Hoc

MACS Mari me Carrier Shipping
Maersk Line

Contentores / Carga Geral Fraccionada

Semanalmente

Maersk Line

Contentores

Semanalmente**

Mediterranean Shipping
Company - MSC

Contentores

Cada 10 dias no sentido norte
Cada 15 dias no sentido sul

Messina Line

Contentores / Ro-ro / Carga de Projecto

Cada 15 dias

Mitsui OSK Lines (MOL ACE)**

Ro-ro

> 3 x mês

Mitsui OSK Lines***

Contentores

Semanalmente

MUR Shipping

Granéis sólidos / Carga Geral Fraccionada Ad Hoc

Ocean Africa Container Lines

Contentores

Quinzenalmente

Oldendorf Carriers

Granéis sólidos

Ad Hoc

PIL Group

Contentores

Semanalmente

Safmarine

Contentores

Semanalmente** / Colector
Bissemanal

** Serviço conjunto M-Express/ *** A MOL aluga vagas na PIL

Acessos marítimos

O acesso pelo mar à bacia do porto de Maputo é feito apenas através do canal Norte (ver figura seguinte),
que, com a dragagem devidamente efectuada, permite o acesso de navios com calados máximos de
14,5 m em marés mortas e 15,5 m em marés vivas. Este canal, deste a entrada na bóia 1N, até à bóia 6
(Estação de Pilotos) tem um comprimento de 25 milhas náuticas. A partir da bóia 6 o acesso aos terminais
é feito pelos canais de Xefina, Polana e Matola.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 220

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

Fonte: Manual e Directório do Porto de Maputo (2018 | 2019)

Figura 6.28 - Identificação dos canais de aproximação

Porto da Beira
O porto da Beira está localizado na costa nascente do continente africano, na margem esquerda do
estuário do Pungué. A conexão com o hinterland faz-se pelas linhas ferroviárias do Sena (ligação à
província de Tete e ao Malawi) e de Machipanda (ligação com o Zimbabwe e Zâmbia) e ainda através da
estrada nacional nº 6, que permite a ligação ao Zimbabwe (por Machipanda, a uma distância de 319 km)
e ao Malawi, em articulação com a EN7 (cruzamento de Vanduzi, a uma distância de 685 km).
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Fonte: www.marinetraffic.com

Figura 6.29 - Enquadramento do porto da Beira face ao tráfego marítimo existente

O porto da Beira tem 13 cais e possui um terminal de contentores e um terminal de carga ambos operados
pela concessionária Cornelder Moçambique, desde Outubro de 1998. Esta sociedade é constituída pela
Cornelder Holanda (67%) e pela CFM (33%) e o período de concessão até 2038.
Características principais dos terminais

A identificação dos terminais do porto da Beira, dos cais e das respectivas características são
apresentados na figura e quadro seguintes.
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Fonte: https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.1+Mozambique+Port+of+Beira

Figura 6.30 - Identificação dos cais e terminais do porto da Beira

Quadro 6.49 - Características principais dos cais do porto da Beira
Comprimento
(m)

Profundidade
(m)

Porto de Pesca

176,8

-

Contentores / Ro-Ro

645,5

12

Carga Refrigerada / Produtos Agrícolas
/ Passageiros

170,0

10

Carga Geral

165,5

10

Carvão

187,9

10

Carga Geral / Ro-Ro

334,6

10

Terminal Petrolífero I

128,6

10

Terminal Petrolífero II

264,0

13.5

Utilização



Terminal de Contentores Multiusos


Cais 2 a 5 (645 m no total)



Capacidade de 300 mil TEU por ano



4 pórticos de contentores, 2 dos quais com capacidade para 65 ton
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1 pórtico sobre carris para carga e descarga de vagões



200.000 m2 de terrapleno para contentores, acomodando 3.117 TEU



148 tomadas eléctricas para contentores frigoríficos



2 armazéns cobertos, com uma área de cerca de 11.000 m2



Área de armazenamento dedicada para produtos perigosos



8.400 m2 de entreposto aduaneiro para consolidaçao e desconsolidação de contentores



3.650 m2 de área de armazenamento dedicada ao granito

Terminal de Carga Geral / Multiusos


Cais 6, 7, 9 e 10 (670 m no total)



Capacidade de projecto de 2,3 M ton/ano



Permite movimentar fertilizantes, açúcar, crómio, granito, carvão, tubagens



Descarregador pneumático para cereais, com capacidade de descarga de 200 ton/hora



Numerosas empilhadeiras ligeiras e pesadas, cavalos mecânicos de reboque e atrelados



5 armazéns, totalizando 15.000 m2, dotados de acesso ferroviário



12.000 m2 de terrapleno pavimentado para ferro-crómio, granito, aço e outras cargas a granel



175.000 m2 de área de extensão para armazenamento

Terminal Petrolífero


Cais 11 e 12



O cais 11 processa petróleo em bruto (navios até 20.000 DWT): está equipado com um



O cais 12 lida com refinados (diesel, querosene de aviação - Jet A1 e AVGAS) e fuelóleo

sistema de condutas com capacidade para 400 ton/hora
(navios até 60.000 DWT)



O terminal tem uma capacidade de 2,5 M ton

Terminal de carvão (TTC8)


Capacidade estimada de 6 M ton/ano com 67% da capacidade destinada à Vale e 32% à Rio
Tinto



Inclui um ramal exclusivo da linha do Sena



Com a entrada em funcionamento do porto de águas profundas de Nacala-a-Velha a Vale
deixou de exportar carvão por este porto.





Terminal de granéis agro-alimentares


Capacidade de carga e descarga de granéis entre 4.000 e 5.000 ton/dia



Capacidade de armazenamento (em silo) de 50.000 ton

Novo Terminal Portuário de Carvão do Porto da Beira (cais 13)


Existe uma referência a este novo terminal mas sem qualquer caracterização.



O Decreto 47/2014, de 17 de Setembro, aprova os termos de concessão e define a
capacidade de 20M ton/ano, com priorização do escoamento de cargas secas a granel de
carvão, podendo incluir o minério de ferro e insumos afins.
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Existem diversas linhas de navegação que servem o porto da Beira, sendo as mais relevantes as
seguintes:


CMA CGM



Maersk Mozambique. LDA



MSC - Mediterranean Shipping



PIL Mozambique, S.A.



Safmarine

Acessos marítimos

O acesso ao porto é feito através do canal de Macúti, com uma extensão de 17 milhas náuticas. O canal,
em condições normais, está devidamente dragado e convenientemente balizado, permitindo a
navegabilidade durante 24 horas. Tem uma largura mínima de 60 m e máxima de 200 m, e uma
profundidade mínima real de 8,0 m abaixo do zero hidrográfico na curva do Macúti.
Porto de Nacala
O porto de Nacala localiza-se no extremo sul da baía de Bengo. A conexão com a zona Norte de
Moçambique e os países do hinterland faz-se através de estrada e também pelo sistema ferroviário do
Norte, com acesso directo ao Malawi e à Zâmbia (com condições para chegar ao Congo).
Aberto ao tráfego desde Outubro de 1951, este porto conta com 3 terminais: um terminal de carga geral
com capacidade para manusear 2 Mt, um terminal de contentores e um terminal de granéis líquidos.
Nacala é um porto de baldeação por excelência para toda a costa africana do Índico, tendo em atenção
as características da respectiva baía.
Na envolvente estão criadas duas Zonas Francas Industriais, com grandes oportunidades de
investimento, estando a revelar-se como um importante pólo de desenvolvimento económico e social. A
Zona Económica Especial de Nacala apresenta inúmeras vantagens já que tem um nível de
acessibilidade muito elevado com concentração de eixos multimodais de transporte e logísticos (porto
marítimo de águas profundas, linha de caminho de ferro, rodovias e aeroporto internacional) com ofertas
de incentivos fiscais e aduaneiros competitivos.
Desde 10 de Janeiro de 2005 que a gestora do porto de Nacala é a CDN - Corredor de Desenvolvimento
do Norte, sociedade anónima com 51% das acções da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de
Nacala, SA (SDCN) e 49% pelos CFM. Esta sociedade é também concessionária da Linha Férrea do
Norte que engloba os troços Nacala-Porto / Nampula / Cuamba / entre Lagos e ainda o troço Cuamba /
Lichinga. Para atender a novas demandas de carga o contrato de concessão foi prorrogado por um
período de 15 anos (até 10 de Janeiro de 2035).
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Fonte: www-marinetraffic.com

Figura 6.31 - Enquadramento do porto de Nacala face ao tráfego marítimo existente

Características principais dos terminais

A identificação dos terminais de Nacala é apresentada na figura seguinte.
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Fonte: retirado do Manual e Directório do Porto 2017 | 2018

Figura 6.32 - Mapa do porto de Nacala
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Terminal de Carga Geral


4 cais com comprimento total de 610 m (calado mínimo 7,5 m; calado Máximo: 10,0 m)



Capacidade de manuseamento de 2,4 M ton/ano



4 armazéns que ocupam uma superfície total de 12.050 m2



2 Empilhadeiras de 2,5 ton



5 Funis de Carga a Granel



2 Evacuadores



8 Grabs de 3 m3 e 2 Grabs de 8 m3



Máquinas de ensacar disponíveis

Terminal de Contentores


2 cais com comprimento total de 372 m (profundidade máxima de 15 m em maré baixa)



Capacidade de manuseamento de 180.000 TEU/ano



Capacidade de armazenamento de 5.722 TEU



2 pórticos sobre pneus (RTG)



22 empilhadeiras com capacidades de 16 a 45 ton



12 camiões para o transporte de contentores no recinto

Terminal de Granéis Líquidos


ligado aos depósitos de combustível da BP-Moçambique (18.000 ton) e da Petromac
(35.000 ton)



depósitos com uma capacidade total de 2.400 ton para óleos de palma e alimentares da
Lever Brother do Malawi.

As linhas de navegação mais relevantes que servem o porto são as seguintes:


CMA CGM



I. Messina (Mozambique), Lda.



Maersk Mozambique. LDA



MSC - Mediterranean Shipping



PIL Mozambique, S.A.



Safmarine

Acessos marítimos

As condições de acesso são excepcionais uma vez que se fazem através da baía de Bengo, uma baía
vasta e abrigada, com 60 m de profundidade e 800 m de largura à entrada. Devido à suas águas
profundas naturais e a posição privilegiada, Nacala não tem restrições quando ao movimento ou tamanho
do navio.
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Porto de Nacala-a Velha
O porto de Nacala-a-Velha, a operar formalmente desde Maio de 2017, é um porto de águas profundas
(sem necessidade de dragagens) que tem capacidade para armazenar até 1 milhão de toneladas de
carvão metalúrgico e térmico.
Ao terminal de carvão encontra-se associada a linha de caminho de ferro que liga às minas de Moatize
(na província de Tete), com uma extensão de 912 km, atravessando o Malawi num troço central, com
uma extensão de cerca de 220 km.

Fonte: www.marinetraffic.com

Figura 6.33 - Enquadramento do porto de Nacala-a-Velha face ao tráfego marítimo existente
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Em Junho de 2016 a Vale Moçambique anunciou a suspensão do transporte do carvão pela linha do
Sena e passou a fazê-lo exclusivamente através do Corredor Logístico do Norte.

Fonte: Google Earth

Figura 6.34 - Porto de Nacala-a-Velha

Outros portos
Porto de Mocímboa da Praia

O porto de Mocímboa da Praia, é um pequeno porto que se localiza na baía do mesmo nome, na província
de Cabo Delgado.
De cais único e com pouca capacidade, a sua actividade recente encontra-se associada à logística da
actividade de prospecção de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma e à exploração mineira na região,
nomeadamente para manuseamento de contentores e de equipamento e materiais de construção.
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Fonte: www.marinetraffic-com

Figura 6.35 - Enquadramento do porto de Mocímboa da Praia face ao tráfego marítimo existente
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Figura 6.36 - Localização do porto de Mocímboa da Praia (pormenor)

Porto de Pemba

O porto de Pemba localiza-se a Este da baía de Pemba, considerada a terceira maior do mundo. O canal
de acesso tem 5.400 m de comprimento e 1.800 m de largura navegáveis e 50 m de profundidade na
entrada.
Neste momento, este porto está sob um regime de concessão à empresa de capitais púbicos Sociedade
Portos de Cabo Delgado. Esta é uma parceria entre as empresas públicas Portos e Caminhos de Ferro
de Moçambique (CFM) e Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), com 50% cada, tendo a
concessão do terminal portuário e logístico de Pemba, por um período de 30 anos, sido aprovada em
Dezembro de 2013.
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Fonte: www.marinetraffic-com

Figura 6.37 - Enquadramento do porto de Pemba face ao tráfego marítimo existente

A ponte cais é em forma de T assimétrico com um ramo de acesso com 79 m de comprimento e 12,5 m
de largura. Conforme se pode observar na figura seguinte, a acostagem é feita em duas zonas: uma
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frontal, com 183 m de comprimento e 17 m de largura, e a outra, do lado terra, com 25 m de comprimento
e 17 m de largura.

Fonte: Google Earth / Brochura: Os nossos principais terminais (CFM)

Figura 6.38 - Localização do porto de Pemba (pormenor)

O porto inclui os seguintes terminais:


Terminal de Carga Geral, com capacidade de 64.000 ton/ano com um armazém coberto de
1.700 m2 com capacidade para armazenar 3.500 ton de carga diversa



Terminal de Contentores com capacidade instalada de 18.000 TEU/ano e uma área disponível
não coberta de 15.000 m2 disponível para 800 contentores.



Terminal de Combustíveis líquidos com capacidade instalada de 7.300 m2

O porto é servido por um pórtico de 25 ton, 7 empilhadeiras (com capacidades entre 2,5 e 28 ton) e 2
tractores.
Devido ao aumento do consumo de combustíveis para atender à actividade de prospecção de
hidrocarbonetos na bacia do Rovuma e projectos de mineradoras, o porto de Pemba passou a ser muito
utilizado ao nível dos contentores, combustíveis e minerais.
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Porto de Topuito

O porto de Topuito, localizado a meia distância entre Moma e Angoche (em frente à ilha Caldeira), está
dedicado exclusivamente à exportação de areias pesadas (ricas em ilmenite, zircão e rutilo) oriundas da
exploração concessionada à empresa irlandesa Kenmare desde 2007.

Figura 6.39 - Enquadramento do porto de Topuito face ao tráfego marítimo existente
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Figura 6.40 - Localização do porto de Topuito (pormenor)

Porto de Quelimane

O porto está integrado no tecido urbano da cidade de Quelimane, na província da Zambézia, na margem
esquerda do Rio dos Bons Sinais. O acesso é feito por um canal perfeitamente balizado e permite a
navegação a qualquer hora.
Actualmente a gestão do porto está assegurada pelos CFM, retomando-a da Concessionária Cornelder
Moçambique com uma rescisão antecipada por acordo mútuo do contrato de concessão decidido pelo
governo no final de 2017.
O porto, composto só por um cais, tem o comprimento de 210 m e profundidade de 3,5 m. A capacidade
de manuseamento anual deste porto é de cerca de 650.000 ton. A área de armazenamento coberta é de
5.417 m2.
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Figura 6.41 - Enquadramento do porto de Quelimane face ao tráfego marítimo existente
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Figura 6.42 - Localização do porto de Quelimane (pormenor)

Transporte marítimo de pequena escala
Com base na informação constante dos perfis ambientais da zona costeira (MICOA, 2013) foi possível
detectar a existência se serviços de transporte marítimo, de mercadorias e passageiros, ao longo da
costa de Moçambique.
Estes transportes assumem mais importância na ligação aos arquipélagos - Quirimbas, Primeiras e
Segundas, Bazaruto - e à ilha da Inhaca, mas também na travessia da baía de Pemba e dos principais
rios e estuários como o rio dos Bons Sinais, o Zambeze, o Pungué e o rio Maputo e ainda em trajectos
flúvio-marítimos utilizando os rios Zambeze, Búzi, Save e Limpopo.
Província de Cabo Delgado

Dada a inexistência duma rede de estradas desenvolvida e em boas condições, o transporte de pessoas
e mercadorias por via marítima é muito frequente quer entre o continente e as ilhas, quer entre os distritos
da província, quer mesmo para a cidade de Nacala na província de Nampula e para a Tanzânia a Norte.
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Os serviços de transporte marítimo de passageiros e carga, detectados em Palma eram efectuados por
uma dezena de pequenas embarcações com ou sem motor; já em Mocímboa da Praia estavam
registadas mais de 400 pequenas embarcações licenciadas para o transporte de passageiros e carga;
enquanto que em Macomia, Pemba-Metuge e Mecúfi o transporte marítimo regista pouca procura, sendo
realizado por embarcações a vela e a motor, quer dentro do distrito quer ligando aos outros distritos
costeiros e às ilhas.
As principais ligações de transporte marítimo nesta província são nos distritos de Ibo e Quissanga e
cidade de Pemba e estão sobretudo relacionadas com a ligação entre a ilha do Ibo e o continente através
de duas rotas marítimas:


entre o Ibo e Quissanga (Tandanhangue), são utilizadas pequenas embarcações a motor, que
fazem o trajecto em cerca de 1 hora, e barcos tradicionais de madeira e vela (dhows), que fazem
o mesmo trajecto entre 2 e 6 horas dependendo dos ventos; e



entre o Ibo e o porto de Pemba, utilizando embarcações de média envergadura, que fazem o
trajecto passando pela Ponta do Diabo e cujo percurso varia consoante o tempo e o tipo de
embarcação.

Existem também ligações entre Quissanga e as várias ilhas do arquipélago das Quirimbas,
nomeadamente a já referida Quissanga/Ibo, mas também Quissanga-Quirimba, Quissanga-Quiziue,
Quissanga-Mefunvo e, quando necessário, Quissanga-Mucojo ou Quiterajo. Este transporte é realizado
por cerca de trinta pequenas embarcações com e sem motor.
Província de Nampula

Na província de Nampula, o transporte marítimo de passageiros e mercadorias está bastante
desenvolvido, beneficiando das inúmeras enseadas ao longo da costa e das várias ilhas merecendo
destaque a Ilha de Moçambique.
Em Memba existe mesmo uma rede de transportes marítimos, que liga o distrito, através de embarcações
à vela e canoas, a Nacala-Porto, Nacala-a-Velha, Baixo Pinda, Simuco, Serissa e Lúrio.
Também em Mossuril existe um serviço de transporte de passageiros que assegura as ligações entre
Mossuril e Matibane, Ilha de Moçambique, Lumbo e até com a Tanzânia (nesta última com embarcações
a motor).
Em Moma o transporte marítimo é feito com o apoio das empresas do ramo da pesca, que disponibilizam
barcos a motor e canoas, quer ao longo da costa do distrito quer para as ilhas e ainda para outros distritos,
por exemplo Angoche.
A ligação existente entre as duas Nacalas, Nacala-Velha e Nacala-Porto, é assegurada por embarcações
artesanais, barcos à vela ou dhows que levam cerca de 45 minutos, ou pequenas embarcações a motor,
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que levam cerca de 15 minutos. Existem também ligações informais entre as duas Nacalas e a cidade de
Pemba.
Angoche recebe no seu porto navios de cabotagem e mesmo navios de maior dimensão que fundeiam
na baía e baldeiam as suas mercadorias em batelões ou outras embarcações de pequena e média
capacidade.
Província da Zambézia

Na Zambézia a principal ligação de transporte de passageiros e mercadorias é entre a cidade de
Quelimane e Inhassunge, nas duas margens opostas do rio dos Bons Sinais. Este transporte é feito
através de pequenas embarcações de madeira com poucas condições de segurança, mas também
através de um batelão para passageiros e carga com capacidade para transportar 80 pessoas, três
viaturas, 30 motorizadas e 15 bicicletas, possuindo uma rampa própria de desembarque.
De Quelimane saem também ligações marítimas para o Chinde e para Mitange (mais de 50 milhas)
No Chinde operam dois batelões que facilitam a mobilidade de passageiros e mercadorias para três rotas:
Chinde-Marromeu (atravessando o rio Zambeze), Madal-Abreus e Mitange-Quelimane.
Província de Sofala

Para além da já referida ligação entre Chinde e Marromeu, existe no Dondo uma ligação de transporte
de pessoas e mercadorias que serve o Savane, assegurada por um batelão em preia-mar e pequenas
embarcações a remos ou motor em baixa-mar
No distrito do Búzi o transporte marítimo é assegurado por pequenas embarcações (“chatas”) que fazem
o transporte de passageiros e cargas ao longo do rio Búzi e funcionam como alternativa ao transporte
rodoviário entre a Beira e Búzi. No entanto este acesso fluvial está condicionado pelo nível das águas do
rio, sujeito à influência das marés, chuva e assoreamento do leito. A embarcação "Massique", propriedade
da Transmarítima da Beira, tem capacidade para 96 passageiros e 2,5 ton de cargas diversas.
O distrito de Machanga dispõe de ligações flúvio-marítimas que utilizam o rio Save para aceder à costa
e daí a vários ocais incluindo a cidade da Beira. Este transporte é assegurado por “chatas”, barcos ligeiros
com fundo chato e capacidade para cerca de 24 passageiros.
Província de Inhambane

O principal transporte marítimo na província é a ligação regular e de grande capacidade para transporte
de passageiros e algumas mercadorias entre as cidades de Inhambane e Maxixe. Também de Inhassoro
e Vilanculos existem ligações marítimas às ilhas, asseguradas por embarcações dos empreendimentos
turísticos e também por dhows.
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Vários dos distritos desta província não têm transporte marítimo.
Província de Gaza

Desconhece-se se existe transporte marítimo na província de Gaza, podendo existir algum transporte de
cariz flúvio-marítimo que liga a cidade do Xai-Xai, através do rio Limpopo a outras localidades.
Maputo

Na província e na cidade de Maputo são de destacar o batelão que faz a ligação entre Marracuene e as
ligações entre Maputo e Catembe e entre Maputo e a Inhaca. A construção dos novos acessos rodoviários
entre Maputo e Marracuene e Maputo e Catembe reduziram a necessidade das duas primeiras ligações.
No entanto a ligação à Inhaca mantém a sua importância, assegurada de forma regular para transporte
de passageiros (turistas) e mercadorias, mas também por pequenas embarcações à vela e a motor.
Segurança da navegação e assinalamento marítimo
Autoestrada marítima do canal de Moçambique

As rotas marítimas ao longo da costa Oriental de África Oriental estão entre as mais movimentadas do
mundo, transportando mais de 30% dos abastecimentos mundiais de petróleo bruto, tendo sido
estimadas mais de 5.000 viagens de navios petroleiros nas águas costeiras da região. Com o acréscimo
dos programas de exploração de petróleo e gás na região, os ecossistemas e as economias que deles
dependem estão cada vez mais vulneráveis ao risco de derramamento de petróleo.
O projecto “GEF-Western Indian Ocean Marine Highway Development and Coastal and Marine
Contamination Prevention” (ICR Review, 2015) tinha como objectivo estabelecer um esquema de
separação de tráfego demonstrativo para afastar os navios das áreas ambientalmente sensíveis
alargando o sistema regional de controlo do estado do porto. O objectivo ambiental global de médio e
longo prazo do projecto era de "reduzir o risco de contaminação ambiental proveniente de navios (como
derramamentos de petróleo em resultado de eventuais encalhes e de descargas ilegais de águas de
lastro e esgoto), e de fortalecer a capacidade dos países para responder a emergências de derramamento
de petróleo ou químicos na região”. A rota recomendada é a que consta da figura seguinte.
O projecto incluía a produção de cartas náuticas com informação sobre as condições ambientais e os
recursos biológicos das águas da região, bem como o estabelecimento de Sistemas Automáticos de
Informação (AIS) para transmissão de dados em tempo real sobre as condições hidrológicas,
oceanográficas, ambientais e meteorológicas e sobre a posição e movimentação de navios no mar, dando
origem a uma “autoestrada” marítima virtual. No que respeita a Moçambique estava prevista, entre outros,
a reabilitação do farol de Ponta Zavora e a implementação de uma estação AIS neste farol e na Ilha de
Moçambique, com uma estação de monitoração em Maputo. Desconhece-se em que estado está a
finalização do projecto.
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Fonte: Sub-Committee on Safety of Navigation. 58th session. IMO, 2012

Figura 6.43 - Rota Recomendada no canal de Moçambique

Na figura seguinte apresenta-se o tráfego de navegação no canal de Moçambique e Oceano Índico
Sudoeste.
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Fonte: www.marinetraffic.com. Os navios a encarnado são navios de transporte de combustíveis.

Figura 6.44 - Tráfego de navios no canal de Moçambique e Oceano Índico Sudoeste

Faróis

Os faróis da costa moçambicana são infraestruturas de sinalização marítima sob tutela do INAHINA. Ao
longo da costa de Moçambique existem mais de 80 faróis e farolins que asseguram a segurança da
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navegação, quer ao longo da costa quer na entrada dos portos. Na figura e no quadro seguintes estão
representados esses faróis e farolins e descritas as suas principais características.

Fonte: List of Lights, Radio Aids and Fog Signals for the Western Pacific and Indian Oceans including the Persian Gulf and Red
Sea, Pub. 112. National Geospatial-Intelligence Agency

Figura 6.45 - Faróis e farolins da costa de Moçambique
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Quadro 6.50 - Faróis e Farolins da Costa de Moçambique
Farol

Luz

Altitude
(m)

Alcance
(NM)

Observações

Cabo Delgado
Metangula
Cabo Delgado

Fl (2) W 12s

42

16

Ilha Vamizi

Fl (2) W 6s.

13

8

Ilha Tambuzi

Fl (2) W 10s

37

11

Ilhéu Quero-Niuni

Fl W 4s

9

6

Ilha Medjumbe

Fl (2) W 15s

32

10

Ilha do Ibo, Mujaca

Fl W 12s

18

10

Porto do Ibo

Fl R 3s

6

5

Ponta do Diabo

Fl (2) W 10s

8

10

Ponta Saide Ali

Fl G 4s

10

5

Ponta Mepira

Fl R 2s

5

5

Ponta Romero

Fl R 4s

8

5

Ponta Maunhane

Fl W 5s

23

16

Ponta Uifundo

Fl (2) W 16s

34

11

Chaode

Fl W 10s

46

Pinda

Fl (2) W 10s

64

24

Cabo Melamo

Iso W 4s

10

14

Ponta Namuaxi

Fl G 4s

5

5

Ponta Sacamulo

Fl G 2s

8

5

Entrada Oeste

Fl (3) W R G

11

W:12, R:8, G:8

Nacala frente

QR

7

12

Nacala (posterior)

Iso R 4s

38

12

Fernão Veloso

Fl R 3s

88

6

Ponta Zuani

Fl R 4s

5

5

Ponta Onlungune, Janga

Fl (3) W 13,5s

14

10

Ilhéu de São Lourenço (frente)

Fl W 3,4s

3

14

Sancul (posterior)

Fl W 4s

21

5

Entrada (n.º 2)

QW

14

6

Ilha de Goa

Fl (2) W 12s

30

16

Alfândega, Ilha de Moçambique

FR

3

3

reflector de radar

Nampula

reflector de radar

Imade Chali (posterior)
Imade Chali (anterior)
reflector de radar

reflector de radar

Columulomo

A meio do molhe

Fl R 4s

3

3

Capitania

FG

15

5

farol aeronáutico

Cabaceira, Ilha de Moçambique
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Farol

Luz

Altitude
(m)

Alcance
(NM)

Ponta Namalungo

Fl (4) W 15s

84

10

Sangage

Fl W 5s

93

19

Parapato

Fl W 4s

67

9

Baixo Monico

Fl R 3s

4

4

Escritório do porto

Fl (2) G 6s

11

4

Ilha de Mafamede

Fl (2) R 10s

24

12

Ponta Caldeira

Fl (3) R 10s

50

18

Ilha de Epidendron

Fl (2) R 8s

31

8

Ilha do Fogo

Fl WRG 12s

35

W:14, R:10, G:11

Ponta Matirre

Fl (2+1) W 12s.

50

13

Macuze

Fl W 3s.

21

4

Porto Quelimane

FG

7

5

Recamba

Fl R 6s

7

3

Vilhena

Fl (2) W 12s.

31

14

Inhamiara (Chinde)

Fl W 5s

22

14

Praia do Chinde

Fl (2) W 6s

11

7

Ilha Timbué

Fl W 8s

41

13

Machesse

Fl (2) W 10.1s

47

14

Savane

L Fl W 12s

52

7

Macúti

Fl (3) W 10s

36

19

Chinguno (Chiloane)

FW

8

8

Ponta Ingonaino

Fl W 6s.

43

13

Cabo Bazaruto

Fl (3) W 30s

116

23

Ilha de Santa Carolina

Fl W 5s

22

8

Mucoque, Ponta Chue

Fl R 2s

17

5

Ponta de São Sebastião

Fl (5) W 15s

38

12

Ponta da Barra Falsa

Fl (2) W 10s

123

18

Ponta da Barra

Fl (3) W 10s

25

29

Cabo das Correntes

Fl (4) W 10s

34

13

Ponta Závora

Fl W 10s.

67

19

Quissico

Fl (2) W

57

10

Observações

Zambézia

Sofala

Rádio farol aeronáutico

Inhambane

Gaza
Baixos da Boa Paz

Fl (3) W 10s

74

15

Monte Belo

Fl W 4.5s

93

20

Oc W 8s.

20

25

Maputo Cidade
Canal da Polana (frente)

AIS
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Farol

Luz

Altitude
(m)

Alcance
(NM)

61

5

Observações

Cais da Capitania
Maputo
Lacerda

Fl (3) W 12s

Missão de S. José
Cais da Bombagem
Macomania

Fl W 10s

12

Farol da Inhaca

Fl (2+1) W 15s

109

23

Baixo Ribeiro

Iso WR 5s

15

W:15, R:12

Miradouro

Oc W 8s

69

25

AIS

Catembe (posterior)

Oc R 4s

30

12

AIS

Luz do Cais

Fl (2) G 6s

9

4

Ponta do Ouro

Fl (2) W 10s.

114

15

farol aeronáutico

Matola (anterior)
Matola (posterior)
Cais da Catembe

Fonte: List of Lights, Radio Aids and Fog Signals for the Western Pacific and Indian Oceans including the Persian Gulf and Red
Sea, Pub. 112. National Geospatial-Intelligence Agency

Caracterização do mercado
Oferta dos portos principais
Porto de Maputo

Relativamente às operações e serviços portuários do porto de Maputo podem-se relevar os seguintes
pontos:


Operações Portuárias


Horário de Trabalho: 365 dias por ano (excepto 25 de Dezembro e 1 de Janeiro), 24 h/dia



Horário do Escritório: 7:00 às 15:30



Pilotagem obrigatória (serviço 24h), embora possa ser suspensa se o vento exceder o nível
Beaufort 7 (30 nós)



Ancoradouro exterior e interior



2 Rebocadores SD de 60 t de força de tracção cada (obrigatório para todos os navios,
excepto navios de guerra e barcos pequenos)



Controlo do Porto de Maputo / VTS através de VHF Canal 12/16 (24/7)



Rádio Naval: indicativo de chamada PRN-Maputo, com frequências de 2182 KHz, Canal 16
(serviços de 24 horas)
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Serviços Portuários


Doca seca e reparações



Fornecedor de material para navios



Abastecimento de diesel e óleos lubrificantes



Água doce disponível

Relativamente às principais empresas que prestam serviços no porto, há que assinalar as seguintes:




Agentes Portuários, de Expedição, de Despacho, de Transporte e de Logística


Bolloré Transport & Logistics



Business Logistics & Services, Lda



Delagoa Shipping & logistics



DSV



F.H. Bertling Logistics, Lda



Imago Logistics



LBH Group / LBH Mozambique



Manica Freight Services (Mocambique), S.A:



Maquirent Logistics



Rohlig-Grinrod Logistics



Sturrock Grindrod Maritime

Serviços Portuários, Marítimos e de Contratação


Business Logistics & Services, LDA



CSC - Chele Services & Consultancy



GTL - Green Tranport & Logistics



Jan de Nul Group



Manica Freight Services (Moçambique), S.A.



Naval Serviços à Navegação, Lda



Stevedores, Tally and Contractors



OGS Operations Moçambique, LDA



Petromoc Bunkering, Lda



P&O Maritime Mozambique, LDA



RGB Serviços & Investimentos Moçambique, LDA

Porto da Beira

Relativamente às operações e serviços portuários do porto da Beira, podem-se assinalar os aspectos
mais relevantes:


Operações Portuárias


Horário de Trabalho: 365 dias por ano, 24h/dia



Horário do Escritório: 7:30 às 17:30
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Pilotagem obrigatória (serviço 24h), à excepção dos navios nacionais de pesca e de
embarcações costeiras com permissão especial



Ancoradouro exterior e interior



2 Rebocadores com 2200 cv, de amarração de 35 t, disponíveis 24h/dia (assistência
obrigatória em todas as situações)




Controlo Portuário da Beira através do Canal VHF 12/16

Serviços Portuários (o porto oferece a maioria dos serviços exigidos pelas embarcações
oceânicas)


Doca seca e reparações (Beiranave)



Fornecedor de material para navios



Abastecimento de diesel e óleos lubrificantes disponíveis através de camião cisterna



Água doce disponível na maioria dos cais, por camião cisterna

Relativamente às principais empresas que prestam serviços no porto, há que assinalar as seguintes:




Agentes Portuários, de Expedição, de Despacho, de Transporte e de Logística


Beloma - Beira Logistics Management



Bolloré Transport & Logistics



Business Logistics & Services, Lda



Delagoa Shipping & logistics



DSV AIR & SEA Limitada



LBH Group / LBH Mozambique



Manica Freight Services (Mocambique), S.A:



Mozambique Vessel Agency, Lda



RGB Serviços & investimentos Moçambique



Royal Burger Group



Sturrock Grindrod Maritime

Serviços Portuários, Marítimos e de Contratação


Chele Serviços & Consultoria, LDA



Emodraga Dregging Company



Fumigation International



Naval Serviços à Navegação, LDA



NavioServ Shp Chandlers



Nectar Mozambique, LDA



Nectar Coal Handling Mozambique LDA



RGB Serviços & Investimentos Moçambique, LDA



Sermoz, LDA
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Porto de Nacala

Relativamente às operações e serviços portuários do poro de Nacala, podem-se assinalar os aspectos
mais relevantes:




Operações Portuárias


Horário de Trabalho: 365 dias por ano, 24h/dia (excepto dia 1 de Janeiro)



Horário do Escritório: 7:30 às 17:30



Pilotagem obrigatória (serviço 24h)



2 Rebocadores com 2.300 cv e 3.000 cv



Rádio: Pilotos de Nacala nos Canais 16, 12 e 27, frequência HF8284

Serviços Portuários (o porto oferece a maioria dos serviços exigidos requeridos pelos navios
transoceânicos)


Fornecedor de material para navios



Abastecimento de diesel e óleos lubrificantes disponíveis



Água doce disponível

Relativamente às principais empresas que prestam serviços no porto, há que assinalar as seguintes:




Agentes Portuários, de Expedição, de Despacho, de Transporte e de Logística


Bolloré Africa Logistics



Business Logistics & Services, Lda



Delagoa Shipping & logistics



DSV AIR & SEA Limitada



Globo Distribuidora, Lda



LBH Group / LBH Mozambique



Mar Azul - Import Export, Lda



Manica Freight Services (Mocambique), S.A:



MoCargo



OCL - Our Corridor Logistic

Serviços Portuários, Marítimos e de Contratação


Nectar Mozambique, LDA

Infraestruturas portuárias planeadas
Relativamente às infraestruturas portuárias planeadas, há que assinalar o porto de Macuse e o porto de
Techobanine, ambos associados a corredores de desenvolvimento ferroviários, tendo sido referida,
embora sem confirmação, a eventual necessidade de construção de um porto em Chonguene.
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Porto de Macuse

O futuro porto de Macuse ficará localizado na foz do rio Macuse e contribuirá para o escoamento de
carvão da bacia carbonífera de Tete, impulsionando o desenvolvimento socioeconómico do país.
Associado ao porto será construída uma linha de caminho de ferro entre Chitima e Macuse, com 639 km
de extensão que ficará integralmente em solo moçambicano (ver figura seguinte).
De acordo com a apresentação do Corredor Ferro-Portuário Chitima-Moatize-Macuse elaborada pela
Thai Moçambique Logística S.A.(TML), o novo porto marítimo de águas profundas irá garantir a logística
de 33 milhões de ton/ano de carvão (extensível até 100 ton/ano, com uma área de armazenagem de
carvão de 1,2 milhões de ton. Os accionistas mais relevantes da TML são a Italian-Thai Development
PCL (ITD), da Tailândia, e o Corredor de Desenvolvimento Integrado do Zambeze, SA (CODIZA), de
Moçambique.
O cais de carga está preparado para 2 navios do tipo Panamax (80.000 DWT) e terá uma velocidade de
carga de 10.000 ton/hora. Terá ainda um cais roll-on-roll-off e um terminal de líquidos com um cais de
120 m de comprimento.
Refere-se ainda que a mesma apresentação previa o início da construção do porto em 2019 e o início do
funcionamento em 2022.

Fonte: Apresentação: Corredor Ferro-Portuário Chitima-Moatize-Macuse pela THAI Roadshow: Moçambique Corredor Rerroportuario-Chitima-moatize-macuse.pdf

Figura 6.46 - Futuro porto marítimo de Macuse
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Porto de Techobanine

O porto de águas profundas de Techobanine (Distrito de Matutuine) é um porto que servirá Moçambique,
mas também o Botswana e o Zimbabué. O porto, complementar ao de Maputo, será associado a uma
linha ferroviária que ligará a região carbonífera de Selebipikwe no Botswana a Techobanine.

Fonte: Revista Cargo (https://revistacargo.pt/botswana-maputo-porto-techobanine/) e consultor

Figura 6.47 - Futuro porto marítimo de Techobanine (enquadramento)

Fonte: Revista Cargo (https://revistacargo.pt/botswana-maputo-porto-techobanine/)

Figura 6.48 - Futuro porto marítimo de Techobanine (pormenor)
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De acordo com uma notícia do Macauhub, “o complexo portuário terá capacidade para processar 100
milhões de ton/ano e poderá constituir uma importante reserva estratégica regional de combustíveis e
uma infraestrutura ideal para a exportação de minerais diversos de países como Botswana, África do Sul,
Zimbabué, entre outros”.
Deverá igualmente contribuir para a dinamização da actividade económica ao longo das regiões por onde
passa, por exemplo a zona agrícola do Limpopo, as zonas pecuárias de Mabalane e outras áreas da
província de Gaza e Maputo.
É de referir que os acessos ao porto planeado de Techobanine se sobrepõem à Reserva Marinha Parcial
da Ponta de Ouro (RMPPO), sendo necessário analisar os conflitos decorrentes desta localização uma
vez que, de acordo com o Plano de Maneio da RMPPO, não é permitida a sua construção.
Procura
Navios

O número de navios que procuram os portos de Moçambique apresentou alguma estabilidade de 2016 a
2018, sendo apenas de destacar o crescimento do porto de Nacala nos seus dois polos (ver quadro
seguinte).

Quadro 6.51 - Movimento de navios nos principais portos de Moçambique
Ano
Descrição
2016

2017

2018

Maputo (MPDC)

895

853

847

Beira (Cornelder)

537

596

589

Nacala (Portos do Norte)

363

276

438

Nacala-a-velha

74

133

120

Pemba

93

62

110

Quelimane (Cornelder)

67

27

56

Mocímboa da Praia

10

0

13

2039

1947

2173

Total
Fonte: Estatísticas de transportes e comunicações 2017 e 2018

Cargas

Relativamente às cargas manuseadas nos portos mais importantes de Moçambique, constata-se que a
evolução na última década tem sido muito expressiva (figura seguinte).
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Fonte: INE, MTC

Figura 6.49 - Evolução das cargas manuseadas nos portos de Moçambique

O aumento significativo da procura deve-se à entrada em funcionamento do Corredor Logístico de
Nacala: em 2016, a Vale iniciou a exportação do carvão da região de Tete pelo referido corredor (porto
de Nacala-a-Velha), reduzindo o volume de exportação através da linha do Sena / porto da Beira. A
intensificação da exploração de areias pesadas na região de Moma tem dado relevância ao porto de
Topuito nos anos mais recentes.
Os portos que lidam com valores de carga mais expressivos (ano de 2017) são os de Maputo (19,6
milhões de ton), Nacala-a-Velha (11,6 milhões de ton) e Beira (11,0 milhões de ton), conforme se pode
observar na figura seguinte.
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Fonte: INE, MTC

Figura 6.50 - Volume de Carga Manuseada nos Principais Portos de Moçambique | 2017

Analisando o tipo de tráfego, constata-se que os portos de Nacala-a-Velha e Topuito lidam integralmente
com carga “internacional”, enquanto que Pemba, Quelimane e Nacala apresentam valores superiores a
50% para este tipo de tráfego. O porto da Beira apresenta valores de 51,6% para este tipo de tráfego,
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enquanto que o porto de Maputo lidou com 29,3%, sendo o restante tráfego em trânsito com destino aos
países do hinterland.
Constata-se ainda que os valores da cabotagem são muito incipientes, representando apenas 0,15% da
carga total. Quelimane é o porto onde a cabotagem apresenta maior expressão (15,9%), sendo que os
restantes não atingem os 1,5%.
A análise dos principais tipos de carga (todos os portos) é apresentada na figura seguinte, permitindo
constatar a preponderância do carvão nas exportações (seguido dos contentores, areias pesadas e
alumínio) e, nas importações, os valores mais expressivos dizem respeito à carga de contentores,
clínquer, alumina e gasóleo.

Fonte: MTC

Figura 6.51 - Importações por Tipo de Carga nos Portos de Moçambique | 2017
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Fonte: MTC

Figura 6.52 - Exportações por Tipo de Carga nos Portos de Moçambique | 2017

Na figura seguinte a análise dos volumes da carga manuseada é feita por porto, constatando-se que o
carvão é exportado através dos portos de Nacala-a-Velha (em exclusivo) e Beira, os contentores (por
ordem de importância) através dos portos de Beira, Maputo, Nacala Pemba e Quelimane enquanto que
o alumínio apenas pelo porto de Maputo.
No que diz respeito às importações, os contentores são manuseados pelos mesmos portos referidos para
as exportações, o clínquer pelos portos da Beira, Maputo, Nacala e Pemba, a alumina exclusivamente
por Maputo e os combustíveis por Maputo, Beira, Nacala e Pemba.
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Fonte: MTC

Figura 6.53 - Tipo de Cargas Manuseadas nos Principais Portos de Moçambique | 2017

Apresentam-se ainda figuras elucidativa das cargas transportadas nas linha ferreas complementares aos
portos, tendo em atenção a sua ligação e importância no desempenho de todo o processo logístico.
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Fonte: INE, MTC

Figura 6.54 - Diagrama de Cargas nas Linhas Ferroviárias com respectiva tipologia
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Fonte: INE, MTC

Figura 6.55 - Diagrama de Cargas nas Linhas Ferroviárias | Pormenor
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Tendências
A análise histórica da evolução das cargas permite concluir que na última década a taxa de crescimento
anual do conjunto dos portos situou-se nos 15,5%, com o porto da Beira a crescer com taxas anuais de
15,4%, seguido do porto de Maputo com 10,2% e Nacala de 8,3%. O crescimento muito acentuado do
global das cargas deveu-se à entrada em funcionamento do porto de Nacala-a-Velha, em 2016.
Analisando a evolução do crescimento dos portos principais (responsáveis por 97,1% da movimentação),
constata-se que entre 2009 e 2014 as taxas de crescimento foram sempre muito acentuadas, com um
período entre 2014 e 2016 em que os portos apresentam um decréscimo devido à entrada em
funcionamento do porto de Nacala-a-Velha. Este porto, entre 2016 e 2017, apresenta um crescimento
significativo (ainda em fase de arranque), com um crescimento mais enquadrado com os restantes portos
entre 2017 e 2018. Neste último período de análise, constata-se que o porto da Beira é o único que
apresenta uma redução nos volumes da carga manuseada.

Fonte: INE, MTC

Figura 6.56 - Evolução da taxa anual nos Principais Portos de Moçambique
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Cabotagem

Uma análise territorial a Moçambique permite constatar que os corredores estruturais de transporte no
país são transversais e independentes entre si e podem ser aproveitados para satisfazer a procura das
linhas de desejo Este-Oeste do território (incluindo as internacionais). No entanto, é desejável que, para
uma coesão territorial e desenvolvimento equilibrado, se promovam as ligações Norte-Sul de modo a que
as empresas consigam colocar os seus produtos nos eixos que se encontram em franco
desenvolvimento, permitindo que a população consiga aceder às novas oportunidades de emprego.
Apesar de estar a ser feito um esforço para o desenvolvimento de infraestruturas de transporte para
colmatar este déficit de ligações por terra, o sistema de cabotagem é a solução mais económica e deverá
ser implementado como forma de dar uma alternativa modal de transporte para este tipo de deslocações.
As vantagens da implementação da cabotagem são as seguintes:


Económicas, principalmente para as deslocações de longo curso.



Redução do transporte de cargas de longo curso por via rodoviária, reduzindo os custos de
manutenção nos pavimentos, bem como o número de acidentes de viação.



Alternativa modal para o fluxo de passageiros e mercadorias, deixando de depender apenas do
modo rodoviário (EN1).



Redução do consumo de combustíveis rodoviários e, consequentemente, da poluição ambiental
com efeito de estufa e local, uma vez que parte do tráfego rodoviário de veículos pesados deixaria
de atravessa centros urbanos consolidados.

De acordo com o MTC, em Março de 2018, alguns memorandos de entendimento com as concessionárias
já estavam assinados (MPDC, CDN, Cornelder e CFM), e, na sua apresentação (ver figura seguinte),
assinalava as acções de curto prazo a realizar para a implementação da cabotagem:



Prioridade de atracação de navios nos portos nacionais.
Redução de tarifas portuárias nos portos nacionais (as concessionárias aceitaram reduzir as
tarifas em 50% (MPDC, CDN, Cornelder-Quelimane e CFM) e 60% (Cornelder - Beira).



Redução das taxas cobradas pelo INAMAR.



Redução das taxas cobradas Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA) - De
referir que no ponto 4 do despacho do diploma ministerial nº 158/2014 define-se que “os navios
de cabotagem e de passageiros beneficiarão de uma redução da Taxa de Ajuda á Navegação
(TANAV) de 50%”.



A adopção do Registo Especial para navios estrangeiros.



Simplificação de procedimentos por parte das Alfândegas.



Restruturação da Transmarítima, S.A..
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Figura 6.57 - Revitalização da cabotagem marítima em Moçambique, MTC, 2018

Para a viabilidade da cabotagem em Moçambique será importante avançar com as seguintes acções:


Melhoria dos canais de acesso, reabilitação das infraestruturas e modelo de exploração dos
portos terciários de Inhanbane, Vilanculo, Pebane, Moma, Angoche e Mocímboa da Praia.



Criação do órgão regulador dos transportes marítimos e portos.
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Desenvolvimento do Capital Humano no subsector da marinha mercante nomeadamente ao nível
de:


fortalecimento com meios humanos e materiais da Escola Superior de Ciências Náuticas;



adequação da legislação laboral nacional do sector às convenções internacionais.

É de destacar que grande parte da população de Moçambique vive em zonas costeiras pelo que a
cabotagem se revela muito adequada à satisfação da procura Norte-Sul, permitindo, com uma articulação
com os corredores transversais, abranger a totalidade do território.

6.7.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
O transporte marítimo é, reconhecidamente, um modo de transporte mais económico para viagens de
longo curso e é o modo de transporte cujo impacte ambiental é menos significativo por unidade de carga.
No entanto, as operações portuárias são a etapa da cadeia de transporte mais poluente pelo que deverá
existir um cuidado especial na valorização ambiental das diversas actividades e processos necessários.
Gradualmente, a legislação tem sido mais exigente para com os gestores portuários de forma a que os
impactes ambientais sejam cada vez menores.
Também a elaboração de um plano eficaz de gestão ambiental da infraestrutura portuária permitirá uma
melhor integração no meio ambiente através da valorização do espaço urbano envolvente e da sua
conexão com os acessos terrestres.
O valor ambiental pode ser avaliado com base nas 10 prioridades definidas em 2019 pela Organização
dos Portos Marítimos Europeus (European Sea Ports Organization - ESPO):
1. Qualidade do Ar
2. Consumo de Energia
3. Alterações Climáticas
4. Ruído
5. Relação com a comunidade local
6. Resíduos Navais
7. Resíduos Portuários
8. Desenvolvimento Portuário
9. Operações de Dragagem
10. Qualidade da Água
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Esta avaliação permite sistematizar as questões ambientais, através de uma homogeneização
fundamentada da análise, desenvolver acções específicas de mitigação, e também construir uma base
de conhecimento abrangente para prever e avaliar os impactes expectáveis decorrentes de ampliações,
melhoramentos ou construção de novos portos. A aplicação de uma análise deste tipo permitirá uma
maior consciência ambiental dos gestores portuários, contribuindo cada vez mais para que as
infraestruturas portuárias melhorem na valorização do ambiente.

Valor Económico
É indiscutível o valor económico dos portos marítimos de Moçambique tendo em atenção a posição
geograficamente periférica do país no contexto africano, conjugada com a sua centralidade no espaço
do cruzamento das rotas do Atlântico com as do oceano Índico, conferindo ao território moçambicano o
papel de porta de acesso às rotas dos continentes europeu, americano, africano e asiático.
Há que referir ainda o efeito multiplicador, em termos económicos, do transporte marítimo, capaz de gerar
o aparecimento de serviços e actividades de apoio ao fluxo de mercadorias, indutores do
desenvolvimento de um tecido económico que, se forte e devidamente estruturado, é, ele próprio, factor
de cativação de cargas.
De acordo com as publicações do Instituto Nacional de Estatística, os valores de produção dos principais
serviços do sector marítimo são os que se apresentam no quadro seguinte.

Quadro 6.52 - Valor de produção dos principais serviços marítimos a preços constantes (106 Meticais)
Serviços marítimos
Transporte de Carga
Transporte de Passageiros
Manuseamento Portuário

2015

2016

2017

2018

20

21

21

22

132

137

146

162

3.039

3.420

4.267

4.498

Fonte INE: Estatística dos Transportes e Comunicações, 2017 e 2018

No entanto, estes valores estão longe de quantificar o importante papel que os portos e as actividades
que neles se verificam têm no desenvolvimento regional e nacional. O conhecimento quantificado dos
seus efeitos económicos sobre as regiões envolventes torna-se essencial na avaliação do papel que os
portos desempenham na organização económica regional e no ordenamento dos territórios em que se
situam ou que são por eles afectados.

Valor Social
Considerando a área total do espaço marítimo pertencente a Moçambique (562 mil km2) conclui-se
facilmente sobre a enorme potencialidade que o espaço marítimo tem (ou deveria ter) na vida social do
povo moçambicano. De facto, a actividade da pesca faz parte da subsistência de 20% da população e é
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muito utilizada no seu regime alimentar já que 90% dos peixes são capturados por pescadores para sua
subsistência ou para os mercados locais. As infraestruturas portuárias têm um papel importante na
potenciação deste tipo de actividade e de todas as que se complementam à volta deste sector.
Para além do sector da pesca, conforme já se referiu em capítulo anterior, existem uma série de
actividades ao redor das infraestruturas portuárias (que não estarão devidamente exploradas) que são
fundamentais para promover a criação de emprego local.
Refere-se ainda que uma infraestrutura portuária bem integrada tem a obrigação de criar relações com a
comunidade local através de ajudas solidárias e de apoio económico/social, promovendo uma ligação
sólida e saudável com a sociedade que, muitas vezes, se torna fundamental para a credibilização e
valorização das empresas associadas à gestão dos portos.
Relativamente ao número de empregos, os dados oficiais disponíveis, nomeadamente os resultados do
inquérito às Empresas em Moçambique no âmbito do censo nacional (2014-2015) não detêm um detalhe
que permita individualizar o número de postos de trabalho.
Como indicação pode referir-se que as estatísticas dos transportes (INE, 2018), relativas ao efectivo do
pessoal do CFM, mencionam 1.019 postos de trabalho no apoio a toda a estrutura e 455 empregados no
sector portuário o que, tendo em conta as concessões em vigor nas infraestruturas portuárias de
Moçambique, é muito pouco representativo.

6.7.4

Interacção

Impactes sobre o meio marítimo
O acesso aos portos ao mar é, de uma forma geral, feito por canais artificiais dragados que precisam de
pelo menos dragagens de manutenção periódicas, as quais têm impactes nos vários habitats marinhos
importantes, incluindo recifes de coral, mangais e pradarias de ervas marinhas. Na verdade, os
sedimentos do leito do mar, que são afectados pelas dragagens - lama e areia - são um importante
contributo para a diversidade dos habitats e para o sistema alimentar marinho, porque apoiam as
populações de aves e peixes.
Em Moçambique existem várias leis relacionadas com a protecção do ambiente e o país assinou as mais
importantes convenções internacionais relacionadas com o ambiente, a biodiversidade e o
desenvolvimento sustentável.
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Relação com outras actividades complementares
Os portos são mais do que meras interfaces entre modos de transporte. Em primeiro lugar, diversas das
actividades, usos e funções relacionadas com o espaço marítimo necessitam das infraestruturas
portuárias. Uma área portuária oferece condições de navegação e de abrigo aos mais diversos tipos de
embarcações, desde os navios de grande porte, incluindo os transoceânicos, até às pequenas
embarcações, nomeadamente as utilizadas na prática de desportos náuticos, passando por embarcações
de transporte de passageiros entre margens, embarcações marítimo-turísticas e embarcações de pesca.
É este o caso dos principais portos de Moçambique que, além de terem funções comerciais, albergam
infraestruturas de apoio à pesca e poderão vir a albergar outras actividades que necessitem de águas
abrigadas como alguns desportos náuticos, a aquacultura e até algumas soluções de produção de
energia offshore.
Complementarmente, as infraestruturas portuárias são muito relevantes para apoiar logisticamente a
exploração offshore de hidrocarbonetos (veja-se mais à frente o capítulo Recursos Energéticos:
Pesquisa, Produção Futura e Utilização de Hidrocarbonetos) ou, no futuro, a instalação de energias
renováveis offshore e são fundamentais para a exportação das inúmeras riquezas em recursos minerais
que ocorrem em Moçambique. E, a menor escala, poderão suportar não só serviços regulares de
cabotagem, mas também serviços de transporte marítimo locais, quer entre localidades situadas na faixa
costeira e dotadas de acessos rodoviários deficientes, para o transporte de passageiros e mercadorias,
incluindo os produtos da pesca, quer no transporte de residentes, trabalhadores e turistas com destino
às ilhas.
Por fim, do lado de terra, os portos são também indutores de outras funções muito relevantes para a
economia nacional como as funções logísticas, de armazenagem e de recomposição e redistribuição do
transporte e como apoio às indústrias transformadoras que tendem também a instalar-se nas
proximidades dos portos e a utilizar os seus serviços, especialmente as que utilizam matérias-primas
muito volumosas.

Relação com actividades concorrentes
A maioria das cidades foi criada perto dos estuários, uma vez que o comércio marítimo tinha uma enorme
importância nos desenvolvimentos dos países. Isto levou ao desenvolvimento de áreas e de
infraestruturas dedicadas à carga/descarga de navios, e portos e cidades cresceram lado a lado,
contribuindo para a importância um do outro.
A procura de cada vez mais zonas na frente de água para a evolução portuária e o interesse em localizar
indústrias dependentes do transporte marítimo perto dos portos afastaram as zonas urbanas e a relação
cidade-porto foi afectada.
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No entanto, mais recentemente, a procura por frentes ribeirinhas infraestruturadas para fins de turismo,
lazer, de usufruto da paisagem marítima, e até de navegação recreativa, tem vindo a reaproximar as
cidades das áreas portuárias e a tentar afastar as funções de carga e descarga de mercadorias, que pela
poluição, ruído e impactos visuais não se coadunam com as novas funções pretendidas para esses
espaços, para locais mais afastados da urbe.

Pressões e ameaças
Além da pressão relacionada com o turismo e lazer acima referida, as infraestruturas portuárias têm vindo
a ter cada vez maiores pressões do lado do ambiente, pressões essas que podem mesmo pôr em causa
a sua continuidade. É o caso das pressões sobre a realização das dragagens necessárias para a
manutenção dos canais de navegação. Mas também as preocupações crescentes com a conservação
da natureza e da biodiversidade podem constituir uma pressão que pode dificultar a construção de novas
infraestruturas portuárias ou mesmo a ampliação das existentes.

6.7.5

Recursos necessários à sua existência

A acção comercial duma autoridade portuária, entendida como a missão de criar condições para melhor
se “vender” o porto, caracteriza-se pela sua extrema complexidade, a qual deriva de dois factores:


a relação indirecta com os seus clientes;



a multiplicidade de intervenientes na cadeia logística.

As decisões que conduzem a um maior ou menor volume de mercadorias que passam pelo porto são
dos donos da carga (carregadores e recebedores) e os armadores. Os prestadores de serviços
portuários, nomeadamente os operadores portuários, os agentes de navegação e os transitários são em
primeira instância quem “vende” o porto aos potenciais clientes. Depois, há que ter em conta a carga e
descarga, incluindo as operações de tráfego, estiva ou desestiva e conferência, bem como um conjunto
de procedimentos complexos, que têm a ver quer com a carga quer com o navio, em que intervêm um
número razoável de entidades institucionais; e, finalmente, intervêm também os prestadores de serviços
ao navio que vão desde a pilotagem, o reboque, a amarração e o fornecimento de bens e combustíveis.
Conclui-se assim que entre quem vende directamente o porto e o cliente final interpõe-se um número
diversificado de actores. O produto final, aqui predominantemente na óptica do dono da carga, mas, em
menor grau, também do ponto de vista do armador, é, portanto, o resultado de todas estas intervenções,
a que se somam outras tantas no destino ou na origem. O mau funcionamento de apenas um dos
intervenientes pode comprometer o grau de satisfação dos clientes, acrescendo que as relações entre
os diversos intervenientes não são geridas por um único operador com capacidade para exigir e controlar
a qualidade de cada contribuição. Ou seja, essas intervenções caracterizam-se pelo facto de não haver
entre muitos dos actores uma relação contratualizada. Mesmo quando existe a figura do operador
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logístico, com relações contratualizadas com os outros intervenientes, escapam sempre a esta lógica as
entidades oficiais que desempenham um papel decisivo na fluidez dos navios e mercadorias pelos portos.
O que acima se disse tem já como pressuposto o entendimento de que a acção comercial não se deve
esgotar na realidade portuária e que, pelo contrário, se deve ver o porto como o nó de uma cadeia cujos
elos se estendem ao seu hinterland e, cada vez mais, também ao seu foreland.
A complexidade que daqui resulta impõe a necessidade de uma entidade integradora e a autoridade
portuária, pela sua natureza institucional, é quem está em melhores condições para desempenhar este
papel. Trata-se de promover a cooperação entre os diferentes elementos da cadeia logística, de
identificar factores que possam constituir obstáculos à competitividade do porto e de encontrar as
soluções para os remover, em colaboração com os parceiros, mas trata-se, também, de complementar a
função de venda directa do porto, exercida pelos prestadores de serviços portuários, ou seja, de lhes
criar um ambiente propício à sua acção, actuando em esferas, ao longo de toda a cadeia logística, que
escapam à capacidade de intervenção destes.
Será necessário ter-se sempre presente, contudo, que a autoridade portuária, no âmbito da sua acção
comercial, tem de intervir numa realidade complexa num contexto caracterizado também por uma elevada
complexidade que deriva do facto de as relações com grande parte dos intervenientes da cadeia logística
não ter qualquer enquadramento que lhe garanta uma capacidade de intervenção directa.
Compreende-se, quer pela natureza de complementaridade quer pelo facto de haver uma multiplicidade
de intervenientes quer ainda pela necessidade de superar as dificuldades resultantes da não existência
de relações contratualizadas, que uma ideia chave que tem de estar presente no modo de actuar da
autoridade portuária na acção comercial é a de parceria. E aqui está, desde logo, um dos grandes
desafios que se colocam à autoridade portuária, o qual consiste em se caminhar das parcerias pontuais,
que se têm realizado, para formas de cooperação mais sistematizadas, tendo em vista os objectivos a
prosseguir.
No que respeita à missão comercial poderão distinguir-se duas vertentes na acção: a criação duma
notoriedade positiva para o porto e o fomento do desenvolvimento das condições de competitividade.
No que respeita à obtenção duma notoriedade positiva para o porto ela será conseguida com a promoção
de acções publicitárias a par da participação em eventos com marcada importância para a sua afirmação
nos diferentes mercados. Hoje, porém, não se pode descurar a cada vez maior importância que tem o
site na internet, e a informação nele contida, dado tratar-se duma forma frequente de contacto com o
porto e provocará, muitas vezes, a primeira impressão sobre ele. Também, nalguns casos, havendo
condições para isso, a actividade de cruzeiros, quando assume relevo no sector, pode desempenhar o
papel de promover o porto.
Do mesmo modo é importante influenciar a percepção que os actuais e potenciais clientes têm do porto,
em particular, e do transporte marítimo, duma forma geral, o que exige, por um lado, um profundo
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conhecimento das suas motivações e, por outro lado, terá de ser complementado com uma actuação
dinâmica no fomento das condições de competitividade do porto.
No que a estas condições diz respeito, existe um vasto campo de acção, onde a capacidade e a natureza
da intervenção da autoridade portuária são bastante distintas e, por vezes, de gestão difícil.
Porque a competitividade do porto é a resultante da intervenção dos diversos prestadores de serviços
portuários deverá acompanhar-se a sua evolução, devendo dar-se especial atenção à gestão dos
contratos dos concessionários. Por gestão contractual entende-se um acompanhamento global da
actividade dos concessionários.
Neste contexto, e para responder eficazmente aos novos desafios, o papel da autoridade portuária deve
transitar de uma velha perspectiva meramente administrativa para uma nova perspectiva de gestão e, ao
mesmo tempo, passar-se de um enfoque na gestão das infraestruturas para um enfoque na gestão das
cadeias logísticas.

6.7.6

Instrumentos de gestão

Existem vários instrumentos de gestão que regulam as infraestruturas portuárias, a sua actividade e o
transporte marítimo.
A nível internacional são de referir diversas convenções ratificadas por Moçambique:



Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar



Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, ou Convenção de MARPOL



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



Convenção da Organização Marítima Internacional



Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS

e, ainda, um interessante instrumento orientador é o guia para a gestão da sustentabilidade nos portos
apresentado pela PIANC/AIPCN, em 2014, que refere que um porto sustentável terá uma autoridade
portuária que trabalha em conjunto com os utilizadores do porto, de forma proactiva e assente numa
estratégia de crescimento verde, no respeito pela natureza e na participação dos stakeholders, partindo
de uma visão de longo prazo para a área onde se localiza e da sua posição privilegiada na cadeia logística
para assegurar um desenvolvimento que antecipa as necessidades das gerações futuras, para o seu
benefício e a prosperidade da região em que se insere.
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Ao nível nacional merecem destaque:


Lei do Mar (Lei n.º 20/2019, de 8 de Novembro) que prevê ou pressupõe regulamentos
específicos com as rotas marítimas e os sistemas de separação de tráfego e que contemplem a
segurança marítima, ajudas e avisos à navegação e rádio balizagem marítima, bem como a
coordenação e manutenção das condições de segurança nos portos, fundeadouros, bacias de
manobra e canais de acesso.



Política e estratégia para o mar - POLMAR (Resolução n.º 39/17, de 14 de Setembro) que aponta,
entre outros, medidas, acções e instrumentos relevantes para a gestão portuária e do transporte
marítimo, merecendo destaque:


a implementação dos Tribunais Marítimos, de um sistema integrado de monitorização,
controlo e fiscalização de todas as actividades marítimas, da obrigatoriedade de sistemas
VMS (Monitorização Automática de Embarcações) a todas as actividades económicas que
usem embarcações e plataformas;



a directiva no sentido da reabilitação das infraestruturas de pequena cabotagem (pontões,
cais de acostagem e pequenos terminais locais) de redes de infraestruturas de acostagem,
descarga, armazenagem e abastecimento para a pesca de pequena escala; do incentivo à
instalação de cadeias logísticas e serviços portuários complementares e das vias férreas e
rodoviárias e às cadeias logísticas de abastecimento.



Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira 2016 que, no âmbito da sua área temática III,
relativa ao Plano de Acção para a Prevenção da Poluição Marinha e Costeira, constituiu uma
referência recente com incidência na gestão portuária e do transporte marítimo.



Estratégia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes (Resolução n.º 37/2009,
de 30 de Junho)



Regulamento de Transporte Marítimo Comercial (Decreto n.º 35/2007, de 14 de Agosto) que
regula o exercício da actividade de transporte marítimo comercial, de passageiros e de carga,
nas suas diferentes áreas de navegação e modalidades de exploração, internacional, cabotagem
nacional e tráfego local.



Regulamento para a Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro
(Decreto 45/2006, de 30 de Novembro)



Plano Nacional de Contingência marinha de combate à poluição por hidrocarbonetos

Num âmbito de índole mais local e directa ou indirectamente relacionados com a construção ou ampliação
de infraestruturas portuárias são de destacar os instrumentos relacionados com a protecção do ambiente,
nomeadamente:


Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto n.º 45/2004) e a
Directiva Geral para Estudos de Impacto Ambiental (Diploma Ministerial n.º 129/2006).



Planos de Gestão Ambiental e de Gestão de Resíduos e Planos de contingência
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6.7.7

Necessidades de gestão

Os portos de Moçambique têm vindo a crescer e/ou a ser construídos de forma ad hoc, sem que haja um
planeamento integrado, quer da resposta às várias necessidades, optimizando e tirando partido das
infraestruturas existentes, quer das próprias infraestruturas, que acautele as suas necessidades de
expansão futura com a sensibilidade da envolvente. Assim, uma falha, que deverá ser superada o mais
rapidamente possível, é a inexistência de um plano portuário nacional e de planos directores de portos.
A sua elaboração bem como a respectiva concretização requerem um forte diálogo com as autoridades
locais.
As autoridades portuárias, se querem posicionar o seu porto na senda do crescimento, são forçadas a
reavaliar o seu papel de forma a criar as condições para obtenção de vantagens competitivas. O foco da
actuação das autoridades portuárias e a vantagem competitiva de um porto já não se esgota na eficiência
em operar navios e movimentar cargas. Dito de outro modo, a competição já não é entre portos, mas sim
entre cadeias logísticas onde o porto é um nó. A administração de um porto requer um diálogo intenso
com os responsáveis pela gestão do território, desde logo porque há uma forte componente de gestão
territorial. Em todos os portos está presente aquela componente quer do lado de terra quer do lado de
água, havendo casos extremos de portos que fazem fronteira com um número grande de municípios.
Do lado de terra, a necessidade daquele diálogo justifica-se mesmo para as construções de cariz
estritamente portuário, onde a competência é da autoridade portuária, porque têm sempre um impacte
ambiental na zona envolvente, em termos visuais, da acústica, da poluição e do tráfego nas vias de
acesso. As acessibilidades, por sua vez, exigem um diálogo com autoridades nacionais, mas também
com o município ou municípios envolventes. Finalmente, mesmo após a redefinição das áreas sob gestão
portuária, é normal, na maioria dos portos, que continuem a existir zonas que permanecendo sob a gestão
da autoridade portuária tenham usos dedicados aos cidadãos em geral e que requerem, por esse facto,
um diálogo mais estreito com as autarquias.
Por sua vez, do lado de água, para além da navegação marítima, que é da estrita competência da
autoridade portuária e da autoridade marítima, existem os eventos náuticos, em particular os ligados à
náutica de recreio e, quando possível, às actividades marítimo-turísticas. Qualquer destas actividades
pressupõe uma articulação com a autarquia ou autarquias envolventes.
Complementarmente, cada vez mais as autoridades portuárias e operadores portuários devem
demonstrar um elevado nível de desempenho ambiental:


os aspectos ambientais desempenham um papel cada vez maior na atracção de parceiros
comerciais e potenciais investidores;



uma boa relação porto-cidade garantirá o apoio da comunidade.
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A imagem pública de um porto sai reforçada e ganha o apoio da comunidade onde se localiza sempre
que consiga passar a ideia de uma forte preocupação ambiental traduzida em intervenções que a
suportem. Daí a necessidade de conciliar os interesses económicos e os interesses ambientais,
designadamente através de:


um planeamento espacial mais eficaz, tendo em conta o papel crucial dos portos nas cadeias
logísticas, a necessidade de acessibilidades e o impacto ambiental das ligações por transporte
terrestre;



antes de se avançar para a construção de uma nova instalação portuária, deve ser investigada a
margem de manobra para melhorar a produtividade das instalações já existentes.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
A ESPO apresenta regularmente um painel de indicadores designado “European Port Performance
Dashboard”, que resultou de um projecto de investigação, financiado pela União Europeia, o PPRISM.
Este painel compreende os seguintes aspectos da realidade portuária:


a caracterização das autoridades portuárias, o seu papel e o grau de intervenção na actividade
portuária e logística;



a conectividade dos portos, tanto a marítima como a intermodal, esta apenas para os contentores;



a qualidade dos procedimentos alfandegários;



o desempenho socioeconómico, focando aspectos como a criação de riqueza para a região onde
se insere e a criação de emprego;



a gestão ambiental, incluindo a determinação da pegada de carbono, a gestão de resíduos e o
consumo de água.

6.7.8

Bibliografia

Listagem da bibliografia utilizada
Carvalho, J.M. C. Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, Lisboa: Sílabo
Dias, J. C. Q. (2005). Logística Global e Macrologística, ISBN: 972-618-369-3, Ed. Sílabo
ESPO (2005). Factual Report on the European Port Sector. European Sea Port Organisation (ESPO). Brussel
European Comission (1999). Best Practises in Short Sea Shipping, DG Transport (Maritime)
Gonzalez, Julio & Guasch, José & Serebrisky, Tomas (2008). Improving logistics costs for transportation and trade
facilitation. The World Bank, Policy Research Working Paper Series.
ICR Review. (2015) Report Number: ICRR14626. Independent Evaluation Group.
IMO (2012) Sub-Committee on Safety of Navigation. 58th session.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 273

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

INE (2013 a 2018). Estatísticas dos Transportes e Comunicações. Instituto Nacional de Estatística (INE)
Jaramillo, C. F. (2018). Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance
Index and its indicators, World Bank
Kumar, Shashi & Hoffmann, Jan. (2002). Globalisation: The maritime nexus. Handbook of Maritime Economics and
Business.
MINISTÉRIO PARA A COORDENAÇÃO DA ACÇÃO AMBIENTAL - Projecto de Avaliação Ambiental Estratégica
da Zona Costeira – Moçambique - Março de 2013 - VOLUME VI – PERFIS AMBIENTAIS DISTRITAIS
Moura, B. C. (2006). Logística, Conceitos e Tendências, ISBN: 9789896150198, Ed. Centro Atlântico.
MTC (2018 e 2019). Dados de Produção Portuária e Ferroviária. Ministério dos Transportes e Comunicações.
National Geospatial-Intelligence Agency (2019) List of Lights, Radio Aids and Fog Signals for the Western Pacific
and Indian Oceans including the Persian Gulf and Red Sea, Pub. 112.
Noor, I. (2015). Porto da Beira/Cornelder Moçambique, Apresentação no VIII Congresso da Associação dos Portos
de Língua Portuguesa em Maputo, Disponível em https://www.slideshare.net/aplop/027-3-beiraisaacnoor33sl.
Consultado em 14-03-2020
Odgaard, T., Kelly. C. and Laird, J. (2005). Developing Harmonized European Approaches for Transport Costing
and Project Assessment (2006), Heatco, European Commission EC-DG TREN
PIANC, THE World Association for Waterborne Transport Infrastructure (2014). “‘Sustainable Ports’. A Guide for
Port Authorities”. Report Nº 150. Environmental Navigation Commission
Port Reform Toolkit (2016). World Bank Group, disponível em https://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/library/port-reform-toolkit-ppiaf-world-bank-2nd-edition
Porto da Beira (2019). Manual e Directório do Porto de Maputo 2019-2020, Meridian Publication Ltd
Porto de Maputo (2018). Manual e Directório do Porto de Maputo 2018-2019, Meridian Publication Ltd
Porto de Nacala (2017). Manual e Directório do Porto de Nacala 2017 -2018, Meridian Publication Ltd
Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique | CFM (2018) , Os nossos principais terminais
Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique: www.cfm.co.mz
Sopa, A. (2018). O Porto de Quelimane: Desafios de um porto secundário. In revista Xitimela, Maputo pg. 58-69
Stopford, M. (1997). Maritime Economics (2ª Ed.), New York: Routledge
UNCTAD (2003). Development of Multimodal Transport and Logistics Service, Genova. Disponível em
https://unctad.org/en/docs/c3em20d2_en.pdf
World Bank (2020). World Bank Open Data, Disponível em https://data.worldbank.org/, Consultado em 1-03-2020

Classificação da informação de base
A informação de base é claramente insuficiente para produzir uma caracterização detalhada do transporte
marítimo em Moçambique. Esta insuficiência é tanto mais notória quando se sabe que existe informação
detalhada sobre os canais de acesso aos portos e ajudas à navegação (a lista e localização dos faróis,
por exemplo, foi obtida cruzando informação internacional com o GoogleEarth e Wikipédia pelo que terá
certamente falhas a assinalar). Existirá certamente também informação detalhada sobre os navios que
escalam os portos.
Não foi também possível caracterizar as infraestruturas de apoio ao transporte marítimo existentes ao
longo da costa.
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Informação suplementar a adquirir/produzir
Para uma adequada caracterização das infraestruturas portuárias e transporte marítimo será necessário
dispor de:


informação sobre os novos portos a construir, planos e projectos de ampliação dos portos
existentes, informação sobre as pequenas infraestruturas de apoio ao transporte marítimo de
mercadorias e passageiros existentes ao longo da costa de Moçambique;



Informação sobre sistemas de vigilância costeira, canais de navegação e o ponto de situação do
sistema de separação de tráfego previsto para o canal de Moçambique;



dados estatísticos sobre os transportes marítimos, quer relativos aos navios que escalam os
portos comerciais quer relativos aos transportes marítimos de pequena escala (incluindo os
informais).
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6.8

OBRAS DE PROTECÇÃO COSTEIRA

6.8.1

Descrição Geral

Uma parte significativa da costa de Moçambique é reconhecida como seriamente vulnerável à erosão
costeira, em resultado de uma combinação de processos naturais e acções antropogénicas. Cerca de
dois terços da população Moçambicana vivem na zona costeira (Hoguane 2007) e as cidades costeiras
mais relevantes são, de norte para sul, Pemba, Nacala, Angoche, Quelimane, Beira, Maxixe, Xai-Xai e
Maputo (Cabral et al. 2017). A presença de estruturas costeiras é mais frequente nas vizinhanças destas
cidades bem como de núcleos populacionais com actividades de natureza comercial, industrial ou
recreativa relacionadas com a faixa costeira. Entre estas, as cidades de Maputo (capital) e da Beira
revelam-se as mais intervencionadas no que respeita a estruturas costeiras.

6.8.2

Caracterização

A cartografia das estruturas de protecção costeira e de outros elementos de apoio a actividades costeiras,
abrangeu a totalidade da costa de Moçambique e foi efectuada a partir de análise bibliográfica e
identificação visual sobre as imagens disponíveis na aplicação online Google Earth. Esta aplicação
fornece imagens recentes e de alta resolução da costa de Moçambique. As estruturas identificadas foram
mapeadas, numa primeira fase, sobre a imagem mais actual disponível para cada local. Numa segunda
fase, foram integradas em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) ArcMAP (ESRI) tendo-se
gerado informação cartográfica, do tipo shapefile, no sistema de coordenadas MOZNET UTM Zone 36S
(WKID 3036S Authorithy EPSG). A informação está organizada em três níveis e contém elementos sobre
o estado de conservação das estruturas consideradas:
a) estruturas portuárias;
b) estruturas de protecção costeira;
c) outras estruturas costeiras.
Os quadros seguintes elencam o tipo de estruturas consideradas, juntamente com uma descrição; uma
e outra foram adaptadas da classificação e descrição utlizadas no PSOEM de Portugal continental e do
Entregável 1.2.1.a Unidades geológicas, do projecto CISML (Marques et al., 2013).
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Quadro 6.53 - Tipologia “Estruturas portuárias”
Designação

Descrição
Instalações destinadas à atracação de embarcações e movimento de pessoas
e mercadorias do sector portuário (comércio, pescas e turismo).

Estrutura portuária

Quadro 6.54 - Tipologia “Estruturas de protecção costeira”
Designação

Descrição

Defesa frontal

Estrutura de defesa costeira aderente, disposta paralelamente à linha de costa
com a função de minimizar a acção das ondas do mar e retardar/impedir a
erosão costeira.

Paredão

Defesa frontal com a parte superior ampla, aplanada e com piso regularizado,
permitindo a prática de outras actividades.

Esporão

Estrutura de defesa costeira disposta transversalmente à linha de costa com a
função de reter sedimento da deriva litoral, retardando a erosão costeira a
barlamar.

Molhe
(elementos considerados aqui
como parte integrante das
Estruturas portuárias)

Estrutura de defesa costeira, normalmente semelhante a um esporão, que tem
como finalidade manter fixas e navegáveis as barras de maré, estuarinas ou
lagunares, ou proporcionar condições de abrigo à entrada de estruturas
portuárias.

Muralha

Estrutura monumentada com função originalmente defensiva (e.g. militar,
fortificação costeira) ou de natureza cadastral ou administrativa (e.g.
delimitação de propriedade) que, não tendo a função primária de defesa da
margem adjacente contra a acção marinha, funciona, no entanto, como tal.

Quebra-mar destacado

Estrutura longitudinal de defesa costeira destacada, disposta paralelamente à
linha de costa com a função de minimizar a acção das ondas do mar.

Quadro 6.55 - Tipologia “Outras estruturas costeiras”
Designação

Descrição

Pontão

Estrutura costeira disposta transversalmente à linha de costa, permeável, com
a função de permitir o acesso e acostagem de embarcações.

Rampa

Rampa de acesso ao mar para embarcações.

Passadiço

Estrutura, geralmente de madeira, para atravessamento de areal.

Área/espaços ocupados
A distribuição espacial da densidade de estruturas costeiras em Moçambique (portuárias, de protecção
e outras) está ilustrada na figura seguinte.
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Fonte: Basemap (ESRI)

Figura 6.58 - Distribuição da densidade das estruturas costeiras ao longo da costa e localização das
principais cidades costeiras

Foram identificados em total 154 elementos, dos quais 16 integram a tipologia “Estruturas portuárias”,
100 integram a tipologia “Estruturas de protecção costeira” e 38 integram a tipologia “Outras estruturas
costeiras” (ver quadro seguinte).
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Os distritos (e respectivas províncias) onde se identificaram estruturas costeiras são, de norte para sul:
Palma, Mocímboa da Praia, Ibo, Metuge, Cidade de Pemba (Cabo Delgado), Memba, Nacala Porto,
Mossuril, Ilha de Moçambique, Angoche, Larde, Moma (Nampula), Pebane, Namacurra, Quelimane,
Chinde (Zambézia), Cidade da Beira, Búzi (Sofala), Vilanculos, Morrumbene, Cidade de Maxixe, Cidade
de Inhambane (Inhambane), Kamavota, Kamaxakeni, Kampfumo, Kamubukwana, Cidade de Matola,
Katembe (Maputo Cidade) e Matutuine (Maputo Província).

Quadro 6.56 - Número de estruturas costeiras por tipologia
Tipo
Estruturas portuárias

Estruturas de protecção costeira

Outras estruturas costeiras

Designação

N.º de elementos

Estrutura portuária

16

Defesa frontal

11

Paredão

15

Esporão

68

Muralha

5

Quebra-mar destacado

1

Pontão

24

Rampa

8

Passadiço

6

A linha costeira de Moçambique encontra-se na sua maior parte em estado natural, com uma evolução
que depende do balanço entre o fornecimento sedimentar e o forçamento oceanográfico. No entanto,
apresenta localmente um elevado grau de artificialização associada à proximidade de edificado urbano
ao mar. Nestes casos, observa-se a tentativa de fixação da linha de costa por estruturas de protecção
costeira, nomeadamente, defesas frontais, paredões e esporões. Observa-se ainda a existência de
protecção “artesanal”, materializada por numerosos muros, construídos na margem ou no leito, e ainda
pela presença de embarcações varadas ou encalhadas, que oferecem alguma protecção à acção das
ondas do mar e interferem com a dinâmica sedimentar (ver figuras seguintes).
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Pontão em ruína
(A).
Notar a presença
de outros
elementos ou
estruturas que
interferem na
dinâmica costeira
(e.g.,
embarcação
varada na praia
(B),
muretes
construídos no
leito (C)
e muros de
carácter artesanal,
na margem (D),
para protecção)

Fonte: Google Earth Imagery

Figura 6.59 - Exemplo de estruturas de protecção costeira em Palma, Cabo Delgado
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Fonte: Google Earth Imagery

Figura 6.60. Ilustração da artificialização da linha de costa através de muros associados à delimitação e
protecção de propriedade contra a acção marinha. Ilha de Moçambique, litoral NW

Estruturas Portuárias
As estruturas portuárias situam-se em locais abrigados da agitação marítima, como estuários ou baías,
ao longo da costa moçambicana. São estruturas muitas vezes complexas que podem incluir molhes,
pontões, cais de acostagem e rampas de acesso, na interface com o mar.
Foram identificadas três estruturas portuárias principais nas cidades de Maputo, da Beira e de Nacala,
em congruência com trabalhos publicados sobre esta temática (Min, 2010; Palalane et al., 2016).
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O porto de Maputo é uma estrutura complexa com dois terminais principais: (i) terminal de carga de
Maputo e (ii) terminal de carga a granel da Matola (Porto de Maputo, 2019); situa-se na margem esquerda
do estuário Espírito Santo e estende-se ao longo dessa margem para NW, incluindo o terminal de Matola.
Na sua vizinhança existem outras três estruturas portuárias (duas na margem esquerda - uma das quais
na frente oceânica - e outra na margem direita, associadas a náutica de recreio e comércio).
O porto da Beira situa-se na margem esquerda do estuário do rio Púngùe, tem mais que um cais e o seu
acesso é feito através do canal de Macúti.
O porto de Nacala situa-se na Baía de Bengo e encontra-se em ampliação, nomeadamente na margem
oeste da baía, em relação com um novo terminal de carvão e corredor logístico de Nacala.
Foram ainda identificadas outras dez estruturas portuárias de menor envergadura situadas nos distritos
de: Mocímboa da Praia; Cidade de Pemba (2); Ilha de Moçambique; Angoche; Moma; Pebane;
Quelimane; Vilanculos e Inhambane.
Estruturas de Protecção Costeira
A distribuição espacial das “Estruturas de protecção costeira” é fortemente assimétrica. Os troços
costeiros mais intervencionados correspondem ao litoral das cidades da Beira e de Maputo onde se
encontram campo de esporões que compreendem cerca de 2/3 do total destas estruturas.
O campo de esporões da cidade da Beira situa-se na frente oceânica virada a sul, ao longo de cerca de
sete km incluindo um troço E-W (com cinco km aproximadamente) e um troço NE-SW (com cerca de dois
km). São 48 esporões que enraízam numa defesa frontal (adjacente à estrada marginal) e em muros
associados à delimitação e protecção de propriedade (ver figura seguinte). Têm comprimento que varia
entre cerca de 40 a 130 m. Estes valores são da mesma ordem de grandeza da referida em estudos
sobre estas defesas (Palalane et al., 2016; Nganhane et al., 2019); segundo o primeiro trabalho o campo
de esporões da Beira foi construído na década de 50 e incluía 47 esporões, aos quais se juntou mais um,
no promontório da Ponta Gea, em 2012. Verificou-se que dez esporões se encontram parcialmente
soterrados e outros três totalmente soterrados por areias de praia; ainda, na Ponta Gea, observou-se um
esporão totalmente submerso. Também, na margem estuarina desta cidade, num troço com orientação
aproximada NW-SE, foram identificados mais cinco esporões, alguns de carácter artesanal, construídos
entre 2014 e 2015.
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Fonte: Google Earth Imagery

Figura 6.61 - Ilustração de campo de esporões e da artificialização da linha de costa através de muros de
delimitação e protecção de propriedade à acção marinha (à direita), e de estrada marginal confinada por
paredão separando o espaço urbano do leito. Cidade da Beira

O campo de esporões da cidade de Maputo situa-se num troço com orientação NE-SW e estende-se
aproximadamente por seis km ao longo da Costa do Sol. Compreende 11 esporões enraizados em
defesas frontais, algumas do tipo paredão (ver figura seguinte). Os esporões têm comprimento variável
entre cerca de 150 m e 330 m (valores congruentes com Palalane et al. 2016; Nganhane et al. 2019),
sendo que há um elemento significativamente mais curto a sul, com apenas 30 m de comprimento.
Observa-se forte assimetria espacial na retenção de areia entre esporões: as praias situadas na metade
NE do campo de esporões apresentam maior acumulação de sedimento (mais do dobro) do que as praias
na metade SE daquele campo.
Existem ainda outros quatro esporões noutros locais: um esporão na cidade de Pemba, num troco
oceânico NW-SE, fora da baía de Pemba, e três esporões em Inhambane, mais especificamente dois na
restinga N de Morrumbene e um na praia do Tofo.
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Fonte: Google Earth Imagery

Figura 6.62 - Ilustração de campo de esporões e da artificialização da linha de costa através de estrada
marginal confinada por paredão e de muros de delimitação e protecção de propriedade à acção marinha (à
esquerda). Cidade de Maputo

No que respeita às estruturas de defesa frontal, incluindo os paredões, estas por vezes protegem e
associam-se a rodovias, como por exemplo as vias marginais da Ilha de Moçambique, da Beira e de
Maputo. Este tipo de estruturas encontra-se nos seguintes distritos:
a) Ibo (estrutura com cerca de 0,3 km de comprimento no troço sul da cidade do Ibo, na Ilha do Ibo)
b) Porto de Nacala (estrutura associada a uma cimenteira)
c) Ilha de Moçambique (estruturas com cerca de 0,8 e 0,4 km de comprimento na costa leste)
d) Cidade da Beira (estruturas associadas ao campo de esporões e à estrada marginal,
estendendo-se ao longo de cerca de 5,5 km na frente E-W e ao longo de 0,4 km para dentro da
Ponta Gea, e ainda ao longo de cerca de 0,7 km a sul do porto da Beira)
e) Búzi (pequena estrutura com 0,06 km de comprimento no Santuário Piri (baía de Sofala)
f)

Vilanculos (estrutura associada a uma unidade hoteleira)
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g) Inhambane (estrutura com cerca de 0,5 km de comprimento entre o porto e a unidade hoteleira
Casa do Capitão)
h) Maputo Cidade (estruturas associadas ao campo de esporões e à estrada marginal (Figura
anterior), no troço NE-SW, totalizando cerca de 11 km de comprimento; e, no troço NW-SE, à
entrada do estuário Espírito Santo, com cerca de 1 km de comprimento).
Foram identificadas cinco muralhas: três na Ilha de Moçambique (relacionadas com a Fortaleza de São
Sebastião, Fortim de São Lourenço e igreja de Santo António); uma muralha em Inhambane, associada
a uma unidade hoteleira, e uma muralha em Maputo, no troço entre esporões.
Foi ainda identificado um quebra-mar destacado à entrada do estuário do rio Púngùe, na cidade da Beira.
Refere-se que existem outras estruturas deste tipo, assim como molhes, mas reconhecidas como fazendo
parte integrante de estruturas portuárias, pelo que não foram individualizadas.
Outras Estruturas Costeiras
Na tipologia de “Outras estruturas costeiras” identificaram-se 24 pontões e oito rampas associados
essencialmente à presença de actividades piscatórias locais. Algumas destas estruturas (assim como os
seis passadiços mapeados), oferecem também apoio a actividades turísticas.

6.8.3

Interacção

Impactos sobre o meio marítimo
A artificialização da linha de costa com estruturas rígidas, pesadas, de protecção pode ter impactos
negativos sobre a faixa costeira. As estruturas perpendiculares à linha de costa (esporões, molhes)
promovem acumulação sedimentar a barlamar e erosão a sotamar. Assim, embora podendo contribuir
para reter sedimento e construir uma praia, num determinado local da linha de costa, transferem a
situação de déficit sedimentar para o troço costeiro adjacente a sotamar. Aliás, à construção de uma
estrutura deste tipo, sucede um período de enchimento (a barlamar) e, até a respectiva capacidade de
retenção ficar saturada e haver transposição sedimentar, agrava-se a situação deficitária de sedimentos
a sotamar potenciando a erosão nesses locais.
Estruturas artificializadas paralelas à linha de costa (e.g. paredões) são eficazes para fixar e proteger a
margem terrestre. Porém, estas estruturas potenciam a reflexão da energia das ondas incrementando a
sua capacidade erosiva. Neste contexto, e principalmente durante eventos de alta energia (tempestades),
ocorre com frequência o esvaziamento da praia subaérea (eliminação da praia) e a sua recuperação
morfológica, em época de calmaria, é prejudicada. Assim, em geral, a interposição de estruturas de
defesa artificial, paralelas à linha de costa, conduz a erosão significativa ou mesmo obliteração da praia.
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Pressões e ameaças
Pelas razões descritas acima, a adopção de uma estratégia de intervenção na faixa costeira com recurso
a estruturas de defesa artificiais pesadas configura uma pressão sobre o ambiente costeiro que não
elimina os problemas que motivam a sua implementação. Por outro lado, a artificialização da costa pode
transmitir uma falsa sensação de segurança, favorecendo a ocupação de espaço costeiro e
incrementando o risco, numa faixa que, pelas suas características intrínsecas, deve ser reservada para
absorver a mobilidade característica dos conteúdos e ecossistemas costeiros em estado natural.
Em alternativa a opção de manter, ou avançar a linha de costa por meio da manutenção ou reconstrução
de conteúdos naturais (e.g. alimentação artificial de praias, reconstrução de sistemas dunares/mangais)
e dos seus ecossistemas configura solução com maior valor ecológico e eficácia mais interessante
principalmente em contexto de alterações climáticas. De facto, ecossistemas e elementos
morfossedimentares localizados na interface entre a terra e o mar (e.g. mangais, recifes, praias, dunas)
oferecem uma grande variedade de serviços de natureza social, económica e cultural e protegem a
margem terrestre diminuindo a energia das ondas e minimizando o impacto de tempestades. Os sistemas
de praia/duna configuram ainda uma segunda função de protecção, uma vez que constituem reservas de
areia facilmente mobilizáveis pelas ondas para alimentar o perfil de praia em contexto de tempestade,
sendo estas posteriormente repostas por processos naturais.

6.8.4

Necessidades de gestão

Para garantir uma gestão sustentável e integrada da zona costeira é necessário criar mecanismos de
articulação com as políticas do mar e com os instrumentos de ordenamento e gestão territorial vigentes
(GTL, 2014).
O conhecimento do território costeiro com o objectivo de aumentar a sua resiliência global exige o
entendimento dos processos reguladores da sua evolução, nomeadamente dos processos de forçamento
oceanográfico e respostas morfodinâmicas associadas. Os dados de observação/monitorização da faixa
costeira são elementos fundamentais para a gestão sustentável deste território particular, incluindo o
estudo e a avaliação da perigosidade e do risco costeiro.
Neste sentido, é decisivo a existência de bases de dados consistentes e continuadas no tempo que
permitam a avaliação de tendências de evolução de longo termo (décadas, séculos) e ainda a
caracterização quantitativa dos padrões de variabilidade sazonal a interanual. Esta informação é crucial
para a ponderação de soluções de defesa costeira e para a avaliação do desempenho das já existentes.
Neste contexto, é fundamental criar uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) que integre e
sistematize dados de observação/monitorização; os dados devem estar acessíveis, apoiado em serviços
de internet abertos (GTL, 2014). O desenvolvimento de programas de monitorização constitui-se como
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uma ferramenta imprescindível para garantir as melhores soluções e práticas de ordenamento e gestão
do espaço e risco costeiro (Andrade et al., 2013).

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação e Mecanismos de
observação, controlo e fiscalização necessários
De acordo com Andrade et al. (2013) a eficácia de programas de monitorização do litoral implica dotar as
entidades que tutelam o espaço costeiro de:


recursos humanos com formação adequada e em número suficiente para permitir
acompanhamento permanente dos programas de monitorização, interpretação de resultados e
criação de uma “memória” residente na instituição, para além de acompanhamento e validação
de relatórios adquiridos a entidades subcontratadas (“outsourcing”);



meios técnicos e financeiros suficientes (e.g., viaturas, DPGS, UAV, entre outros) para possibilitar
aquisição de dados no terreno, em contexto de resposta de emergência e acompanhamento e
validação de dados adquiridos por entidades subcontratadas.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
Uma política integrada e coordenada para as zonas costeiras, em articulação com a política para o mar,
deverá assegurar e mesmo favorecer a protecção ambiental e a valorização paisagística da faixa costeira,
mas enquadrando, também, a sustentabilidade e a qualificação das actividades económicas que aí se
desenvolvem.
Assim, é fundamental assegurar a salvaguarda de riscos naturais na faixa costeira, designadamente
através de operações de monitorização das obras de protecção, de forma a fundamentar os planos de
acção necessários à sua adequada manutenção.
Para isso deverá ser estabelecido um processo de monitorização a longo prazo, assente em programas
de monitorização plurianuais que permitam avaliar o estado de conservação das obras de protecção
costeira, bem como a sua eficácia, podendo prever o seu reforço ou até a sua retirada.

6.8.5
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Classificação da informação de base
Sufiiente

Informação suplementar a adquirir/produzir
Inventário detalhado de todas as estruturas, segundo uma classificação semelhante à adoptada neste
trabalho, mas contendo informação sobre data de construção, estado de conservação, cotas de
coroamento, obras/reparações efectuadas, etc..

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 288

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

6.9
6.9.1

TURISMO E RECREIO
Descrição Geral

O turismo pode ter dois impactos diferentes no espaço marítimo. Por um lado, é uma importante fonte de
receitas e um importante factor de criação de emprego e, portanto, traz uma contribuição muito relevante
para o desenvolvimento socioeconómico local e nacional, mas, por outro lado, se não é introduzido de
forma sustentável, pode ser um grave problema no que respeita ao ambiente quer através da destruição
dos habitats e ecossistemas quer como uma fonte de poluição. Pode ser também uma fonte de conflitos
sociais, nomeadamente onde a instalação de empreendimentos turísticos represente uma concorrência
com as comunidades locais para o uso do espaço e recursos ao longo da costa.
Por outro lado, o turismo representa uma excelente oportunidade de contribuir para a visão do
crescimento económico no âmbito do esforço para a Redução da Pobreza em Moçambique, e uma
importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável.
Segundo o Segundo Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique (PEDT II),
Moçambique é dotado de um grande potencial turístico assente nos seus recursos naturais e culturais,
que inclui, entre outros, vida marinha, com excelentes praias, baías e lagoas ao longo de toda sua costa
de 2.700 km.
A visão deste plano para Moçambique é que “Em 2025, Moçambique será o destino mais vibrante,
dinâmico e exótico de África, famoso pelas suas notáveis praias e atracções costeiras; sensacionais
produtos ecoturísticos e uma cultura impressionante com uma indústria turística crescente e sustentável.”
Actualmente, o turismo de lazer e recreio em Moçambique baseia-se predominantemente nos recursos
naturais, com um forte enfoque no turismo de sol e praia ao longo dos 2.700 km de linha de costa, com
destaque para as praias da Ponta do Ouro, Tofo e Wimbe, ilhas do arquipélago do Bazaruto que oferecem
excelentes oportunidades de turismo marinho e onde já existem empreendimentos turísticos de luxo, bem
como uma flora e fauna marinhas de elevada qualidade que oferecem algumas das melhores
experiências de mergulho disponíveis internacionalmente, nomeadamente na praia de Tofo, Ponta do
Ouro, Nacala, e nos arquipélagos do Bazaruto e das Quirimbas. O mergulho em Moçambique oferece
possibilidades de apreciar espécies marinhas únicas como o dugongo, tubarão baleia, mantas, raias e
tartarugas marinhas.
Note-se ainda que cerca de 26% da área da superfície do país está reservada a áreas de conservação,
incluindo, entre outras, oito Áreas de Conservação com componente marinha e/ou localizadas na faixa
costeira.
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O PEDT II também prevê um conjunto de áreas prioritárias de desenvolvimento turístico, das quais quatro
se localizam na costa, nomeadamente nas províncias de Maputo, Inhambane, Sofala e uma grande área
que envolve Nampula e Cabo Delgado. A criação destas áreas está também acompanhada por medidas
destinadas a “melhorar as atracções e actividades turísticas nas zonas costeiras”, nomeadamente
através da criação de Parcerias Público-Privado nas áreas de conservação marinha, da introdução de
normas para regular o mergulho e outras formas de recreação marinha e da criação de uma Área de
Conservação Marinha em Tofo.
Assim, no que respeita ao turismo em espaço marítimo as tarefas executadas no âmbito do POEM
incluíram, por um lado, a identificação e caracterização, na medida do possível, dos empreendimentos e
operadores turísticos que actuam no espaço marítimo e, sobretudo, das áreas onde actuam, ou seja dos
locais com melhor aptidão para a prática do mergulho com garrafa e em apneia (snorkeling) mas também
para a prática de outros desportos náuticos como o surf e o kitesurf que têm vindo a registar uma procura
crescente, a pesca recreativa e desportiva e ainda de outros desportos muito relacionados com a
observação da natureza e o usufruto do mar, designadamente o whale-watching, a canoagem e a vela.
Por outro lado, e tendo em conta a Visão do PEDT II de que em 2025, “Moçambique será o destino mais
vibrante, dinâmico e exótico de África, famoso pelas suas notáveis praias e atracções costeiras”, foram
também identificadas as principais zonas balneares não incluídas nos resorts turísticos, de forma a
garantir uma utilização com qualidade.

6.9.2

Caracterização

Descrição da actividade / uso / função
O Turismo de Lazer nas diferentes áreas da faixa costeira
Das dez províncias que constituem o território administrativo de Moçambique, sete estão situadas na
faixa costeira e cada uma delas apresenta diferentes cenários no que respeita ao desenvolvimento de
serviços turísticos baseados em atractivos próprios de cada área específica.
Entre esses atractivos salientam-se as belas praias de areias brancas e paradisíacas, as águas cristalinas
que as banham, as ilhas tropicais, as paisagens marinhas com uma pegada humana muito reduzida e a
rica biodiversidade marinha que atrai nichos do mercado turístico nacional, regional e, particularmente, o
internacional que procuram os destinos turísticos que dispõem de serviços de qualidade entre alojamento
e actividades marítimas ligadas à pesca, observação da megafauna marinha, mergulho e outros.
No entanto estas características não são iguais ao longo da costa levando a que se tenham desenvolvido
diferentes Polos Turísticos que dependem da concentração de atractivos e serviços em certas áreas bem
como da existência de acessos aéreos e rodoviários que estimulem e facilitem o estabelecimento de
empreendimentos turísticos e o fluxo de turistas.
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O litoral das províncias de Cabo Delgado e Nampula, caracterizado por praias e ilhas tropicais, dispõe de
dois Polos Turísticos de referência nacional e internacional, sendo um em Cabo Delgado ao qual foi
atribuído o estatuto de APIT pelo PEDT II, tendo como atractivo mais importante o arquipélago e o Parque
Nacional das Quirimbas (PNQ) e como portal de entrada o aeroporto da sua capital, a cidade de Pemba.
A partir do sul do Distrito de Mossuril na província de Nampula e até ao distrito de Govuro na província
de Inhambane deixa de existir o mesmo conjunto de atractivos ao longo das costas das províncias da
Zambézia e de Sofala e por isso se nota também a ausência da concentração de empreendimentos
turísticos que possam ser agregados para que sejam considerados como Polos Turísticos com a
necessária relevância para o turismo de lazer costeiro.
Tendo em conta a morfologia física da zona costeira das duas províncias costeiras do centro do Pais,
pode dizer-se que a mesma não reúne condições presentemente para o desenvolvimento do Turismo e
é talvez por este motivo que as duas províncias não estão contempladas nas áreas prioritárias de
desenvolvimento turístico definidas pelo PEDT acima referido.
A província de Inhambane caracteriza-se por ser, no contexto da oferta turística nacional, o principal
destino para os turistas que procuram as praias e ilhas de Moçambique para o seu lazer de férias.
Do distrito de Govuro para Sul existem um grande conjunto de atractivos turísticos, podendo referir-se
que o polo turístico de Vilanculos / Inhassoro / Bazaruto constitui presentemente o destino de lazer mais
desenvolvido de Moçambique, sendo uma área com grande importância para o turismo pois é conhecida
internacionalmente como um destino ecoturístico, com atracções turísticas importantes constituídas por
ilhas paradisíacas, um Parque Nacional, e uma área marítima de águas calmas e cristalinas. Esta área é
complementada pelo polo da cidade de Inhambane e praias vizinhas, com grandes atractivos marinhos.
Turismo de Lazer Costeiro na província de Cabo Delgado

A cidade de Pemba e o arquipélago das Quirimbas já há longa data que se posicionaram como um destino
turístico de referência nacional e internacional sendo as preferências nacionais mais dirigidas para a
cidade e as praias da sua zona balnear urbana, que tradicionalmente recebiam nos finais do ano grandes
números de turistas domésticos provenientes do Sul do país. Por sua vez, o mercado internacional de
certos nichos de turistas provenientes da Europa e América procuram mais as ilhas do Arquipélago das
Quirimbas e os seus lodges de luxo.
Entretanto nos últimos anos este cenário tem estado a mudar e nota-se uma grande redução das
chegadas de turistas domésticos devido a um conjunto de fenómenos económicos e sociais que por um
lado tornou progressivamente mais caro o acesso à província pelos custos de transporte aéreo
constantemente agravados e por outro lado devido à recessão económica que o país atravessa.
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Também a percepção internacional sobre este destino tem contribuído para reduzir drasticamente os
números de chegadas internacionais nos últimos anos o que, em conjunto com o referido no parágrafo
anterior conduziu a baixas taxas de ocupação e mesmo ao fecho de algumas unidades turísticas.

Quadro 6.57- Turismo Costeiro na província de Cabo Delgado
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
107 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

Uma só cidade na costa que constitui portal de acesso turístico doméstico, regional,
internacional e centro logístico mais importante da província.

Cidade de Pemba

Enquadrada numa APIT

Destino turístico balnear e
portal receptor e
distribuidor de turistas de
lazer e de negócios de
nichos de mercado
nacional, regional e
internacional para as ilhas
vizinhas

Capital da província

Nota: Há informações de que as
actividades turísticas na costa da
província sofreram grande redução
apos o ciclone Keneth e devido ainda a
questão de insegurança.

Existência de um número indeterminado de
embarcações de recreio e pesca desportiva
baseadas na baía.

Distritos Costeiros

8 Distritos dos quais 5 se enquadram
numa APIT

76 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Palma

Enquadra-se numa APIT.

Desenvolvimentos
relacionados com o
gás constituem um
desafio para o
turismo de lazer de
alta qualidade nas
ilhas, mas pode
também ser uma
oportunidade.

Diversidade de recursos marinhos,
costeiros e faunísticos

14 Unidades de Alojamento sendo 5 de alta
qualidade localizadas em 5 diferentes ilhas
do arquipélago, mas actualmente fechadas
na maioria.

31 Empreendimentos de alojamento de
qualidade média e alta, na sua maioria
orientados para o mercado turístico de
lazer nacional e regional, mas que nos
últimos anos têm estado a servir cada vez
mais o mercado de turismo de negócios do
que o do lazer.

Dispõe de aeroporto
internacional/regional.

Destino balnear, turismo de lazer de
Sol&Mar e turismo de negócios
relacionados com recursos energéticos. 2 Empresas de Mergulho.

7 ilhas paradisíacas
O alojamento baseia-se em casas de
luxo construídas quase totalmente com
materiais locais
Desportos marinhos, pesca desportiva
e mergulho
Segmentos de mercado-alvo incluem o
ecoturismo, o turismo de lazer
(internacional e regional)

2

Mocímboa da Praia
O cenário de
insegurança criado
por insurgentes
armados tem
afectado o turismo
nos últimos 3 anos

As 5 unidades dispõem de meios e
oferecem serviços de mergulho de
profundidade e superfície, pesca desportiva
e passeios recreativos.
Alojamentos com serviços incluídos de
restaurante e bar de alta qualidade e
actividades de lazer como banho de mar e
piscina.

O distrito não se enquadra na APIT do
Litoral Norte.

22 Unidades de Alojamento de fraca
qualidade em geral

Regista potenciais relacionados com a
cultura, a ecologia e desportos
marinhos.

2 lodges oferecem algumas actividades
recreativas aos hóspedes, mas sem
relação com o mar e mais com o interior.

Desenvolvimento dos serviços turísticos Não existem referências a actividades
inibidos pela localização remota do
marítimas turísticas de relevo.
distrito e precariedade das vias de
acesso.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
3

4

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
107 unidades de alojamento na zona costeira

Macomia

Enquadra-se numa APIT

8 Unidades de Alojamento

Informações indicam
que os
empreendimentos
turísticos do distrito
estão presentemente
inactivos

Apresenta potencial turístico ligado à
existência de praias e ilhas de beleza
singular e à riqueza de fauna e flora

3 de alta qualidade em ilhas do Arquipélago
das Quirimbas

Ibo

Enquadra-se numa APIT.

Destino Turístico de
referência nacional e
internacional embora
de pequena
dimensão em termos
do número de
quartos disponíveis

Potencial turístico ligado ao património
arquitectónico e cultural da vila do Ibo e
às riquezas de flora e fauna marinha do Existem actividades recreativas como o
PNQ.
snorkeling realizado ao redor das ilhas e
nos recifes e bancos entre estas, cursos de
Segmentos de mercado-alvo para esta mergulho, pesca desportiva, desportos na
Zona Turística incluem o ecoturismo e o água e em terra, excursões e passeios
turismo cultural internacional, regional e turísticos, históricos e culturais.
doméstico
Na ilha do Ibo destaca-se o “5 Portas”
Ilha do Ibo definida pelo Projecto Arco
Lodge como um empreendimento de
Norte para a implementação de
qualidade, presentemente aberto.
estâncias turísticas integradas, que
aproveitem o património arquitectónico No distrito as ilhas Quirimba e Matemo
como recurso temático para o turismo
dispõem cada uma de um lodge de alta
qualidade que servem maioritariamente o
mercado internacional, mas actualmente
fechados.

Nota: A maioria das
operações turísticas
do Ibo está
encerrada devido ao
ciclone Keneth e à
situação de
insegurança.

Actividades recreativas incluindo snorkeling
realizado ao redor das ilhas e nos recifes e
bancos, cursos de mergulho, pesca
desportiva em alto mar, pesca à linha,
pesca ao corrico, observação de baleias e
Medjumbe Lodge único aberto nas ilhas passeios culturais
Uma área considerável do distrito é
abrangida pelo Parque Nacional das
Quirimbas (PNQ).

7 Unidades de alojamento, sendo algumas
orientadas para o turismo de luxo de nível
internacional

Estes lodges dispõem de equipamentos
marítimos próprios para serviços de lazer
marítimo
5

6

Quissanga

Enquadra-se numa APIT.

4 Unidades de Alojamento sendo somente
uma com alguma qualidade para o turismo

Pouca expressão
como destino
turístico embora com
potencial

Diversidade de recursos ligados às
riquezas de flora e fauna especialmente Não existem referências de actividades
marinha do PNQ, das ilhas e do
marítimas ligadas ao turismo
estuário de Quissanga.
Quilalea Lodge é o único de qualidade
As ilhas inexploradas (Quisiva e
aberto ainda na ilha do mesmo nome.
Mefunvo) constituem um grande
atractivo ao desenvolvimento turístico e
já existe indicação de interesse de
investidores privados para desenvolver
actividades turísticas de alta qualidade.

Pemba- Metuge

Enquadra-se numa APIT.

6 Unidades de Alojamento

Pouca expressão
como destino
turístico, próximo de
Pemba, a norte da
baía.

Apresenta actividade turística exígua,
constituída por número insuficiente de
estabelecimentos turísticos que não
dispõem de qualidade para o
desenvolvimento do turismo.

Uma única oferece algumas actividades
como o snorkeling, pesca recreativa,
observação de aves, viagens pelo canal de
mangais, trilhas de arbustos; canoagem.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
7

Mecúfi
Alguma expressão
como destino
turístico em virtude
da sua proximidade a
Pemba

8

Chiúre

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
107 unidades de alojamento na zona costeira

O distrito não se enquadra na APIT do
Litoral Norte.

8 Unidades de Alojamento na sua maioria
de baixa qualidade.

Abrangido pelo Projecto Arco Norte,
1 Unidade de grande qualidade na sede do
para recrutar investidores para o
distrito e de referência para o turismo
desenvolvimento de estâncias turísticas internacional.
integradas.
Actividades marítimas de lazer oferecidas
pelo empreendimento turístico de
referência sem que existam informações
detalhadas.
O distrito não se enquadra na APIT do
Litoral Norte

Possui alguns atributos paisagísticos
Sem expressão como que lhe conferem potencial para o
destino turístico
desenvolvimento do turismo.

7 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.
O distrito tem uma rede exígua de
estabelecimentos turísticos devido à
insuficiência da rede comercial e à falta de
financiamentos.

Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província de Nampula

A província de Nampula regista um Polo Turístico ao longo da costa abrangendo as cidades de Nacala e
da Ilha de Moçambique, também com o estatuto de APIT, tendo como atractivo mais importante a própria
Ilha de Moçambique e como portal de entrada o aeroporto da capital provincial, a cidade de Nampula.
A Ilha de Moçambique constitui a principal referência turística internacional da província devido à sua
importância como parte do Património Histórico Mundial e a ela chegam números crescentes de turistas
nacionais e internacionais atraídos pelo seu fascínio particular.
A recente construção de um aeroporto de grande dimensão na cidade vizinha de Nacala apresenta
grandes oportunidades de desenvolvimento do turismo na costa, em particular, esperando-se que o novo
aeroporto também reduza os custos de acesso à região. No entanto, até ao presente este aeroporto ainda
não esta devidamente explorado para se tornar no portal mais importante para a área em termos de
acesso de turistas internacionais.
Contudo, será necessário ter em conta que o crescimento dos números de turistas só poderá ocorrer se
crescer também o ainda limitado parque de unidades de alojamento e das actividades turísticas que tirem
partido dos atractivos locais.
O porto de Nacala e a Zona de Desenvolvimento Espacial mostram um desenvolvimento industrial que
pode abrir oportunidades para o desenvolvimento do sector do turismo na zona de Mossuril e Ilha de
Moçambique - Mossuril.
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Quadro 6.58 - Turismo de Lazer Costeiro na província de Nampula
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
75 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

3 Polos urbanos, com importância para o turismo da província, sendo Nampula a
capital provincial, o polo receptor e distribuidor dos fluxos turísticos e o centro
logístico mais importante.

Cidade de Nampula

Capital da província

Portal receptor e
distribuidor de turistas
que visitam a costa

Dispõe de aeroporto internacional e
regional que serve o acesso de turistas
aos destinos da costa.

34 Empreendimentos de alojamento,
vocacionados exclusivamente para o
turismo de negócios e eventos.

Centro logístico da província
Cidade de Nacala

Polo urbano costeiro com grande
potencial para o desenvolvimento do
turismo, mas sem expressão de relevo.

4 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Cidade da Ilha de
Moçambique

Enquadra-se numa APIT de referência
para toda a região vizinha

Destino Turístico Histórico
e Cultural de referência
nacional e internacional
considerado como o mais
rico e importante do pais.

Dispõe de um aeródromo inactivo no
continente, no Lumbo.

33 Unidades de Alojamento na sua maioria
de média dimensão. 5 destas unidades de
alojamento são de alta qualidade, mas de
pequena dimensão.

Portal receptor e
distribuidor de turistas,
Existem referências a actividades turísticas
mas ainda sem afirmação Dispõe de aeroporto internacional ainda marítimas de mergulho sem que fosse
comercial
sem impactos no turismo.
possível identificar o seu número ou
actividade.

Alguns serviços de actividades turísticas
Destino turístico histórico e cultural com marítimas sem referências específicas, quer
grande relevância.
em tipologia, ou quantidade ou mesmo em
O único destino turístico procurado por localização.
navios de cruzeiro internacionais e
Serviços dirigidos a nichos de mercado
regionais no norte de Moçambique.
internacional que visitam a Ilha pelo seu
valor cultural e histórico.

Distritos Costeiros

6 Distritos dos quais 3 se enquadram
numa APIT

38 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Memba

Enquadra-se numa APIT.

Sem expressão
como destino
turístico com
excepção de um
lodge com qualidade
e que constitui
referencia.

Possuindo praias diversas, uma fauna
rica em animais selvagens e paisagens
de qualidade, o distrito apresenta
potencialidades para o desenvolvimento
da actividade turística de qualidade,
que não estão, no entanto, plenamente
aproveitadas.

7 Unidades de Alojamento em geral de
baixa qualidade

Nacala-Velha

Enquadra-se numa APIT.

Sem expressão
como destino
turístico

Possui um conjunto de praias com
águas cristalinas, areia fina e branca e 1 pequeno complexo turístico oferece
riqueza em recursos marinhos, que
acomodação e actividades de mergulho.
conferem ao distrito um grande
.
potencial para o desenvolvimento da
actividade turística que, no entanto, não
está aproveitado.

2

1 único empreendimento, o Nuarro Eco
Lodge na baía de Memba, oferece serviços
de acomodação, bem como de lazer,
abarcando actividades diversas no mar
como mergulho, caiaques, observação de
baleias e golfinhos, passeios de barcos e
pesca desportiva.
4 Unidades de Alojamento de média/baixa
qualidade.
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3

4

Mossuril

Enquadra-se numa APIT

13 Unidades de Alojamento de média/alta
qualidade

Destino Turístico de
referência
principalmente
nacional e alguma
internacional

Inserido numa ZETI definida para o
Projecto “Arco Norte”.

Mogincual

Não se enquadra numa APIT.

Sem expressão
como destino
turístico

Turismo pouco desenvolvido devido a
falta de energia eléctrica e precariedade Não há referências de actividades turísticas
das vias de acesso.
de relevo.

Mossuril é um dos distritos costeiros de
Nampula com maior número de operadores
turísticos quer existentes, quer planificados.

Muito recentemente investidores
mauricianos manifestaram interesse em
investir num projecto turístico e
Os operadores turísticos já existentes no
imobiliário de grande dimensão.
Distrito de Mossuril, principalmente nas
praias oferecem, para além da
O património histórico e cultural e a
acomodação, actividades recreativas como,
linha costeira de praias arenosas
pesca desportiva, mergulho, desportos de
propícias ao turismo balnear como as
praia e passeios culturais.
praias de Chocas-Mar, Lunga,
Matibane, Carrusca e das ilhas Crusse, Existem alguns serviços de actividades
São Jamali e Sete Paus.
turísticas marítimas, mas sem referências
específicas quer em tipologia, ou
A praia da Chocas é um destino balnear quantidade ou mesmo em localização.
dos residentes da cidade de Nampula e
nela existe um aglomerado histórico de
casas de veraneio.
5 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.

Praia de Quinga tem alguma
importância para o turismo local.
5

6

Angoche

Não se enquadra numa APIT.

4 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.

Sem expressão
como destino
turístico

Não está adequadamente desenvolvido
em termos turísticos.
Não há referência de actividades turísticas
de relevo.
Praia Nova de Angoche tem potencial
para exploração turística.

Moma

Não se enquadra numa APIT.

Sem expressão
como destino
turístico

Não está adequadamente desenvolvido
em termos turísticos.
Não há referências de actividades turísticas
de relevo.
Sede de uma grande empresa de
exploração de areias pesadas.

5 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.

Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província da Zambézia

A Zambézia possui um potencial considerável para o desenvolvimento turístico ao longo da sua costa de
cerca de 400 quilómetros e nas ilhas, complementando com actividades desportivas e outras de
aproveitamento de todas as potencialidades que o mar oferece, incluindo as excelentes paisagens e a
grande diversidade da fauna bravia na reserva nacional do Gilé.
No entanto, a sua deficiente rede rodoviária ao longo da costa e as suas características praias de mangais
e áreas pantanosas marinhas não facilitam o estabelecimento de empreendimentos turísticos que atraiam
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os mercados, registando fracos índices de competitividade com outros destinos com maiores qualidades
naturais.

Quadro 6.59 - Turismo de Lazer Costeiro na província da Zambézia
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
51 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

Uma só cidade na costa que constitui portal de acesso turístico e centro logístico
mais importante da província

Cidade de Quelimane

Capital da província

28 Empreendimentos de alojamento de
média e baixa qualidade, vocacionados
principalmente para o turismo de negócios
e eventos locais.

Dispõe de aeroporto doméstico.
Portal receptor e
distribuidor de turismo de
pequena escala,
maioritariamente
doméstico

Centro logístico da província
Turismo marcadamente doméstico de
eventos e negócios, sem grande
expressão.

A praia da Zalala, no vizinho distrito de
Nicoadala regista algum turismo balnear
local e um lodge de qualidade média e
pequena dimensão.

Distritos Costeiros

6 Distritos dos quais nenhum se
enquadra em APIT

23 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Actividade turística pouco desenvolvida, 6 Unidades de Alojamento de média/baixa
devido ao mau estado das vias de
qualidade dos quais 2 são lodges de
acesso
qualidade média.

Pebane
Sem expressão
como destino
turístico de relevo

Enquadra-se na Área para o Turismo
do Parque Nacional do Gilé.
APA das Ilhas Segundas e Terceiras
onde o turismo ainda não é expressivo.

2

3

4

5

Os 2 lodges oferecem para além da
acomodação, actividades recreativas
marítimas em pequena escala, incluindo
pesca desportiva, mergulho, snorkeling,
desportos de praia e passeios de canoas.

Maganja da Costa

A actividade turística é limitada

Sem expressão
como destino
turístico

Degradação das rodovias torna difícil o
acesso a essa área.

Namacurra

A actividade turística limitada.

Sem expressão
como destino
turístico

Degradação das rodovias torna difícil o
acesso a essa área.

Inhassunge

A actividade turística é limitada

Sem expressão
como destino
turístico

Degradação das rodovias torna difícil o
acesso a essa área.

Chinde

Actividade turística limitada a Fazendas Não dispõe de alojamento turístico.
do Bravio.
Não tem relações com actividades turísticas
marítimas.

Sem expressão
como destino
turístico

6 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade
Não tem relações com actividades turísticas
marítimas
5 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.
Não tem relações com actividades turísticas
marítimas.
3 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.
Não tem relações com actividades turísticas
marítimas.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
6

Nicoadala
Sem expressão
como destino
turístico

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
51 unidades de alojamento na zona costeira

Praia da Zalala é o destino balnear da
cidade de Quelimane cujos residentes
são o seu mercado preferencial.

3 Unidades de Alojamento de média
qualidade.
O pequeno Zalala Beach Lodge constitui a
única referência de alojamento de lazer
turístico.

Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província de Sofala

A província de Sofala é caracterizada por áreas de natureza pantanosa, confluência de estuários e, por
estas características, não é propícia ao desenvolvimento do turismo de Sol&Mar ao longo da sua costa,
caracterizada por vastas áreas de mangais, especialmente perto dos estuários dos rios Pungué e
Zambeze.
Praticamente todos os estabelecimentos turísticos construídos na costa estão situados na cidade da
Beira, com a excepção de uma pequena unidade de alojamento de baixa qualidade e capacidade, o
Savane Lodge, junto da embocadura do rio Savane e que presentemente está fechado após ter sido
destruído pelo ciclone Idai.
A cidade da Beira é a segunda cidade de Moçambique e um centro económico de importância regional.
O seu porto desempenha um papel importante na ligação de Moçambique com o Zimbabué e outros
países vizinhos localizados no centro. Actualmente, o crescimento do turismo da cidade da Beira
baseia-se no comércio e negócios.
Em termos de turismo de lazer de Sol&Mar, são de referir as praias existentes na própria cidade da Beira
ou as praias vizinhas a norte da cidade, como as do Savane, Sengo e “Sixmile”. Estas praias constituíam
historicamente uma atracção em combinação com visitas à Gorongosa ou a uma das coutadas de caça
da província. A procura era principalmente proveniente do vizinho Zimbabué (antiga Rodésia).
Recentemente os zimbabueanos voltaram a frequentar as praias da Beira e Savane. No entanto, a falta
de infraestruturas tem levado a que a maioria desça para a costa norte da província de Inhambane até
Massinga. É importante salientar, porém, que nestes dias a situação económica do Zimbabué tem estado
a reflectir-se num decrescimento do número de turistas de praia.
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Quadro 6.60 - Turismo de Lazer Costeiro na província de Sofala
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
48 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

Uma só cidade na costa que constitui portal de acesso turístico para a região e
centro logístico mais importante da província

Cidade da Beira

Enquadra-se numa APIT que se
relaciona com o interior e os Destinos
de Gorongosa e Manica.

Segunda cidade do País
em tamanho e
complexidade de
serviços, mas com pouca
relevância para o turismo
relacionado com a costa.

Capital da província
Dispõe de aeroporto internacional, o
segundo maior do país em volume de
tráfego.

Portal de acesso e
Centro logístico do Centro do País,
trânsito do turismo de
lazer para outros destinos servindo ainda as províncias interiores
de Manica e Tete bem como o vizinho
- Gorongosa e Bazaruto.
Zimbabué.

43 Empreendimentos de alojamento de
média e boa qualidade, vocacionados
principalmente para o turismo de negócios
e eventos locais, recebendo
ocasionalmente turistas de lazer,
principalmente do Zimbabué.
O Lodge do Savane era a única referência
de turismo de praia nas proximidades da
cidade, mas está fechado desde o ciclone
Idai.

Dispõe de 1 Clube Náutico que conta com
cerca de 10 barcos a motor para pesca
desportiva, 1 barco à vela e vários jet-skis
Turismo principalmente doméstico e
regional de eventos e negócios e algum de propriedade de residentes.
lazer local.
Turistas do Zimbabué, no Fim do Ano ou na
Praias com fraca qualidade, procuradas
como áreas balneares de lazer urbano
por residentes e por um número
reduzido de turistas provenientes do
Zimbabué.

Páscoa chegam à Beira em pequenos
grupos com alguns barcos a motor para
pesca de lazer e eventualmente concursos
de pesca.

Distritos Costeiros

6 Distritos dos quais 3 se enquadram
em APIT

5 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Marromeu

Não se enquadra numa APIT.

Destino Turístico
cinegético de
referência
internacional

A Reserva de Marromeu localiza-se
neste distrito tendo a área sido
declarada como Património Mundial
RAMSAR.

7 Unidades de Alojamento básico longe da
costa.
As coutadas de caça dispõem de
acampamentos de luxo que servem o
turismo cinegético exclusivo e de alto
rendimento.

Não tem relações com actividades
turísticas marítimas.
2

Cheringoma
Destino Turístico
cinegético de
pequena escala

3

Muanza
Destino Turístico
cinegético de
pequena escala

4

Enquadra-se numa APIT que se
relaciona com o Parque Nacional da
Gorongosa que ocupa 3% do território
do distrito.

7 Unidades de Alojamento longe da costa.
2 Acampamentos na coutada 10.
Não tem relações com actividades
turísticas marítimas.

Enquadra-se numa APIT que se
2 Unidades de Alojamento longe da costa.
relaciona com o Parque Nacional da
Gorongosa que ocupa 23% do território Não tem relações com actividades
do distrito incluindo ainda a Coutada 10. turísticas marítimas.

Dondo

Enquadra-se na APIT de Sofala.

Um único destino
balnear no distrito,
mas actualmente
desactivado

Praia do Savane, próxima da cidade da
Beira constitui a principal referência
turística balnear do distrito.

1 lodge na costa (Savane) presentemente
fechado devido ao ciclone Idai (2019)
8 Unidades de alojamento longe da costa e
de baixa qualidade.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
5

Búzi

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
48 unidades de alojamento na zona costeira

Não se enquadra numa APIT.

9 Unidades de Alojamento longe da costa
na vila Sede do Búzi

Sem expressão como Não tem relações com actividades
destino turístico
turísticas marítimas.
6

Machanga

Não tem relações com actividades
turísticas marítimas.

Não se enquadra numa APIT.

4 Unidades de Alojamento de baixa
qualidade.

Sem expressão como Não está adequadamente desenvolvido
destino turístico
em termos turísticos.
Ilhas de Chiloane e Buene têm potencial
para turismo, mas não dispõem de
Limitações de energia eléctrica,
serviços.
precariedade das vias de acesso.
Não tem relações com actividades
turísticas marítimas.
Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província de Inhambane

A província de Inhambane caracteriza-se por ser, no contexto da oferta turística nacional, o principal
destino para os turistas que procuram as praias e ilhas de Moçambique para o seu lazer de férias.
Do distrito de Govuro para sul, mais uma APIT define na área do Bazaruto um dos mais importantes
Polos Turísticos do País, contando com um aeroporto situado em Vilanculos e dispondo de um conjunto
de atractivos turísticos baseados na mais importante área de conservação na costa de Moçambique, o
Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto (PNAB).
Esta área tem uma grande importância para o turismo nacional pois é conhecida internacionalmente
como um destino ecoturístico devido ao facto de que nela se estabeleceu o PNAB como a Área de
Conservação marinha mais importante da costa moçambicana.
Pode efectivamente afirmar-se que o polo turístico de Vilanculos / Inhassoro / Bazaruto constitui
presentemente o destino de lazer mais desenvolvido de Moçambique, com atracções turísticas
importantes constituídas por ilhas paradisíacas, um Parque Nacional, e uma área marítima de águas
calmas e cristalinas favorável para o mergulho com garrafas e autónomo, a pesca desportiva e a
observação de grandes animais marinhos como baleias, dugongos e golfinhos, num ambiente de rara
qualidade.
A linha costeira característica desta área é particularmente atraente, com praias de areias brancas e
paisagens com vistas panorâmicas sobre a zona sujeita a marés até às ilhas do Arquipélago de Bazaruto.
Esta área é um dos dois polos turísticos de lazer da província de Inhambane que juntamente com o polo
da cidade de Inhambane e as praias vizinhas, apresentam o maior parque de camas de empreendimentos
turísticos de alojamento de lazer de todo o país.
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A oferta turística deste polo turístico baseia-se fundamentalmente nos atractivos marinhos e por isso
regista um número elevado de embarcações turísticas que oferecem uma variedade de actividades
relacionadas com o mar, como a pesca desportiva, safaris de observação da megafauna, mergulho e
passeios de visita ao PNAB.
Estes empreendimentos turísticos de alojamento e actividades marítimas estão estabelecidos em número
relativamente pequeno nas ilhas do Arquipélago, concentrando-se principalmente a sul do PNAB no Cabo
de São Sebastião, em Vilanculos e Inhassoro, estendendo-se ainda a alguns empreendimentos
registados na península de Nhamabwé, também conhecida como BD ou Bartolomeu Dias.
As unidades de alojamento estabelecidas nos polos de Vilanculos, Inhassoro e Nhamabwé
caracterizavam-se no passado recente por serem de qualidade média ou mesmo baixa, com um mercado
doméstico, internacional e de negócios bastante limitado. No entanto, nos últimos anos, este tipo de
unidades veio a dar lugar a um cenário de melhoria gradual da qualidade dos empreendimentos e seus
serviços e presentemente assiste-se a que a procura tem aumentado para serviços de qualidade, levando
a que algumas com fraca qualidade de serviços viessem a fechar e que outras melhorassem os seus
serviços para servir um mercado mais exigente.
Os turistas que visitam a área procuram entre as principais actividades visitar as ilhas do PNAB para
observar os belos cenários caracterizados por dunas e praias povoadas de flamingos, pelicanos e outras
aves num ambiente natural preservado que chega até a contar com uma população de crocodilos na ilha
do Bazaruto.
Os atractivos procurados incluem principalmente tartarugas conhecidas por nidificar nas praias de
Bazaruto e Bartolomeu Dias. A migração de baleias que ocorre anualmente entre os meses de Abril a
Setembro, ao longo da costa oceânica do Parque e mesmo dentro da baía constitui também um atractivo
importante que dá origem a inúmeros programas “safaris” marinhos para a observação da megafauna
que inclui ainda o tubarão baleia, as raias manta, os golfinhos e os raros dugongos.
O Bazaruto é ainda muito procurado para o mergulho com garrafas e o snorkeling e várias unidades de
alojamento que dispõem de barcos próprios, oferecem estes serviços e ainda a pesca desportiva em alto
mar. O Bazaruto é um destino famoso a nível internacional para a pesca do Marlin Gigante.
Alguns visitantes regulares principalmente originários do Zimbabué ou da África do Sul guardam as suas
embarcações localmente, de forma associada, principalmente no caso de Inhassoro e Nhamabwé/BD
onde se concentram mais as actividades de pesca cujo área mais conhecida fica nas proximidades do
“Twelve Mile Reef” mas que em muitos casos se aventuram para além das 20 milhas da costa,
principalmente durante a realização de concursos de pesca que organizam anualmente.
Existem em Vilanculos 8 empresas que prestam serviços de mergulho e snorkeling ou excursões e
“transfers” para as ilhas, directamente aos turistas ou através das unidades de alojamento que no caso
de não disporem de embarcações próprias as contratam para servir os seus clientes.
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Nos períodos de estacão alta de Dezembro a Janeiro podem observar-se inúmeras embarcações dos
hotéis ou dos operadores turísticos ou mesmo ainda de privados afluírem aos pontos de mergulho mais
conhecidos. Nos períodos de época alta muitos visitantes, na maioria sul-africanos ou zimbabueanos,
trazem consigo as suas embarcações privadas.
Mais a sul, entre o Bazaruto e o Polo Turístico com centro na cidade de Inhambane, o distrito de Massinga
reúne alguns atractivos que justificaram o aparecimento de empreendimentos turísticos com alguma
qualidade que atraem o turismo doméstico e regional. Entre estes salienta-se a Reserva Nacional do
Pomene (RNP) que constitui presentemente a AC com a menor expressão e dimensão no conjunto das
AC que a ANAC tem sob a sua tutela.
Esta AC do Pomene situa-se numa posição estratégica, próxima dos destinos de praia de Massinga, cujo
nome mais conhecido é a praia de Morrungulo e o conjunto dos empreendimentos locais atrai o turismo
doméstico e particularmente o regional originário do Zimbabué e África do Sul sendo o acesso a esta
área garantido por via rodoviária.
A cidade de Inhambane reúne uma serie de atractivos turísticos excelentes, sendo ela própria uma
referência arquitectónica histórica urbana ainda muito preservada, servida por um conjunto de praias de
grande qualidade, como o Tofo e a Barra. Este Polo Turístico regista a maior concentração de
empreendimentos turísticos de lazer estabelecidos na zona costeira.
As principais actividades desenvolvidas estão ligadas à praia e ao mar, nomeadamente o lazer de praia,
o mergulho e a pesca desportiva. O Tofo é reconhecido internacionalmente como um destino de mergulho
de grande qualidade e por esse motivo proposto pelo PEDT II como tendo potencial para ser declarado
como uma Área de Conservação Marinha.
Os turistas estrangeiros, principalmente sul-africanos, chegam aos destinos em pequenos grupos ou
pequenas caravanas, por via terrestre, utilizando geralmente carros com tracção às quatro rodas, que
facilitam o acesso aos difíceis pontos onde se localizam um grande número das estâncias turísticas,
como Závora, Jangamo, Paindane, Guinjata, Pomene, etc., destinos caracterizados por falta de rodovias
asfaltadas.
Os turistas domésticos, que maioritariamente visitam os diversos destinos motivados pelo turismo de
eventos e lazer de praia, concentram as suas actividades em áreas com acesso fácil como a própria
cidade de Inhambane, as praias do Tofo e da Barra, Vilanculos e a vila de Quissico.
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Quadro 6.61 - Turismo de Lazer Costeiro na província de Inhambane
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
414 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

3 Polos urbanos, com importância para o turismo da província, sendo a cidade de
Inhambane a capital provincial, a vila de Vilanculos o polo receptor e distribuidor dos
fluxos turísticos mais significativos da província através do seu aeroporto regional e a
cidade da Maxixe o centro logístico mais importante.

Cidade de Inhambane

Enquadra-se na APIT da Zona Costeira
de Inhambane.

Destino turístico de
referência nacional,
regional e internacional
dispondo do maior parque
de alojamento turístico
exclusivamente de lazer
do País

Capital da província
Dispõe de aeroporto regional
Praias de referência incluídas no
Município - Tofo, Tofinho e Barra.
A Barra é um destino preferencial para
o mercado sul-africano.

110 Unidades de Alojamento de baixa,
média e alta qualidade servindo
essencialmente o turismo de lazer de
Sol&Mar.
Várias embarcações de recreio registadas
em números não especificados e
estacionadas nas praias, usadas em
actividades turísticas marítimas.
5 Operações de mergulho registadas no
Tofo e Barra.

O Tofo é um destino preferencial para o
O Tofo dispõe de um parque histórico de
mercado Internacional europeu e
casas de veraneio algumas das quais são
americano bem como o nacional.
alugadas a turistas.
Tofinho é destino preferencial para o
mercado doméstico.
Cidade de Maxixe

Não se enquadra numa APIT.

Sem grande expressão
como destino turístico

Ponto de passagem de turistas que
chegam de carro a destinos da
província.

16 Unidades de Alojamento de média e
baixa qualidade.
Tem relações com actividades turísticas
marítimas, mas não se encontram
referências de tipologia de serviços e seu
número.

Centro logístico mais importante da
província.
Distritos Costeiros

8 Distritos dos quais 5 se enquadram
em APIT

304 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Govuro

Não se enquadra numa APIT

Sem expressão
como destino
turístico

Embora próximo do Polo turístico do
Bazaruto não apresenta actividades
turísticas.

5 Unidades de Alojamento longe da costa
na vila Sede.

Inhassoro

Enquadra-se numa APIT e no PNAB.

Destino Turístico de
referência nacional,
regional e alguma
internacional

É um dos distritos mais desenvolvidos
em termos turísticos na faixa costeira
da província de Inhambane.

2

Não tem relações com actividades
turísticas marítimasv
82 Unidades de Alojamento de média e alta
qualidade.
1 Unidade de 5 estrelas na Ilha do
Bazaruto.

Actividades turísticas caracterizadas por
uma estreita relação com as praias, o
mar e a rica biodiversidade presente na
área do Bazaruto.

Estas unidades servem como base para
turistas provenientes do Zimbabué e África
do Sul que visitam a área para actividades
de pesca desportiva e de lazer.

Integra as ilhas do Bazaruto e Santa
Carolina.

42 Embarcações privadas de recreio
turístico registadas.
9 Embarcações oficialmente licenciadas
para serviços turísticos.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
3

Serviços Turísticos
414 unidades de alojamento na zona costeira

Vilanculos

Enquadra-se numa APIT e no PNAB.

Destino Turístico de
referência nacional,
regional e
especialmente
internacional.

É o distrito mais desenvolvido em
termos turísticos na faixa costeira da
província de Inhambane.

Constitui o destino
mais procurado do
país por turistas
provenientes dos
mercados de longa
distância da Europa
e América

4

Características do Turismo
Enquadramento

Massinga
Destino Turístico de
referência nacional e
regional

Dispõe de um aeroporto
internacional/regional com grande fluxo
de passageiros estrangeiros
provenientes da África do Sul que
fazem extensões para a região.

Morrumbene
Destino Turístico de
referência regional e
nacional

Jangamo
Destino Turístico de
referência regional e
nacional

26 Embarcações oficialmente licenciadas
para serviços turísticos.

42 Unidades de Alojamento de média e alta
qualidade.

3 Praias de referência regional que
constituem sub-destinos: Massinga,
Pomene e Morrungulo.

Os operadores oferecem para além da
acomodação, actividades recreativas como,
pesca desportiva, mergulho e snorkeling,
possuindo barcos próprios

Enquadra-se numa APIT da Zona
Costeira de Inhambane.

8 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Paisagens de beleza cénica e praias
arenosas propícias ao turismo balnear.

Os operadores oferecem para além da
acomodação, actividades recreativas como,
pesca desportiva, mergulho e snorkeling,
possuindo barcos próprios.

Enquadra-se numa APIT da Zona
Costeira de Inhambane.

55 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Possui longa faixa costeira com
potencial para do turismo, marcada por
belas paisagens e praias, e actividade
turística consideravelmente
desenvolvida.

Os operadores oferecem actividades
recreativas como, pesca desportiva,
mergulho e snorkeling, possuindo barcos
próprios.

Destino de férias procurado por
sul-africanos
7

94 Embarcações privadas de recreio
turístico registadas.

Enquadra-se numa APIT da Zona
Costeira de Inhambane.

Destino de ferias procurado por
sul-africanos.
6

Estas unidades servem nichos de mercado
nacional, regional e internacional.

Actividades turísticas caracterizadas por
Os operadores oferecem actividades
uma estreita relação com as praias, o
mar e a rica biodiversidade presente na recreativas como pesca desportiva,
mergulho, snorkeling, passeios de canoas,
área do Bazaruto e do PNAB
passeios culturais, passeios às ilhas que
compõem o Arquipélago de Bazaruto

Destino de ferias procurado por
zimbabueanos e sul-africanos
5

97 Unidades de Alojamento de média e alta
qualidade, algumas com 5 estrelas nas
ilhas.

Inharrime

Não se enquadra numa APIT.

Destino Turístico de
referência regional e
nacional

O turismo na zona costeira (incluindo a
Praia de Závora) é considerado de
baixa qualidade.
Destino de férias procurado por
sul-africanos.

Muitos turistas sul-africanos levam os seus
próprios barcos para esta área.
16 Unidades de Alojamento de média
qualidade.
1 Eco-lodge com qualidade em Dovela.
Alguns operadores oferecem actividades
recreativas como, pesca desportiva,
mergulho e snorkeling, possuindo barcos
próprios.
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Polos urbanos e
distritos costeiros
8

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
414 unidades de alojamento na zona costeira

Zavala

Não se enquadra numa APIT.

Sem expressão
como destino
turístico

Embora com um alto potencial turístico
ao longo da costa (belas paisagens e
praias) não está devidamente
aproveitado.

4 Unidades de Alojamento de média
qualidade.
1 operador oferece actividades recreativas
como, pesca desportiva, mergulho e
snorkeling,

Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província de Gaza

A área costeira da província de Gaza dispõe de praias com boa qualidade e três distritos são
reconhecidos como destinos de referência para o turismo doméstico e regional. A capital, cidade de
Xai-Xai está localizada ao longo da estrada Nacional 1 (N1) que oferece o acesso principal às praias dos
distritos de Manjacaze, Xai-Xai e Bilene onde tradicionalmente se fixaram empreendimentos turísticos e
muitas casas de veraneio de residentes da cidade de Maputo e de localidades do interior da província,
para além de muitos cidadãos sul-africanos.
O turismo na costa da província é essencialmente direccionado ao lazer de Sol&Mar sendo o turismo
doméstico o predominante e o turismo regional igualmente importante.
Existe muita actividade de pesca desportiva e de lazer praticada principalmente por sul-africanos
principalmente nos destinos turísticos do Bilene e do Xai-Xai. O Bilene tem o estuto de Reserva Especial
(REB), sobretudo devido à conservação de tartarugas marinhas.

Quadro 6.62 - Turismo de Lazer Costeiro na província de Gaza
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
83 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

Uma só cidade na costa que constitui o centro logístico mais importante da província
sem relação directa com a costa

Cidade de Xai-Xai

Enquadra-se na APIT da zona costeira
de Gaza.

Ponto de passagem para
o turismo doméstico e
regional

Situa-se no corredor rodoviário (N1) de
acesso aos destinos turísticos da
província.
Centro logístico mais importante da
província.

16 Unidades de Alojamento de média
qualidade no centro urbano que não está
situado na costa.
Centro urbano não tem relações directas
com actividades turísticas marítimas que
existem na praia do distrito do mesmo
nome.
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Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
83 unidades de alojamento na zona costeira

Distritos Costeiros

3 Distritos dos quais 2 se enquadram
em APIT

83 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Enquadra-se na APIT da zona costeira
de Gaza.

17 Unidades de Alojamento de média
qualidade sendo somente 2 na praia.

Dois destinos balneares de relevo,
Chizavane e Chidenguele.

Alguns operadores oferecem actividades
recreativas como, pesca desportiva,
mergulho e snorkeling.

Manjacaze
Destino Turístico de
referência regional e
nacional

Turismo doméstico e regional
sul-africano.

Alguns turistas sul-africanos levam os seus
próprios barcos para esta área.

Em Chidenguele casas e unidades
turísticas concentram-se na lagoa
Nhambavale.
2

Xai-Xai
Destino Turístico de
referência regional e
nacional

Na lagoa Nhambavale existe um centro
náutico de vela e canoagem.

Enquadra-se na APIT da zona costeira
de Gaza.

20 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Praia de Xai-Xai é a zona balnear da
cidade onde se concentram
empreendimentos e um parque de
casas de veraneio.

Muitas casas de veraneio privadas são
alugadas a turistas.
Alguns operadores oferecem serviços de
pesca desportiva.
Muitos turistas sul-africanos levam os seus
próprios barcos para esta área e praticam a
pesca desportiva.

3

Bilene
Destino Turístico de
grande dimensão e
importância para o
turismo doméstico e
regional.

Enquadra-se na APIT da zona costeira
de Gaza.

46 Unidades de Alojamento de média e alta
qualidade

Enquadra-se na Reserva Especial do
Bilene.

Muitas casas de veraneio privadas são
alugadas a turistas.

Zona balnear de grande escala com
empreendimentos e um grande parque
de casas de veraneio.

Alguns operadores oferecem serviços de
pesca desportiva.

Lagoa de água salgada com
características únicas que favorece o
turismo balnear.

Muitos turistas sul-sfricanos levam os seus
próprios barcos para esta área.

Destino preferencial para residentes de
Maputo.
Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo de Lazer Costeiro na província de Maputo

O turismo relacionado com o mar na província de Maputo ocorre em duas áreas distintas da costa, sendo
uma a Norte da cidade do Maputo e a Sul da costa de Gaza, incluindo dois distritos sendo um sem
importância turística e outro já vizinho da Capital que tem uma importância turística crescente. A outra
área, a sul da Capital, inclui um distrito urbano - a Ilha de Inhaca - e o distrito de Matutuine, que se estende
a sul da baía de Maputo até ao limite sul do território nacional que faz fronteira com a República da África
do Sul.
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Esta província, juntamente com a cidade do Maputo, apresenta um interessante e importante quadro de
desenvolvimento do turismo, integrando a vibrante cultura urbana da área metropolitana mais importante
do país, as áreas rurais do interior e da costa, e uma Área de Conservação terrestre e costeira de
referencial Internacional, a recentemente declarada APA da Costa dos Elefantes que inclui a Reserva
Especial de Maputo (REM) e a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro (RMPPO).
A Grande Maputo está a crescer exponencialmente e estende-se agora para territórios vizinhos como o
distrito de Marracuene na província de Maputo, oferecendo grandes oportunidades ao desenvolvimento
de um turismo que integre o lazer urbano e novas áreas balneares às quais é possível aceder a partir do
centro da cidade através das recentes infraestruturas construídas e que incluem uma estrada circular que
permite o acesso fácil e rápido a Marracuene e daí à península da Macaneta, na foz do rio Incomáti
através de uma ponte também recentemente construída.
Com este acesso rápido e fácil criaram-se as condições para que as praias de Marracuene / Macaneta
passem efectivamente a ser a área balnear de excelência para a Grande Maputo que, com os seus quase
3 milhões de habitantes, constitui por si só um importante mercado turístico.
Por outro lado, o distrito de Matutuine e a Costa dos Elefantes que reúnem importantes atractivos
ecoturísticos passaram a estar do mesmo modo fácil e rápido, acessíveis a turistas provenientes da
cidade do Maputo ou de outros pontos da região ou do Mundo que chegam por via aérea ao aeroporto
internacional da cidade.
A Costa dos Elefantes dispõe de um conjunto de atractivos turísticos excepcionais, fundamentalmente
baseados no mar e nas belas praias, que ao longo da costa do distrito de Machangulo e ao redor da ilha
da Inhaca, confinam com vastas áreas interiores com ecossistemas que permitem a coexistência de
vários habitats riquíssimos em espécies de flora e fauna marinha e terrestre concentradas num espaço
bem definido e protegido que permitem classificar a área como um importante destino para o turismo em
Moçambique.
Presentemente existe um ambicioso plano do Governo para a confirmação da REM como uma Área de
Conservação bem-sucedida e para dela fazer uma atracção turística de grande dimensão que venha
decididamente a contribuir para o projecto de afirmação da “Costa dos Elefantes” como um Destino
Turístico de classe mundial.
A proclamação da RMPPO veio reforçar o conjunto dos atractivos da área ao integrar os valiosos recursos
turísticos marinhos, permitindo facilmente o desenvolvimento do conceito turístico de produtos de “Bush
& Beach” (Selva e Praia) que atrai inúmeros nichos de mercado do turismo nacional, regional e
internacional.
Por outro lado, a recente declaração da constituição da APA da Costa dos Elefantes que inclui a Ilha da
Inhaca e as duas reservas veio a consolidar a área para que se candidate a ser um Destino Ecoturístico
de excelência de qualidade internacional, respondendo ao desiderato do PEDT-II.
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Pode assim afirmar-se que o distrito de Matutuine a par dos de Inhassoro e Bazaruto, que incluem duas
importantes áreas de conservação marinhas, constituem o que de melhor o país dispõe em termos de
atractivos ecoturísticos de classe internacional e que por esse motivo as duas áreas atraem importantes
mercados e números de turistas.
O distrito de Matutuíne possui um imenso potencial para o desenvolvimento do turismo devido à
diversidade dos seus recursos marinhos, costeiros e faunísticos, bem como a beleza das suas paisagens.
A variedade de ecossistemas aquáticos presentes nesta zona, associados à elevada biodiversidade e o
seu estado de conservação ainda pouco alterado atribuem ao distrito, este elevado potencial turístico.
Assim como no Bazaruto, existem nesta área de Matutuine, vários empreendimentos turísticos de boa
qualidade, entre unidades de alojamento e de actividades marítimas turísticas, principalmente de
mergulho e observação de golfinhos e baleias que atraem números crescentes de turistas para os dois
destinos.

Quadro 6.63 - Turismo de Lazer Costeiro na província de Maputo
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
128 unidades de alojamento na zona costeira

Polos Urbanos

Uma só cidade na baía do Maputo que constitui o centro logístico mais importante da
província sem relação directa com a costa.

Cidade da Matola

Não se enquadra numa APIT

Destino turístico de
negócios de média
dimensão sem expressão
como destino turístico de
lazer.

É um município e a capital da província
de Maputo.
É um importante centro industrial,
logístico e um nó rodoviário.

32 Unidades de Alojamento de média
qualidade.
Centro urbano que não tem relações
directas com actividades turísticas
marítimas.

Constitui um centro importante para a
passagem de turistas que chegam a
Moçambique provenientes da África do
Sul por rodovia e de passagem para os
destinos turísticos do Sul do país.
Distritos Costeiros

3 Distritos dos quais 2 se enquadram
em APIT

128 Empreendimentos de alojamento na
costa

1

Manhiça

Não se enquadra numa APIT

Sem expressão
como destino
turístico

A praia de Calanga é a única do distrito
com alguma qualidade paisagística,
mas sem aproveitamento turístico.

2 Acampamentos rústicos na praia e 2
Unidades de baixa qualidade no interior

Marracuene

Enquadra-se na APIT da zona da
Grande Maputo.

34 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Área balnear da cidade do Maputo em
franco crescimento depois da
construção da ponte ligando a
península da Macaneta à vila de
Marracuene.

Alguns operadores oferecem serviços de
pesca desportiva.

2

Destino Turístico de
referência regional e
nacional

Não tem relações com actividades turísticas
marítimas.

Muitos turistas sul-africanos levam os seus
próprios barcos para esta área.
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Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
128 unidades de alojamento na zona costeira

Destino preferencial para residentes de
Maputo e turistas sul-africanos
3

Matutuine
Destino Turístico de
referência nacional,
regional e
internacional
Constitui o destino
mais procurado por
turistas da Capital,
incluindo os
estrangeiros que a
visitam em negócios
e muitos
sul-africanos

Enquadra-se na APIT da Área de
Conservação Ambiental da Costa dos
Elefantes que inclui a REM, a RMPPO
e a RPI.
É o distrito mais desenvolvido em
termos turísticos na faixa costeira da
província de Maputo.

97 Unidades de Alojamento de média e alta
qualidade.
Estas unidades servem nichos de mercado
nacional, regional e internacional.
3 Subpólos turísticos distintos:
Ponta do Ouro/Malongane - Turismo
balnear e Ecoturismo

Actividades turísticas caracterizadas
por uma estreita relação com as praias, Costa da REM - Ecoturismo de alta
o mar e a rica biodiversidade presente
qualidade e número restrito
na área das REM, RMPPO e RPI.
Machangulo - Ecoturismo de média e alta
Turistas hospedados na cidade do
qualidade
Maputo fazem programas turísticos de
6 Operações de mergulho, activas na área
1 dia visitando o distrito.
da Ponta do Ouro.
Essencialmente um destino ecoturístico
procurado por residentes da cidade do Alguns operadores oferecem para além da
Maputo, turistas sul-africanos e no caso acomodação, actividades recreativas como,
pesca desportiva, mergulho e snorkeling e
de Machangulo por turistas Europeus
passeios de barco para a observação de
em pequenos números, que se alojam
golfinhos e baleias
em casas de luxo no Machangulo.

Fontes: 1-MICOA- AASE da Zona Costeira de Moçambique - Perfil Ambiental e Mapeamento do Uso Actual da Terra nos Distritos
da Zona Costeira de Moçambique – 2013; 2 – Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Turismo e Lazer de Mar na Cidade do Maputo

A Cidade do Maputo é a capital do País e o seu maior polo urbano, dispondo do mais importante aeroporto
internacional a nível que se posiciona como o principal portal de acesso aéreo dos visitantes estrangeiros
que chegam a e partem de Moçambique.
A cidade está também posicionada, juntamente com a vizinha cidade da Matola, no principal nó rodoviário
nacional constituído pelas estradas nacionais N1 e N4, constituindo a maior área metropolitana de
Moçambique, conhecida como “A Grande Maputo”.
A Grande Maputo é fundamentalmente um destino turístico de negócios e eventos relacionados com
acções de governação, uma vez que é nele que se estabelece a sede do Governo. Em resultado da
atracção de turistas de negócios para este destino abrem-se oportunidades para o turismo de lazer
urbano com eventos culturais e lazer balnear oferecidos pela cidade.
É nesta área metropolitana que se concentra o maior número de unidades de alojamento do país e onde
se estabeleceram vários Hotéis com a categoria de 5 estrelas. Nenhuma destas unidades se relaciona
directamente com o mar, embora algumas delas se situem nas margens da baía de Maputo e nenhuma
também oferece algum tipo de serviços marítimos directamente aos seus hóspedes.
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Existem na cidade dois clubes náuticos que são os mais importantes do país, que dispõem de barcos a
motor e veleiros pertencentes aos seus membros. As actividades náuticas destes dois centros não têm
relações directas com o turismo pois são desenvolvidas por residentes. No entanto, algumas competições
desportivas de vela e pesca desportiva atraem por vezes um pequeno número de sul-africanos.
Os dois clubes são muito activos em termos de actividades marítimas desportivas, calculando-se que
existam cerca de 50 barcos a motor baseados nos dois clubes, cujos proprietários praticam a pesca
desportiva, dentro e fora da baía do Maputo. Existem ainda nos dois clubes náuticos, cerca de 100 barcos
à vela, para além de pranchas-à-vela e canoas em número não especificado.
Existe também um certo número de operadores privados, em muitos casos não oficialmente registados,
que oferecem a residentes ou turistas, serviços de “transfers marítimos para a ilha da Inhaca e península
do Machangulo.
A cidade desenvolve-se nas margens da baía do Maputo que é fechada a Este pela ilha da Inhaca e pela
península do Machangulo. Esta área próxima da cidade, mas já na costa, dispõe de atractivos naturais
que fazem dela um dos melhores destinos ecoturísticos do Pais, tendo sido recentemente integradas
numa APA denominada “Costa dos Elefantes”.
Vários turistas de negócios que visitam Maputo, aproveitam os fins-de-semana para se alojarem nas
unidades existentes na Inhaca e visitarem a REM e a Ponta do Ouro, onde podem fazer mergulho ou
safaris marítimos de observação da fauna marinha.

Quadro 6.64 - Turismo de Lazer Costeiro na cidade do Maputo
Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
183 unidades de alojamento na zona costeira

Polo Urbano

Enquadra-se numa APIT da área da Grande Maputo

Destino turístico de
negócios de grande
dimensão com alguma
expressão como destino
turístico de lazer.

Capital do País

O maior parque hoteleiro
do País

Dispõe do maior aeroporto internacional do país.
Maior nó de distribuição de turistas no país.
Mais importante portal de acesso a Moçambique.
Maior concentração de unidades hoteleiras de boa qualidade em todo o país.
Maior concentração a nível nacional de serviços turísticos e similares.
Estrategicamente situada nas proximidades de um Destino Ecoturístico de grande
qualidade e renome internacional.
Intensa actividade de lazer marítimo desportivo dentro da baía.
Pesca desportiva pratica-se dentro e fora da baía de Maputo.
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Polos urbanos e
distritos costeiros

Características do Turismo
Enquadramento

Serviços Turísticos
183 unidades de alojamento na zona costeira

Distritos Costeiros
(Urbanos)

1 Distritos que se enquadra em APIT

Empreendimentos de alojamento na costa

1

Enquadra-se na APIT da APA da Costa
dos Elefantes.

34 Unidades de Alojamento de média
qualidade.

Destino de turismo ecológico e balnear.

Alguns operadores oferecem serviços de
pesca desportiva.

KaNyaka
(Ilha da Inhaca)
Destino Turístico de
referência nacional,
regional e
internacional

Destino preferencial para residentes de
Maputo e turistas sul-africanos

Procurado por
turistas da Capital,
incluindo alguns
estrangeiros que a
visitam em negócios.

Alguns turistas sul-africanos e muitos
residentes de Maputo levam os seus
próprios barcos para esta área.
À volta da ilha, dentro e fora da baía,
existem bancos de coral próprios para
mergulho e snorkeling.

Fonte: Cadastro dos Empreendimentos Turísticos - MICULTUR 2019

Os cruzeiros e a náutica de recreio
Algumas companhias de cruzeiros escalam o porto de Maputo (e outros locais da costa de Moçambique,
como a ilha dos Portugueses, à entrada da baía de Maputo, Pomene e ilha de Moçambique) de forma
mais ou menos regular:


Azamara Cruises



Crystal Cruises



Hollanda America Line



MSC Cruises



Oceania Cruises



Phoenix Reisen



Regent Seven Seas Cruises



Silversea Cruises



Saga Cruises



Viking Ocean Cruises

A MSC Cruises tem mesmo duas concessões - na ilha dos Portugueses e no Pomene - que utiliza nas
suas escalas.

Caracterização do mercado
Oferta
Na oferta por tipo de destino são de destacar:


o turismo de lazer / Sol & Mar na generalidade das cidades e nalguns distritos costeiros;
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o turismo de negócios mais focado nas cidades de Pemba, Quelimane, Beira e Maputo
a oferta de ecoturismo nos distritos de Palma, Macomia, Ibo, Inhassoro, Vilanculos, Inharrime,
Matutuine e KaNyaka (Ilha da Inhaca)



a oferta de turismo cultural no Ibo e Ilha de Moçambique

Ao nível da oferta náutica existem apenas quatro clubes náuticos:


um na cidade da Beira que conta com cerca de 10 barcos a motor para pesca desportiva, 1 barco
à vela e vários jet-skis de propriedade de residentes;



um na lagoa Nhambavale, no Xai-Xai, de vela e canoagem, que inclusivamente tem permitido
ocasionalmente a prática de competição;



dois em Maputo, que realizam algumas competições desportivas de vela e pesca desportiva e
são muito activos em termos de actividades marítimas desportivas dispondo de 50 barcos a motor
para pesca desportiva e cerca de 100 barcos à vela.

Como recursos turísticos são de destacar:


a diversidade de recursos marinhos, costeiros e faunísticos em Palma, Macomia, Ibo, Quissanga,
Memba, Nacala-Velha / Inhassoro, Vilanculos, Inhambane, Morrumbene, Bilene, Matutuine e
KaNyaka (Ilha da Inhaca)



a existência de Áreas de Conservação com utilização turística, na faixa costeira e espaço
marítimo, e que abrangem os distritos costeiros de Macomia, Ibo e Quissanga (Parque Nacional
das Quirimbas), Inhassoro e Vilanculos (Parque Nacional do Bazaruto), Morrumbene (Reserva
Nacional de Pomene) e Matutuine e KaNyaka (APA da Costa dos Elefantes); é de notar que a
APA das Ilhas Primeiras e Segundas não tem (ainda) utilização turística.



ilhas paradisíacas nos distritos de Palma, Ibo, Quissanga, Inhassoro, Vilanculos e KaNyaka; em
Machanga as ilhas de Chiloane e Buene têm potencial ainda não aproveitado;



as praias paradisíacas em Macomia, Memba, Nacala-Velha, Mossuril, Inhassoro, Vilanculos,
Massinga, Morrumbene, Jangamo, Inhambane, Manjacaze, Matutuine e KaNyaka;



o Património Histórico Mundial da Ilha de Moçambique



a cultura e património arquitectónico nos distritos de Mocímboa da Praia, Ibo, Ilha de
Moçambique, Mossuril, Vilanculos e Inhambane.

Como oferta de Actividades turísticas relacionadas com a utilização do mar são de destacar:


serviços de mergulho com garrafa e/ou snorkeling nos distritos de Palma, Macomia, Ibo, Pemba,
Pemba-Metuge / Memba, Nacala-Velha, Mossuril / Pebane, Inhambane (Tofo e Barra), Inhassoro
(Bazaruto), Vilanculos, Massinga, Morrumbene, Jangamo, Inharrime, Zavala, Inhambane,
Manjacaze, Matutuine e KaNyaka
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pesca desportiva e recreativa em Palma, Macomia, Ibo, Pemba-Metuge, Mecúfi / Memba,
Mossuril / Pebane / Inhassoro, Vilanculos, Massinga, Morrumbene, Jangamo, Inharrime, Zavala,
Inhambane, Manjacaze, Xai-Xai, Bilene, Marracuene, Matutuine, Maputo e KaNyaka



caiaques e outros desportos de praia em Memba, Pebane, Nicoadala, Vilanculos e Inhambane
(surf e kite-surf)



a oferta de passeios recreativos e de observação de fauna (whale-watching) em Palma, Macomia,
Ibo, Pemba-Metuge, Mecúfi, Memba, Mossuril, Pebane, Inhassoro, Vilanculos, Inhambane,
Matutuine e KaNyaka.

Ao nível da oferta de suporte à procura turística são de destacar os aeroportos internacionais, que servem
a faixa costeira de Norte a Sul, em Pemba, Nampula, Nacala (recente), Beira, Vilanculos, Maputo, um
aeroporto regional em Inhambane e um aeroporto doméstico em Quelimane.
Procura
A faixa costeira e espaço marítimo de Moçambique registam uma importante procura turística:


Doméstica, com especial destaque para Pemba, Ibo (embora nestes dois casos tenha vindo a
diminuir devido aos preços dos voos domésticos), Ilha de Moçambique (turismo cultural),
Quelimane e Beira (eventos e negócios), a quase generalidade dos distritos costeiros da
província de Inhambane (turismo balnear) e, pela proximidade a Maputo os distritos costeiros das
províncias de Gaza, Maputo e do município de Maputo;



Regional, com base no Zimbabué (Beira e parte norte da província de Inhambane) e na África do
Sul, abrangendo a quase generalidade dos distritos costeiros das províncias de Inhambane,
Gaza, Maputo e município de Maputo, quer para o turismo balnear, quer para a pesca desportiva,
registando-se muitos casos de sul-africanos que trazem as suas embarcações e/ou as deixam
nestas zonas.



Internacional, principalmente da Europa e América que procuram sobretudo as ilhas e praias
paradisíacas (e os lodges de luxo) dos arquipélagos das Quirimbas e Bazaruto, mas também o
turismo cultural e histórico na Ilha de Moçambique (referência turística internacional) e no Ibo e
ainda o turismo de sol e praia, mergulho e pesca desportiva no distrito de Matutuine (Ponta do
Ouro).

Tendências
Atendendo à instabilidade verificada nomeadamente tendo em conta algumas das ameaças detectadas
(ver Interacção), não foi possível identificar uma tendência para a evolução do turismo costeiro e marítimo
nos próximos anos.
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Área/espaços ocupados
De entre as cerca de 1.100 unidades de alojamento turístico localizadas na faixa costeira e ilhas pode
referir-se que existe uma oferta de média/alta qualidade, tal como descrito nos quadros acima (ver O
Turismo de Lazer nas diferentes áreas da faixa costeira) nas cidades de Pemba, Nacala, Ilha de
Moçambique, Quelimane, Beira, Inhambane, Maxixe, Matola e Maputo, e nos distritos costeiros de:


Palma, Macomia, Ibo, Quissanga, Pemba-Metuge e Mecúfi, na província de Cabo Delgado



Memba, Nacala-Velha, Mossuril, na província de Nampula



Pebane, Nicoadala, na província da Zambézia



Dondo, na província de Sofala



Inhassoro, Vilanculos, Massinga, Morrumbene, Jangamo, Inharrime e Zavala, na província de
Inhambane



Manjacaze, Xai-Xai e Bilene, na província de Gaza



Marracuene e Matutuine, na província de Maputo.

De entre estes é de destacar que foram detectados alojamentos turísticos de elevada qualidade (embora
alguns estejam actualmente desactivados, principalmente no Norte) nos distritos de Palma, Macomia,
Ibo, Quissanga, Mecúfi, Ilha de Moçambique, Memba, Inhassoro, Vilanculos, Massinga e Inharrime.

6.9.3

Valores (actuais e potenciais)

Valor Ambiental
Apesar de a ocupação e utilização turística estar muitas vezes associada à destruição de cordões
dunares e poluição, o incentivo a uma oferta turística de qualidade pode inverter esta percepção dado
que permite incentivar a manutenção e/ou mesmo a requalificação dos espaços costeiros.

Valor Económico e Social
O turismo em Moçambique depende principalmente de duas cadeias de valor: i) turismo de lazer,
tradicionalmente aquele que impulsionou os primeiros anos de desenvolvimento do turismo no país,
altamente influenciado pelos laços históricos e geográficos com a região, África do Sul e Zimbabué e em
menor volume, os mercados internacionais de longa distância, como a Europa e as Américas; e ii) o
turismo corporativo ou de negócios, que recentemente se tornou mais importante e relevante como
resultado da descoberta e desenvolvimentos potenciais de curto prazo de vastas reservas de recursos
naturais, principalmente no norte de o país.
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Presentemente a indústria do turismo está numa fase ainda emergente embora tenha crescido a partir
de meados de 2000 com o incremento das chegadas, de menos de 500.000 em 2000 para mais de 1,9
milhões de visitantes em 2013. Esta subida drástica das chegadas ao país veio a sofrer alguma redução
a partir de 2013 mas, nos últimos anos, voltou a mostrar tendências para subir, tendo atingido em 2018
um numero a que nunca antes se tinha chegado, segundo os “Dados de Referencia do Turismo”
publicados pelo MICULTUR em 2019 como se pode ver no quadro seguinte.

Quadro 6.65 - Chegadas Internacionais a Moçambique
Motivo de visita
Negócio/Conferencia

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

264.048

190.605

184.300

162.627

308.341

1.145.082

1.158.347

1250.752

1.103.668

2.092.560

224.475

170.963

173.946

153.490

291.018

Religião

16.624

31.899

29.556

26.080

49.448

Saúde

10.589

599

753

664

1.260

Outros Visitantes

89.744

81.523

76.054

67.110

127.242

1.750.562

1.633.935

1.715.360

1.513.640

2.869.869

Lazer & Férias
Visita a Familiares e Amigos

Total de Chegadas Visitantes

Fonte: INE, Inquérito à Despesa de Turistas 2015 (Dados Extrapolados); (*) Dados Preliminares

Como se pode constatar pelos números apresentados, é o turismo de lazer & férias que mais motiva a
viagem de visitantes, seguido pelo turismo de negócios que tem um peso cada vez mais significativo.
Efectivamente, nos últimos 10 anos o turismo de negócios está a crescer progressivamente devido ao
facto de que a exploração de recursos energéticos e minerais estar também a ganhar cada vez mais
importância no quadro das actividades económicas do país, atraindo visitantes regionais e internacionais.
No que respeita a origem dos mercados turísticos os “Dados de Referencia do Turismo” publicados pelo
MICULTUR em 2019 apresentam números que indicam que os visitantes que entram em Moçambique
são provenientes de África, tendo atingido em 2018 um número de 2.263.581 (cerca de 78%) de
chegadas, sendo 1.871.147 provenientes da África do Sul (65% do total de chegadas) como se pode ver
no quadro seguinte.
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Quadro 6.66 - Chegadas Internacionais por país de Residência
Continentes/Países

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

1.254.301

1.274.842

1.352.973

1.193.869

2.263.581

África do Sul

774.995

1.045.322

1.118.410

986.889

1.871.147

Malawi

210.084

3.694

3.953

3.488

6.614

Zimbabwe

157.149

102.539

106.551

94.021

178.264

Suazilândia

59.552

22.752

20.708

18.273

34.645

Outros Países de África

52.521

100.534

103.351

91.197

172.910

107.523

76.037

68.524

60.466

114.644

22.745

42.407

41.980

37.044

70.235

352.760

212.970

221.009

195.019

369.757

13.233

27.680

30.873

27.243

51.653

1.750.562

1.633.936

1.715.360

1.513.640

2.869.869

ÁFRICA

AMÉRICAS
ÁSIA
EUROPA
Resto do Mundo
Total

Fonte: INE, Inquérito à Despesa de Turistas 2015 (Dados Extrapolados); (*) Dados Preliminares

Igualmente em 2018, as chegadas internacionais provenientes do resto do mundo, incluindo Américas,
Europa e Ásia foram importantes, o que efectivamente constitui um bom indicador de desempenho do
sector que no mesmo ano registou cerca de 242 milhões de USD de receitas do turismo (BM 2018).

Quadro 6.67 - Receitas do Turismo Internacional
Ano
Milhões de USD

2014
206,6

2015
193,0

2016
107,9

2017
150,5

2018 (*)

Var (%)

241,8

60,7%

Fonte: BM, Balança de Pagamentos; (*) Dados Preliminares

A partir de 2003, o sector de turismo cresceu constantemente até atingir o pico em 2012, representando
aproximadamente 3,2% do produto interno bruto (PIB) e empregando cerca de 27.000 pessoas
(equivalente a 2,4% do emprego total). O sector também gerou MZN 8,8 mil milhões em exportações (ou
seja, receita gerada por visitantes internacionais), o que representou 6,8% do total das exportações.
No entanto, esses números podem representar um declínio real na contribuição da indústria para a
economia em geral. Segundo informações do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), em seu
pico em 2012, o turismo representava quase 3,5% do PIB total. No entanto, agora está previsto que esse
número anterior caia para menos de 2,6% até 2024, principalmente devido a uma recente desaceleração
no desempenho geral da economia nacional.
O turismo é também uma grande fonte de criação de emprego, que pode ir desde emprego muito
qualificado, ao nível do planeamento e gestão dos empreendimentos, até à criação de emprego
indiferenciado.
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Nas estatísticas-gerais do Cadastro dos Empreendimentos Turísticos (MICULTUR, 2019) estão
registados 16.968 empregos em alojamentos turísticos localizados nas províncias costeiras. A avaliar
pelos valores registados na província de Maputo, onde existem 128 unidades de alojamento nos distritos
costeiros, este valor parece estar sub-avaliado (ver quadro seguinte).

Quadro 6.68 - Emprego no turismo nas províncias costeiras
Província

Postos de trabalho

Cabo Delgado

2.314

Nampula

2.701

Zambézia

1.390

Sofala

1.675

Inhambane

5.679

Gaza

2.156

Maputo

149

Cidade de Maputo

904

É também de destacar, nalguns casos como em Bazaruto e na Reserva Especial de Maputo, a
intervenção das comunidades locais na gestão de empreendimentos turísticos.

6.9.4

Interacção

Impactos sobre o meio marítimo
Como já referido acima, o desenvolvimento do turismo pode ter impactos consideráveis ao nível da
destruição dos habitats e ecossistemas quer como uma fonte de poluição.
A expansão turística em Moçambique tem estado muitas vezes está relacionada com o desenvolvimento
desordenado, com a ocupação de faixas litorais, que envolvem a degradação de dunas, mangais,
estuários, etc. e com a consequente problemática da erosão costeira, bem como com a contaminação
por efluentes e resíduos sólidos e ainda com a degradação causada pelos turistas, tal como o pisoteio e
degradação de vegetação costeira e corais, a captura de organismos marinhos, incluindo corais, o
aumento das perturbações no meio marinho, afectando o comportamento da fauna, a condução de
veículos em praias com nidificação de tartarugas, etc..
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Relação com outras actividades complementares
As Áreas de Conservação Costeiras como dinamizadoras dos Destinos Turísticos de Lazer
Moçambique oferece aos mercados do turismo nacional e internacional as suas praias idílicas e ilhas
paradisíacas que se juntam a uma rica e rara biodiversidade marinha e terrestre num conjunto de cenários
inexplorados que se estendem ao longo das costas do Indico por cerca de 2.700 km.
Por seu turno a também rica bio fauna e flora terrestres, enquadradas pelas belas paisagens do interior
do país, deram origem a que o Governo Moçambicano decretasse a criação de várias Áreas de
Conservação entre Parques Nacionais e Reservas totais ou parciais que no seu conjunto totalizam quase
35% do território nacional.
Este conjunto de atractivos naturais apresenta uma oportunidade única para o desenvolvimento do
turismo de mato e praia (Bush&Beach) que ainda está numa fase inicial de aproveitamento por parte de
operadores turísticos nacionais e internacionais, mas que, entretanto, permitiu a definição de alguns
destinos turísticos de lazer já consolidados, principalmente nas zonas costeiras.
Por outro lado, algumas cidades se tornaram destinos turísticos devido ao desenvolvimento de dinâmicas
económicas que atraem visitantes ou muito particularmente por disporem de aeroportos que facilitam o
acesso aos destinos de lazer ao longo da costa.
Entre os destinos costeiros de lazer costeiro, salientam-se no norte do país o Arquipélago das Quirimbas
com uma área marinha considerável e com as suas ilhas paradisíacas onde se estabeleceram vários
empreendimentos turísticos de alta qualidade e que dispõe do Parque Nacional das Quirimbas – PNQ
como o principal atractivo turístico da área.
O Arquipélago das Quirimbas em Cabo Delgado é uma cadeia de 28 ilhas, que se estendem ao longo de
quase 400 km. As 11 ilhas mais meridionais, e uma extensa zona de floresta e matagal no continente
estão incluídas no PNQ que tem uma área total de 9.130 km2, dos quais 1.185 km2 constituem a parte
marinha e 7.945 km2 a parte terrestre. O Parque abarca 7 distritos, nomeadamente Macomia, Meluco,
Quissanga, Montepuez, Ancuabe, Metuge e a ilha do Ibo. Apenas os distritos de Quissanga e Ibo estão
na sua totalidade dentro do parque enquanto os restantes distritos têm dentro da Reserva somente alguns
postos administrativos.
O principal aeroporto de acesso a esta área é o de Pemba que dispõe também de um nodo turístico
importante e que tem registado fluxos de turistas que visitam o vizinho Arquipélago e o Parque Nacional
das Quirimbas.
Mais a Sul, na Província da Zambézia, as Ilhas Primeiras e Segundas receberam em 2012 o estatuto de
Área de Protecção Ambiental (APA) com vista a preservação e valorização do património natural das
cerca de 10 pequenas ilhas que compõem o Arquipélago situado nas proximidades da cidade costeira
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de Angoche, embora esta área não seja ainda um destino turístico pois não dispõe de serviços de
alojamento abertos e devido ao seu acesso ser difícil.
No centro, a existência do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto - PNAB, considerado como a
mais importante AC marinha do País, com cerca de 1.600 km2, definiu o crescimento do igualmente
importante destino de lazer ecoturístico do eixo de Vilanculos/Inhassoro, servido pelo aeroporto de
Vilanculos para o acesso de turistas nacionais, regionais e internacionais que têm como motivo da viagem
a visita ao Parque e a observação da sua bio fauna.
O objectivo geral do parque é conservar e utilizar de forma sustentável os recursos de fauna e flora e
assegurar a manutenção do equilíbrio ecológico entre espécies naturais e habitantes, visando a
promoção da imagem do país, através do fomento do turismo.
O Plano de Maneio do PNAB 2016-2025 refere particularmente:
“O PNAB é, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso das AC de Moçambique. Além duma
biodiversidade rica de distintos habitats naturais, é a terra de uma população que é sustentada pelos
recursos do próprio arquipélago, enquanto os turistas se deslocam em grandes números para as ilhas de
avião e em navios cruzeiros, atraídos pela beleza natural do arquipélago e duma rica vida marinha”.
Actualmente o PNAB é composto por cinco ilhas, sendo a maior delas a ilha do Bazaruto com
aproximadamente 120,5 km2. Depois seguem-se as ilhas de Benguérua com 32,86 km2, Magaruque com
2,96 km2, Santa Carolina com 2,10 km2 e a minúscula Ilha de Bangué com cerca de 0,66 Km2.
Junto do PNAB localiza-se a Zona de Protecção Total do Cabo de S. Sebastião onde se regista a
existência de vários empreendimentos turísticos de alta qualidade.
Mais a sul está estabelecida a pequena Reserva do Pomene, com cerca de 200 km2 que embora
dispondo de recursos ecoturísticos marinhos importantes não atrai números significativos de visitantes
devido particularmente a dificuldades de acesso.
A sul de Moçambique, as três Áreas de Conservação compostas pela Reserva Biológica da Inhaca, pela
Reserva Especial do Maputo e pela Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro mereceram nos finais de
2019 a atribuição do estatuto de Área de Protecção Ambiental integrada, constituindo uma importante
AC que atraiu investimentos nacionais e estrangeiros para uma cadeia de polos turísticos estabelecidos
ao longo da costa, entre a Ponta do Ouro e a ilha da Inhaca.
Estas três áreas costeiras que dispõem de Áreas de Conservação são, juntamente com o polo turístico
da cidade de Inhambane e praias vizinhas, os mais importantes e conhecidos de Moçambique a nível
internacional juntando entre elas a grande maioria dos empreendimentos turísticos do país.
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Relação com actividades concorrentes
O desenvolvimento do turismo, apesar de trazer diversas vantagens para as comunidades costeiras,
designadamente as relacionadas com a pesca artesanal e pequena agricultura, ao criar oportunidades
de trabalho e de comercialização de produtos alimentícios ou artesanais, incluíndo produtos pesqueiros
e outros frutos do mar e contribuir para a criação de emprego, pode também induzir algumas
desvantagens sobre estas comunidades, nomeadamente pela poluição que podem gerar mas, sobretudo,
por os empreendimentos turísticos serem por vezes implantados em locais que podem ter uma função
importante para as comunidades locais, tais como os sítios ou lugares sagrados, ou mesmo pontos de
passagem para zonas de banho e/ou de atracagem das embarcações da pesca artesanal, provocando
conflitos que são tão nefastos para o turismo quanto para as populações locais.

Pressões e ameaças
Existem algumas ameaças que podem vir a prejudicar a procura turística do espaço marítimo e faixa
costeira de Moçambique e que incluem:


custos de transporte aéreo constantemente agravados, nomeadamente a nível interno e mesmo
a irregularidade da oferta destes voos



a recessão económica que o país atravessa.



instabilidade provocada por ataques armados que se verificam desde há perto de três anos na
província de Cabo Delgado, resultando em que algumas unidades turísticas de renome tivessem
fechado devido às baixas taxas de ocupação;



a instabilidade político-militar que nos últimos 6 anos tem ameaçado algumas das estradas
nacionais, principalmente no centro o país;



a instabilidade climática relacionada com a frequência com que episódios ciclónicos têm assolado
a costa do centro-sul do país e mais recentemente a costa norte

6.9.5

Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável

Necessidades de espaços
O turismo no espaço marítimo e faixa de costeira de Moçambique necessita de espaços de qualidade de
dois tipos:


zonas pristinas, dotadas de grande variedade de recursos marinhos, que permitam o
desenvolvimento do ecoturismo, da prática balnear e de algumas actividades desportivas como
o mergulho, snorkeling, canoagem e mesmo da pesca recretiva e desportiva;
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zonas mais acessíveis, bem infraestruturadas, nomeadamente em termos de acessos
rodoviários, que permitam alargar a disponibilidade aos turistas nacionais, regionais e
internacionais.

Como foi possível verificar pela análise de caracterização acima, existem ainda muitos distritos com
potencial turístico e que poderão enquadrar-se nestas duas tipologias.

Outras necessidades de recursos
Será também de relevância dispor de recursos humanos qualificados (ou qualificáveis) o que permitirá
disponibilizar uma maior oferta turística e mais diversificada e, sobretudo, criar mais e melhores
empregos. Neste momento em Moçambique existem a ESHTI – Escola Superior de Hotelaria e Turismo
de Inhambane, da UEM, que permite formar profissionais qualificados para a gestão turística, mas
também escolas de índole mais técnico-prática como o IFPELAC –Instituto de Formação Profissional e
Estudos Laborais Alberto Cassimo, tutelado pelo Ministerio do Trabalho que oferece programas de
formação pratico-profissional para trabalhadores da hotelaria.
Ao nível dos recursos financeiros e de capital tem-se registado o interesse de grupos financeiros
internacionais.

6.9.6

Instrumentos de gestão

Legislação do Sector
O turismo é um sector transversal por lidar com vários outros sectores e, assim, em muitos aspectos tem
implicações na aplicação dos instrumentos legais e leis.
Desde 1994 que o Governo de Moçambique tem vindo a adoptar e a aprovar várias políticas sectoriais e
legislação para uma gestão melhorada de recursos naturais, que desempenham um papel importante na
promoção do turismo.
O sector do turismo em Moçambique é regido pelo Ministério da Cultura e Turismo (MICULTUR) e dispõe
dos seguintes principais instrumentos legais como referências para a regulamentação das actividades
relacionadas com o turismo:


Através da Resolução n.º 14/2003, de 4 de Abril, o Governo aprovou a “Política do Turismo e
Estratégia da sua Implementação” que estabelece a perspectiva orientadora do crescimento e
desenvolvimento do turismo no futuro e identifica os Princípios Gerais, os Objectivos do Turismo
e as Áreas Prioritárias para Investimento no Turismo (APIT), entendidas como tendo grande
potencial para fazer do turismo a principal força motriz do crescimento económico.
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A Lei do Turismo n.º 4/2004, de 17 de Junho, preconiza os princípios de que o desenvolvimento
social e económico deve respeitar o património natural florestal e faunístico e preservar a
biodiversidade e ecossistemas marinhos e terrestres. Por outro lado, a Lei considera o turismo
como uma área chave da economia com grande potencial para o crescimento económico local e
nacional e ainda para a geração de emprego e o alívio da pobreza

E ainda


Diploma Ministerial n. 20/2017, de 2 de Março - Postos de Travessia Autorizados para Emitir
Vistos de Fronteira



Regulamento de Empreendimentos Turísticos, Restauração e Bebidas e Salas de Dança
(Decreto 49/2016, aprovado a 1 de Novembro)



Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique - PEDT II, 2016-2025
(aprovado em Dezembro de 2015)




Regulamento das Zonas de Interesse Turístico (Decreto 77/2009, de 15 de Dezembro)
Política de Conservação e Estratégia de Sua Implementação (Resolução 63/2009, aprovado a
18 de Agosto)



Regulamento de Animação Turística (Decreto 40/2007, aprovado a 24 de Agosto)



Regulamento do Direito de Habitação Periódica (Decreto 39/2007, aprovado a 7 de Agosto)

Planos de ordenamento e gestão específicos
Política, Estratégia e Objectivos do Sector do Turismo
A “Politica do Turismo e Estratégia da sua Implementação” (PTEI), de 4 de Abril de 2003, estabelece na
sua Introdução como ponto 1:
“Moçambique possui um rico potencial para se tornar num destino 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 história 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:
“Prevê-se 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.
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As férias de sol e praia continuarão a jogar um papel importante nos padrões futuros do turismo.
Moçambique possui um capital costeiro vasto e belo ainda inexplorado. 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. Moçambique possui também uma oportunidade
para alcançar vantagem comparativa através da maximização das ligações entre a costa e a fauna
bravia, cultura e aventura. Esta ligação pode 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



promover o desenvolvimento dos recursos naturais, especialmente os que possuem valor

natural;
ecológico e histórico nas suas vertentes, recreativa, estética e sociocultural; e


tornar Moçambique num actor proeminente na gestão participativa dos recursos naturais”.

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:
“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;



áreas de conservação da natureza, tais como Parques e Reservas Nacionais e Áreas



proximidade do maior centro de entrada aéreo da África Austral (Joanesburgo) e dos

Marinhas Protegidas;
mercados regionais de turismo de relevo”.
O PEDT II apresenta no seu enunciado a necessidade de
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“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, das quais cinco estão localizadas na costa, para o desenvolvimento de
turismo são destacadas para a próxima década a saber: Pemba - Quirimbas; Nacala - Ilha de
Moçambique; Vilanculos - Bazaruto; Gorongosa - Chimanimani; Cidade de Maputo e Reserva
Especial de Maputo - Ponta do Ouro”.
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 Zonas de Interesse Turístico (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. Para facilitar a integração dos potenciais investimentos nessas áreas e a
criação de parcerias com os investidores, foi criada uma empresa denominada “Mozaico do Indico”
resultante de uma parceria Público-Privada.
Estas ZIT são:


Chiuanga – Metangula, Niassa



Zona florestal de Lichinga, Niassa



Pemba e Costa Leste – Cabo Delgado



Lumbo e Sancul – Nampula



Crusse e Jamali – Nampula



Mapanzene e Chipongo - Inhassoro



Baía de Pemba – Cabo Delgado.
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Figura 6.63 – PEDT II: áreas prioritárias para o investimento turístico

Importa referir que até ao momento nenhum Projecto Âncora proposto foi implementado com sucesso.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 325

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

A visão estabelecida pelo PEDT II define:
“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
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.

Políticas de investimento e/ou de formação
Relativamente a incentivos ao investimento no sector do Turismo, o PEDT II menciona especificamente
no seu ponto 2.6 “Ambiente de negócios e de investimentos”:
“Uma gama de incentivos ao investimento, tais como deduções do rendimento tributável,
depreciação acelerada, créditos fiscais e diferimentos, bem como isenções de pagamento de
direitos estão disponíveis e se aplicam a actividades que abrangem hotel e actividades
relacionadas designadas nessas áreas. Estes incluem a construção, modernização, reabilitação
ou expansão de hotéis, acampamentos e locais de caravanas de um mínimo de três estrelas, e a
construção de marinas. Entre outros, é concedido um incentivo fiscal de cinco anos às empresas
que realizem investimentos em qualquer das actividades acima mencionadas na capital Maputo.
Fora de Maputo, um incentivo fiscal de 10 anos é aplicável. Além disso, a lei prevê incentivos
adicionais com base na localização geográfica e declara áreas específicas como Zonas de
Desenvolvimento Acelerado (ZDA), incluindo locais turísticos como Quelimane, Gorongosa, Ilhas
de Moçambique e do Ibo. Estes incentivos reforçados também se aplicam às Zonas Económicas
Especiais e Zonas Francas Industriais e incluem uma redução de 50% no imposto sobre as
sociedades de 11 a 15 anos e uma redução de 25% no imposto sobre as sociedades para o resto
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da vida do projecto. Para Maputo, a redução fiscal correspondente é de 6 a 10 anos e de 25%
também”.
Por sua vez, o Governo de Moçambique aprovou a Lei do Investimento n.º 3/93 de 24 de Junho e o
Regulamento de Investimentos aprovado pelo Decreto n. 43/2009, de 1 de Agosto, para promover e
fomentar os investimentos nacionais e estrangeiros no país, concedendo vários benefícios e incentivos,
nomeadamente, isenções de impostos e direitos alfandegários concedidos particularmente a
investimentos de raiz em vários sectores da economia e em particular ao turismo.
De acordo com estes instrumentos legais os Investimentos Diretos Estrangeiros no turismo, beneficiam:
a) Do livre repatriamento de capitais para o exterior e reexportação de capital investido; e,
b) Incentivos fiscais e aduaneiros gerais, concedidos ao abrigo do Código de Benefícios Fiscais de
Moçambique, nomeadamente:


isenção do pagamento dos direitos aduaneiros e do imposto sobre o valor acrescentado (a seguir
designado "IVA") relativos à importação de mercadorias e máquinas classificadas na classe K na
pauta aduaneira (correspondente a bens de capital);



crédito fiscal para investimento em novos activos corpóreos adquiridos e utilizados no âmbito do
projecto de investimento;



amortização acelerada e reintegração de bens imóveis novos ou reabilitados utilizados no
desenvolvimento do projecto de investimento;



deduções no rendimento tributável para fins de cálculo do imposto de rendimento das pessoas
colectivas relativas a equipamentos especializados que utilizam novas tecnologias;



deduções no rendimento tributável para efeitos de cálculo do imposto sobre o rendimento das
pessoas colectivas relativas ao investimento na formação profissional;

Podem ser aplicados incentivos fiscais e aduaneiros especiais a cada projecto, concedido ao abrigo do
Código de Benefícios Fiscais de Moçambique ou ao abrigo de legislação especial aprovada para
determinados projectos turísticos de grande dimensão, tais como:


Projectos de grande dimensão beneficiam de uma isenção do pagamento dos direitos aduaneiros
e do IVA na importação de materiais de construção, máquinas, equipamentos e acessórios e
outros bens utilizados ou necessários para o desenvolvimento da actividade.



Investimentos

exclusivos

em

actividades

desenvolvidas

nas

Zonas

Económicas

de

Desenvolvimento Acelerado (ZITs e APITs) beneficiam igualmente da isenção acima referida do
pagamento dos direitos aduaneiros e IVA e de um crédito fiscal para investimento adicional igual
a 20% (vinte por cento) do investimento total realizado.
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6.9.7

Necessidades de gestão

Relativamente a necessidades de gestão no sector do Turismo, o PEDTII menciona especificamente que
a procura por trabalhadores com habilidades em turismo está em rápido crescimento no País devido ao
aumento do turismo de negócios e a tendência da contratação de trabalhadores não qualificados tem
vindo a registar um decréscimo devido a uma redução do turismo de lazer, menos exigente em termos
de qualificações.
Os hotéis revelam uma escassez geral de pessoal qualificado em todas as categorias de competências,
em especial no que se refere ao pessoal administrativo e técnico.
À medida que a indústria cresce, a procura por pessoas habilitadas será necessária em todos os níveis
para acompanhar o crescimento e para recuperar o deficit de habilidades existentes no sector.
As necessidades específicas identificadas incluem: i) gestão hoteleira, com os actuais licenciados com
qualificações turísticas ou afins não possuindo formação técnica para ocupar postos de trabalho no sector
hoteleiro; ii) competências técnicas de nível médio, tais como competências culinárias, gestão executiva,
recepção; iii) habilidades mais baixas, como operações de bar, serviço de comida e bebidas, sala de
atendimento, etc.; e iv) habilidades de catering, tais como habilidades de serviço de alimentos e bebidas.
A formação geral do serviço é necessária em toda a indústria para melhorar a qualidade de serviço, a
atitude e a conduta geral da hospitalidade. Treinamento em línguas estrangeiras é exigido, com prioridade
dada às habilidades de língua inglesa.
O PEDT II identificou ainda a necessidade de melhoria das habilidades para os guias existentes, em
matérias de línguas estrangeiras, habilidades interpretativas, comunicação, e conhecimento do destino e
ainda em actividades de interesse especial, como por exemplo, guias de natureza, animais marinhos ou
safaris oceânicos.
Relativamente aos recursos humanos do sector publico o PEDT II menciona especificamente que existem
grandes necessidades de melhorar a formação do pessoal do sector público ligado ao turismo em
matérias de línguas (Inglês), gestão de projectos, pesquisa e planificação em turismo, marketing do
destino (incluindo comercialização via média social e canais de distribuição do turismo), a compreensão
dos fundamentos do turismo e gestão de destinos turísticos e investimento.
Por ultimo constata-se também que as comunidades locais e os jovens possuem uma compreensão
limitada sobre a importância de excelência nos serviços turísticos, segurança, satisfação do cliente e
outros como forma de garantir a qualidade dos destinos turísticos.
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6.10 PATRIMÓNIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
6.10.1 Descrição Geral
O espaço marítimo é domínio para a realização de inúmeras e importantes realizações de natureza
cultural, algumas existentes só por si, outras associadas a actividades tais como como a defesa do
território (fortalezas), a navegação (marinharia e arquitectura naval, faróis), as pescas, entre outras. Estas
realizações ao longo dos séculos deram origem a um importante património que constitui hoje um recurso
de valor inestimável que importa preservar e valorizar.
Importa, no entanto, não só considerar o património cultural do passado, mas também o que está a ser
produzido no presente, através de todo o tipo de realizações culturais que estão a ser criadas tendo o
mar como tema de inspiração e o espaço marítimo como meio. A actividade humana, que tem como base
o espaço marítimo, está imbuída de cultura incluindo o respeito a admiração e o deleite sobre um
património que importa preservar e valorizar. A produção cultural tem assim um papel fundamental na
gestão do espaço marítimo, na sua valorização e na educação do homem no respeito e preservação do
mesmo.
Os estudos e a descrição do acervo cultural ligado ao mar são escassos, debilitando a memória colectiva
associada ao mar. Assim, considera-se importante descrever o património existente num contexto
histórico-geográfico, tecer considerações sobre o seu estado de conservação, avaliar os valores e a
contribuição do mesmo para a conservação e gestão dos recursos marinhos e costeiros de Moçambique
incluindo a incorporação do conhecimento local tradicional nos sistemas modernos de gestão para a
promoção da sua protecção e uso sustentável.
Um conjunto importante de estações arqueológicas, fortalezas, antigas instalações portuárias, vestígios
de naufrágios, constituem importantes testemunhos da participação das sociedades locais no comércio
e navegação do Oceano Índico e da actividade tradicional quotidiana ligada ao mar desde tempos
milenares. Esta actividade está ligada a importante criatividade cultural e artística (literatura, música,
marinharia e construção naval tradicional).
Mais de 300 naufrágios de várias épocas encontram-se inventariados ao longo da costa de Moçambique,
com especial incidência nas imediações da Ilha de Moçambique, constituindo um importante património
de valor universal que importa estudar e preservar.
Também ao longo da costa de Moçambique existe um conjunto de cerca de 40 faróis que não só
desempenham importantes funções relacionadas com a ajuda à navegação (ver Infraestruturas
Portuárias e Transporte Marítimo), mas são também interessantes exemplares do património
arquitectónico. Serão assim identificados e caracterizados os faróis existentes, tendo em conta a sua
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localização e área de influência, avaliando também o seu potencial socioeconómico relacionado com o
aproveitamento turístico.
Ainda antes da presença europeia e subsequente colonização, os povos locais participavam no comércio
e intercâmbio naval no Oceano Índico, como o atestam vestígios que têm estado a ser revelados pela
pesquisa arqueológica. Merecem destaque importantes ruínas de antigas cidades e fortificações
costeiras, como é o exemplo das ruínas de Somaná, importante monumento a preservar. A costa de
Moçambique, até o século XIX, foi percorrida por inúmeras embarcações relacionadas com o comércio
de especiarias, ouro e marfim e escravos. Tanto devido ao mau tempo como a ataques de pirataria muitas
dessas embarcações terminaram de forma trágica as suas viagens junto a esta costa e, tal como a carga
que transportavam, jazem no fundo do mar do espaço marítimo moçambicano. O cemitério de naufrágios
mais conhecido de Moçambique é a ilha de Moçambique, onde se admite que estejam cerca de trinta
naufrágios históricos. Estes naufrágios foram durante anos despojados por caçadores de tesouros e
saqueadores de naufrágios. Actualmente estes naufrágios estão a ser localizados e catalogados no
âmbito da actividade do Centro de Arqueologia Investigação e Recursos da Ilha de Moçambique
(CAIRIM) uma instituição da Universidade Eduardo Mondlane que opera em estreita colaboração com o
Ministério da Cultura e Turismo. É relevante que o POEM inclua informação sobre estes e outros
naufrágios, não só como elementos de património cultural, mas também porque alguns deles podem ser
atracções turísticas para mergulho cultural ou de aventura. Os naufrágios históricos com risco de
depredação serão identificados através de áreas com buffers indicativos.
É também de destacar que a interacção histórica entre a cultura dos diversos povos e o ambiente marinho
em Moçambique tem produzido práticas, influências e diversos produtos culturais únicos, existindo vários
sítios arqueológicos associados à rica história marítima de Moçambique. De alguma forma estes sítios e
a sua história criaram identidades culturais, serviços espirituais e práticas religiosas próprias, sendo que
alguns destes locais e paisagens ao longo da costa moçambicana atraem o turismo devido ao seu valor
estético e histórico.
Algumas actividades, como a pesca tradicional e a marinharia e construção naval tradicional preservam
tecnologias locais artesanais cujo estudo e documentação é de grande importância. Estas actividades
estão ligadas a conhecimentos milenares que hoje em dia ainda se mantêm vivos e contribuindo em
grande medida para a indústria local, navegação tradicional. Estas realizações estão profundamente
ligadas à criação artística e cultural em geral com grande impacto no desenvolvimento do turismo e
usufruto artístico popular.
Alguns produtos dos ecossistemas marinhos e costeiros têm sido apropriados para uso directo pelas
comunidades para o consumo, a saúde, ornamentação e rendimento, actividades cerimoniais e criação
artística. Contudo, o estudo e a descrição do acervo cultural sobre o mar são escassos e a erosão da
memória colectiva não facilita o uso da herança cultural associada ao mar e algumas práticas como as
actividades pesqueiras ilegais com equipamento de mergulho e pesca de arrasto, dragagens não
controladas, programas ligados à comercialização de objectos arqueológicos, têm tido um impacto
negativo na preservação destes recursos.
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Assim, será também relevante identificar e avaliar os valores e a contribuição da herança cultural para a
conservação dos recursos marinhos e costeiros de Moçambique, bem como a produção artística e
cultural ligada ao mar (contos, poesia, artesanato, marinharia e construção naval tradicional), quer pela
necessidade de proteger e apreciar os locais associados a essas práticas, de forma a assegurar a
manutenção desse importante património sociocultural, mas também como forma de identificar o seu
potencial como atractivo turístico devido ao seu valor estético e histórico, desde que a sua visitação não
seja considerada como uma violação de valores religiosos locais e sim como um contributo para o uso
sustentável desses recursos.

6.10.2 Caracterização
A costa de Moçambique estende-se por grande parte da costa oriental da África limite ocidental do Índico
um oceano de grande diversidade social e cultural envolvendo várias regiões geográficas: a Indo-Asiática,
a Indonésia, a China e a zona oriental de Africa. Neste enorme espaço desenvolveram-se na antiguidade
importantes civilizações cujo crescimento de baseou em grande parte na navegação transoceânica (ver
anexo específico).
Em Moçambique, as extensas bacias hidrográficas e as lagoas de água doce e zonas húmidas
pantanosas que se encontram ao longo da costa constituem condições excelentes para a prática de
agricultura e fontes de recursos que tiveram grande influência no povoamento costeiro e desenvolvimento
da navegação e de uma cultura marítima (Sinclair, 1987; Morais, 1988). Grandes florestas e mangais
costeiros constituíam uma excelente fonte de madeiras ricas, as quais eram também utilizadas como
carvão para a obtenção de ferro, e na construção e reparação naval. O tipo de vegetação de savana
presente nas planícies costeiras possibilitou a existência de uma fauna rica e variada, onde abundavam
animais como o elefante, rinoceronte, búfalo, etc. (Tinley, 1971), que constituíam uma importante razão
de ser do comércio intercontinental, sendo exportados desta zona chifres de rinoceronte, carapaças de
tartaruga, marfim de elefantes, âmbar, peles de leopardo, entre outros (Huntingford, 1980; Sherif, 1980).
A região é rica em minerais, depósitos de minério de ferro são frequentes ao longo da costa, ocorrendo
especialmente em concreções ferruginosas em antigas dunas fossilizadas, razão de se encontrarem aí
muitas estações da Idade do ferro, nos primeiros séculos AD.
A plataforma continental é igualmente rica em peixes e crustáceos que têm sido explorados desde finais
da Idade da Pedra média, transição para a Idade da Pedra Superior. Com efeito, importantes concheiros,
contendo vestígios de artefactos que remontam aos finais da Idade da Pedra têm sido localizados em
diferentes zonas do país (Derricurt, 1975).
Aos antigos escritores do mundo islâmico ficam-se a dever as primeiras referências escritas a localidades
existentes no território que Moçambique actualmente ocupa, como é o caso de Sofala que, de acordo
com al-Mas’udi (um viajante marroquino do século X) representaria o limite extremo sul das actividades
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comerciais no Índico, o que equivale a dizer que o termo se refere a uma vasta região onde se localizariam
vários centros populacionais onde se realizavam importantes trocas comerciais, sendo de salientar que,
em árabe, Sufala refere-se a banco de areia, característica da costa sul-centro de Moçambique
(Trimingham, 1975)
Em termos de evidências arqueológicas sobre o povoamento de Moçambique, os dados actuais sugerem
que a partir do primeiro milénio DC, está presente uma diferenciação cultural na região sul/oriental de
África. Esta diferenciação, manifestada através das técnicas de manufactura e de decoração de
cerâmica, tem sido objecto de vários estudos (Duarte, 1976; Morais, 1988; Cruz e Silva, 1979; Sinclair,
1982; Adamowicz, 1987).
A região do Índico conta com a presença de um regime de ventos (particularmente as monções)
caracterizados por uma regularidade notável no que concerne à direcção, regularidade, intensidade e
alternância durante o ano. Mais especificamente, o Oriente africano está situado numa zona de boa
visibilidade, sem fortes correntes ou presença de gelos flutuantes. Estas características, em conjunto com
as potencialidades comerciais na região cedo impulsionaram o desenvolvimento da navegação à vela.
A presença de ventos periódicos e a proximidade da costa tornaram possível a utilização de navios que,
pela sua fragilidade, não foram nunca utilizados em grandes viagens no Pacifico ou Atlântico. Com efeito,
muito do comércio praticado no Oceano Índico era feito através do uso de embarcações locais (Hourain,
1951; Teixeira da Mota, 1963) que exigiam frequentes paragens ao longo da costa a fim de se obterem
alimentos frescos e água.

Estabelecimentos comerciais, fortificações, portos, marinharia e construção naval
tradicional.
A descrição que se segue, não exaustiva, apresenta os principais vestígios estudados ao longo da costa
seguindo de Norte para Sul, e tem como preocupação integrar o património existente num contexto
histórico e cultural, fazer uma pequena referência à sua importância e tecer considerações sobre as suas
condições de conservação e desenvolvimento sustentável no caso das tecnologias tradicionais que ainda
prevalecem tais como a marinharia e construção naval tradicional, a pesca artesanal, a indústria salineira
artesanal (ver capítulo 6.2 Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades Costeiras). Um dos objectivos é
apresentar o potencial em termos de património histórico e artístico/artesanal do espaço marítimo
moçambicano. O Ministério da Cultura e Turismo, através da DNPC, Departamento de Monumentos,
elaborou, em 2005 o Inventário Nacional de Monumentos, Conjuntos e Sítios. Neste inventário foram
atribuídos critérios de valoração de caracter geral respectivamente: arqueológico, histórico, artístico,
arquitectónico, conjunto edificado, ambiental, espiritual em conjugação com critérios complementares
designadamente autenticidade, integridade, exemplaridade.
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Quadro 6.69 - Identificação das infraestruturas costeiras, estações arqueológicas marítimas e antigos
entrepostos comerciais
Província /
Local

Identificação

Tipologia

Principais valores

Legislação que
a classifica

Cabo Delgado
Palma

Ruínas do Palácio do Xeique
Monumento
de Tungui (Sec. XVIII) /
Entreposto fortificado de Kiuya

Histórico, arqueológico e
arquitectónico

Lei 10/88 de 22
Dezembro, art.º 7

M’Buezi

Estabelecimento Omanita de
M’Buezi

Monumento

Histórico, arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Mecúfi

Amuralhado de Gomeni

Monumento

Histórico, arqueológico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(Portaria 544/72,
de 16 de Maio;
BO 58, 1ª série)

Quisiva

Ruínas da Ilha Quisiva

Monumento

Histórico, arqueológico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Quissanga

Quartel Fortificado

Monumento

Histórico,

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14, 1ª. série,
3 de Abril, 1943)

Ilha do Ibo

Ilha do Ibo

Conjunto Urbano Histórico, arqueológico e
Edificado
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
e alínea b) do n.º
3 do art.º 3
(BO 41, 2º. supl.,
1ª série, 14 de
Outubro, 1962)

Ilha do Ibo

Fortim de São José (1760)

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha do Ibo

Igreja de São João Baptista

Monumento

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha Quirimba Igreja São Luís Gonzaga

Monumento

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 19, 1ª. série,
9 de Maio, 1964)

Pemba

Forte de São Luís / Reduto de
Pemba (1863)

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha de
Moçambique

Estação arqueológica do
Lumbo (Jambesse)

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Ilha de
Moçambique

Conjunto edificado

Conjunto Urbano Histórico, arqueológico,
Edificado
arquitectónico, espiritual,
artístico - Património da
Humanidade desde 1991
Valor Universal
Excepcional

Lei 10/88, art.º 7
alínea b) do n.º 4
do art.º 3
(BO, 1ª série, 15
de Março, 1924)

Ilha de
Moçambique

Capela Nossa Senhora do
Baluarte (Início do Séc. XVI)

Monumento

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Ilha de
Moçambique

Fortaleza de São Sebastião

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha de
Moçambique

Forte de São Lourenço (Séc.
XVI)

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Nampula
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Província /
Local

Identificação

Tipologia

Principais valores

Legislação que
a classifica

Ilha de
Moçambique

Fortim de Santo António
(1758/1763)

Monumento

Espiritual, histórico,
arquitectónico e artístico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha de
Moçambique

Hospital da Ilha de
Moçambique (1877/1880)

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Ilha de
Moçambique

Igreja da Misericórdia

Monumento

Espiritual, histórico,
arquitectónico e artístico

Lei 10/88, art.º 7

Ilha de
Moçambique

Igreja da Nossa Senhora da
Saúde (Séc. XVIII)

Monumento

Espiritual, histórico,
arquitectónico e artístico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 14)

Ilha de
Moçambique

Celeiro Público (Séc. XIX)

Monumento

Histórico

Lei 10/88, art.º 7

Ilha de
Moçambique

Palácio São Paulo (1610 e
1670)

Monumento

Espiritual, histórico,
arquitectónico e artístico

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril

Cabaceira Grande e
Cabaceira Pequena

Conjunto Urbano Histórico, arqueológico e
Edificado
Conjunto edificado

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril

Rampa dos escravos

Sítio

Histórico

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril

Igreja de Nª Senhora dos
Monumento
Remédios / Cabaceira Grande
(1579)

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril
(sede)

Igreja Nossa Senhora da
Conceição (1783)

Monumento

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 19)

Mossuril
(sede)

Igreja do Mossuril

Monumento

Espiritual, histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril
(sede)

Casa do Governador Cândido
da Costa Soares

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Mossuril

Prisão colonial

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Memba

Ruínas de Somana

Monumento

Histórico, arqueológico,
arquitectónico e espiritual

Lei 10/88, art.º 7

Foz do rio
Lúrio

Antigo entreposto comercial
da Foz do Lúrio

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Luabo

Estações arqueológicas do
Luabo

Estações
arqueológicas

Histórico e arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Luabo

Antigo Forte do Luabo

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Quelimane

Cidade de Quelimane

Conjunto Urbano Histórico e Conjunto
Edificado
edificado

Lei 10/88, art.º 7

Quelimane

Forte de Tangalane

Estação
arqueológica

Lei 10/88, art.º 7

Beira

Cidade da Beira

Conjunto Urbano Histórico e Conjunto
Edificado
edificado

Lei 10/88, art.º 7

Búzi

Antiga Fortaleza de Sofala

Sítio Histórico,
estação
arqueológica

Histórico e arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Machanga

Ilha de Chiloane

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Zambézia

Arqueológico

Sofala
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Província /
Local

Identificação

Tipologia

Principais valores

Legislação que
a classifica

Inhambane
Foz do rio
Save

Antiga Mambone

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Inhassoro,
Ilha Santa
Carolina

Presídio de Santa Carolina

Monumento

Valor histórico e
arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7
(BO 38, 1ª série,
19 de Setembro,
1959)

Inhassoro

Estação arqueológica da
Ponta Dundo (Bazaruto)

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Vilanculos

Estação arqueológica de
Chibuene (Séc. VIII-XII)

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Inhambane

Cidade de Inhambane

Conjunto Urbano Histórico e Conjunto
Edificado
edificado

Lei 10/88, art.º 7

Inhambane
(sede)

Pórtico das deportações

Monumento

Histórico

Lei 10/88, art.º 7

Inhambane
(sede)

Mesquita Velha (1840)

Monumento

Espiritual, arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Morumbene

Nhafoco

Monumento

Histórico e arquitectónico

Lei 10/88, art.º 7

Estação arqueológica do
Chonguene

Estação
arqueológica

Arqueológico

Lei 10/88, art.º 7

Cidade de
Maputo

Baixa de Maputo

Conjunto Urbano Histórico e Conjunto
Edificado
edificado

Lei 10/88, art.º 7

Cidade de
Maputo

Fortaleza de Nossa Senhora
da Conceição

Monumento

(BO 14)

Gaza
Gaza
Maputo

Arquitectónico

Cabo Delgado
A região costeira do Norte de Moçambique, pródiga em portos amplos e protegidos apresenta igualmente
um sem número de ilhas as quais, pelas suas condições eco-geográficas, desempenharam um papel de
relevo no desenvolvimento da costa moçambicana do Índico. Esta região costeira encontrava-se em
franco desenvolvimento económico quando os portugueses pela primeira vez chegaram a estas
paragens, aspecto que é frequentemente referido pelas crónicas e relatos de então (Santos, 1981).
Pemba

Um dos pontos mais importantes desta zona é o da baía de Pemba (também chamada de Muambi), o
qual daria origem ao nome da própria cidade.
Segundo expresso em vários roteiros (Owen, 1823; Rego, 1904), esta baía é umas das melhores de
Moçambique, por ser bastante abrigada, profunda e poder acolher bastantes navios (contando com cerca
de 40 milhas quadradas de extensão). A baía comunica com o oceano por um curto canal de 2-3 km de
largura, acessível a qualquer altura.
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Assim e porque o Ibo era servido por um porto pouco profundo (base para a comunicação com o restante
território), a direcção da Companhia do Niassa (que até finais da década de 20 controlava os territórios
do Niassa e Cabo Delgado) decidiu, no início do século 20, a construção de um porto em Pemba. As
primeiras construções de alvenaria na área onde hoje se situa a cidade de Pemba datam ainda de 189912.
Três anos volvidos, em 1902, começaria o processo de transferência da secretaria do Governo, então
baseado no Ibo para o continente, processo este que terminaria em 1934. Todavia ainda em 1929 tinha
terminado o contrato da Companhia do Niassa, o que fez com que a região que esta controlava se
passasse a designar como distrito de Porto Amélia, o qual passou a estar subordinado directamente ao
Governo Português (Silveira, 1935).
Durante a Primeira década de 30 o porto tinha, pelo volume de mercadorias movimentado, superado há
muito o movimento do porto do Ibo. Junto ao porto encontravam-se já construídas várias das suas
dependências, bem como a Alfândega e seus armazéns e finalmente as instalações da própria capitania
do Porto (estas últimas ainda hoje situadas num edifício que data de 1930).
Quirimbas

O arquipélago das Quirimbas (também conhecido por arquipélago da Aswatada) localiza-se no extremo
norte de Moçambique, a cerca de 50 km de Pemba), sendo constituído por um conjunto de cerca de 30
ilhas prolongando-se no sentido Norte-Sul. Como a distância, quer entre estas ilhas, quer entre elas e o
continente, é pequena (1-10 milhas), formam-se vários canais abrigados do vento, por onde navegam,
com toda a segurança, pequenas embarcações.
No início do século XVI o arquipélago encontrava-se sob a dependência de Kilwa. Para defender a rota
da Índia e assegurar o controlo do comércio na região, os portugueses tiveram de o tomar pela força,
seguindo-se a construção de fortificações portuguesas na zona, como no Ibo, Macaloé e outros locais
(Santos, 1891).
Quisiva é uma pequena ilha no extremo sul do arquipélago, habitada por algumas famílias de pescadores.
A Sudoeste da ilha há muito que foram identificadas as ruínas do que teria sido inicialmente um
entreposto árabe fortificado, anterior à presença portuguesa e que teria sido posteriormente utilizado e
alterado várias vezes, inclusivamente pelos portugueses (Ordem Dominicana), conforme os vestígios
arquitectónicos presentes (Monteiro, 1966; Duarte, 1993). Estas ruínas localizam-se junto a uma enseada
arenosa protegida, de frente para o continente (zona de Arimba), do qual distam uns meros 5,5 km. A
profundidade dos canais de acesso a esta enseada é de cerca de 4 a 6 metros na maré alta, profundidade
suficiente para a navegação das embarcações locais (ex.: pangaios, inchós). Em contraste, as águas da
baía fronteira - a da Arimba - são bastante baixas, não permitindo a navegação a barcos de médio calado.

12

data desta altura a designação deste local como Porto Amélia, designação que manteve até à independência
nacional
19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 337

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

As ruínas principais consistem nos restos de um edifício rectangular, bastante grande e de robustas
fundações, do qual apenas restam duas paredes amuralhadas. No plano interior, de frente para a
enseada, localiza-se um pequeno pátio igualmente amuralhado. Num dos compartimentos a norte existia
uma cisterna destinada a recolher as águas da chuva, já que a Ilha não possui poços. As paredes são
de pedra, rebocada com argamassa feita de cal, sendo mais resistentes à salitragem, havendo também
beneficiado de um óleo derivado de uma planta local - murrapa -, óleo este notável pelo seu poder
impermeabilizador (Monteiro 1966). De realçar que estas ruínas constituem um Bem Classificado do
Património Cultural (art.º 7 da Lei 10/88 de 22 de Dezembro)., estando por isso protegidas por lei.
Existem ainda vestígios de outras construções, sendo de destacar duas cisternas para água potável. É
provável que a água das cisternas se destinasse também ao abastecimento das embarcações que
demandavam este local. A suposição de que estas ruínas fossem de um antigo entreposto comercial
assentam no facto de a região continental ser rica em produtos agrícolas; a Arimba poderia ter constituído
igualmente um ponto de confluência da actividade comercial com o interior, donde proviriam marfim,
chifres de rinoceronte, escravos, etc..
Este local da Ilha Quisiva, de grande importância para o estudo da história da região e do Índico,
encontra-se em elevado estado de degradação.
A possibilidade de proceder ao reabastecimento de víveres na região das Quirimbas continuaria a ser
referida em todos os roteiros, até aos do século XX (Rego, 1904), destacando-se especialmente a ilha
do Ibo, devido não só ao seu papel económico, como também político.
O Ibo foi capital do arquipélago e mais tarde do distrito de Cabo Delgado (até 1890), razão pela qual a
maioria dos edifícios actuais apresenta características arquitectónicas típicas do estilo colonial português.
O Ibo seria igualmente, até 1920, sede da administração da Companhia Majestática do Niassa.
Os trabalhos de prospecção arqueológica aqui realizados (Sinclair, 1985) documentam a antiguidade do
povoamento da ilha, sendo este espólio composto de cacos de olaria local, cerâmica importada e de
missangas. Os níveis mais antigos de ocupação forneceram elementos que tornariam possível a datação
deste local como sendo do século XIII.
A cerâmica do nível superior apresenta características diferentes (em termos de decoração, coloração,
etc.), sendo típica da “tradição Sancul” (Séc. XV - XVIII). Esta cerâmica é semelhante à encontrada em
Gomene.
A prosperidade das Quirimbas (bem como de outras localidades do continente) sofreu bastante com os
vários episódios de ataques piratas (Árabes, Sacalaves e Mafitas), especialmente por volta de finais do
século XVIII, inícios do século XIX. Todavia, esta não era uma situação nova, já que relatos bem
anteriores (como o do escritor egípcio do século X, Buzurg Ibn Shariar) referiam a existência de pilhagens
na zona litoral de Moçambique, o que teria originado a construção de fortalezas e muralhas protectoras
(Freeman-Grenville, 1981).
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A pirataria foi um verdadeiro flagelo nos séculos XVII, XVIII e principalmente no primeiro quartel do século
XIX, e o canal de Moçambique não sofreu excepção quer por parte de europeus ou sacalaves, povo da
ponta Norte da Ilha de Madagáscar (AHU CU 64 Cx. 146 doc. 10).) É famoso o episódio datado de 1721,
no qual a nau portuguesa em que o Vice-Rei da Índia, o conde da Ericeira, regressava ao reino, findo o
seu Governo, é atacada e aprisionada pelo capitão francês Oliver Le Vasseur, de Calis (Botelho, 1833).
Os Sacalaves, povo malgaxe dedicados a pirataria desde tempos remotos, o seu campo de acção ia das
costas de Madagáscar às pequenas Ilhas que a rodeiam e ao litoral do continente africano, especialmente
o que constitui hoje Moçambique nomeadamente as ilhas de Cabo Delgado mas que também se
aventuravam por vezes a Sul da Ilha de Moçambique, aparecendo nas costas de Sancul e Monjucal
(Botelho, 1833).
As Ilhas Quirimbas (e o próprio Ibo) foram atacados três vezes entre 1808-1816. Durantes estes ataques
os invasores queimaram um barco francês e um pequeno barco de combate português, matando a
tripulação de ambos (Boxer, 1963; Clarence-Smith, 1989; Deschamps, 1940).
Variados são os ofícios dos governadores de Cabo Delgado a pedir remessas de apetrechos militares
(AHU CU 64 Cx. 146 doc. 32, 149 doc. 68) embarcações (AGU CU Cx. 154 doc. 92) e guarnições (AHU
CU 64 Cx. 149 doc. 83, Cx. 151 doc. 109) e se efectuaram planos de defesa dos habitantes (AHU CU 64
Cx. 151 doc. 127) para fazer face ao ataque dos sacalaves, assaltos estes que semeavam o terror e aos
quais os governadores atribuíam a decadência das ilhas Quirimbas, uma vez que lançavam o pânico nas
populações, que abandonavam as suas casas e fugiam para o mato para salvar as suas vidas (AHU CU
64 Cx. 151 doc. 104, 127) mas também pelo receio de serem levados como escravos.
Em 1816 circulou o rumor de um eminente ataque dos sacalaves com lacas (embarcações maldaxes) e
dois mil e tantos homens bem armados (AHU CU 64 Cx. 149 doc. 96) à Capital de Moçambique e Terras
firmes, o que não se verificou, Porém os seus assaltos continuaram nas ilhas de Cabo Delgado com
intermitências maiores ou menores. Ainda em 1816 há um ataque na Ilha de Amiza onde grande parte
da população foi feita prisioneira, inclusive uma mulher branca, mãe de D. Francisca Onofre Correia (AHU
CU 64 Cx. 152 doc. 22), contudo, em 1830, na Capitania falava-se das incursões sacalaves como de
coisa antiga, embora os capitães estivessem sempre preparados (Botelho, 1833).
O Ibo foi também um importante entreposto para a exportação de escravos, situação que prevaleceria
até finais do século passado. Os escravos eram especialmente contrabandeados por navios franceses,
a partir das ilhas Mascarenhas (Capela, 1993). Assim, não é de estranhar o facto de se encontrarem
vestígios de naufrágios de antigas embarcações francesas nestas águas (Blot, 1993).
Actualmente o Ibo atravessa um período de esquecimento, devido ao facto de a base económica e política
da região ter sido transferida para Pemba, no continente. Existem, porém, importantes infraestruturas na
ilha que nos lembram o passado de poderio que o Ibo atravessou. Assim, há no Ibo uma fortaleza datada
de 1794 e reparada após o ataque dos sacalaves em inícios do século XIX. Esta fortaleza dedicada a S.
João Batista, padroeiro da ilha do Ibo, possui o formato de uma estrela, tendo sido construída junto à
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praia, para defesa da população local contra-ataques exteriores. Esta fortaleza é também um Bem
Classificado do Património Cultural (art.º 7 da lei 10/88 de 22 de Dezembro) nela se encontram algumas
peças de artilharia (cerca de 15 canhões) em estado razoável de preservação. Possuía a ilha igualmente
dois fortes: o de S. José (inicialmente evocado a S. Bárbara), situado perto do porto de pesca e o de S.
António, nos arredores (contando este último com alguns canhões). Estas três fortificações, construídas
em pedra calcária lavrada, cal e areia, encontram-se dispostas em triangulo, tendo contribuído para a
protecção do Ibo (Bento, 1992).
Finalmente convém referir que os franceses se dedicaram, durante a primeira metade deste século, a
exportação através do Ibo de mica extraída em Bilibiza (Torres, 1938). Na volta, os barcos vinham
carregados com telha de marselha a qual era utilizada para a cobertura de casas do Ibo, conferindo-lhes
um aspecto único no país.
Nampula
Somaná

No extremo norte da entrada da baía de Nacala, perto de um baixio conhecido como Baixo Pinda,
encontram-se as ruínas de um próspero entreposto marítimo. Estas ruínas conhecidas como Somaná,
são datadas do século XII-XIII e têm vindo a ser estudadas pelos arqueólogos, constituindo a mais antiga
construção monumental de pedra e alvenaria descoberta até hoje na costa moçambicana.
O entreposto de Somaná, onde ainda hoje se podem observar vestígios de imponentes muralhas e
construções de pedra de coral trabalhada em cantaria (porites), evidencia a importância da costa
moçambicana na antiga rede comercial do Índico e é um importante testemunho da contribuição das
sociedades locais para o desenvolvimento das antigas civilizações do Índico.
A conservação e divulgação destes testemunhos raros e únicos, que se encontram em grande risco de
desabamento e deterioração, é de grande prioridade.
Ilha de Moçambique

Durante muitos anos a Ilha de Moçambique foi um importante porto ligado à navegação colonial nesta
região. Com efeito, logo após a sua passagem por esta costa, em finais do século XV, os portugueses
criaram na Ilha uma importante base de escala dos navios da rota da Índia. Assim, inúmeras naus e
caravelas portuguesas ali fundeavam durante largos meses aguardando ventos favoráveis para seguir
viagem. Vestígios abundantes destas embarcações e da sua carga encontram-se hoje espalhados pelo
fundo do mar em redor da Ilha, conforme o comprovam os inúmeros naufrágios identificados na zona
(Blot, 1993; Duarte, 2010). Cerca de 25 naufrágios de várias épocas (desde o período pré-colonial)
encontram-se a ser estudados e preservados no âmbito das actividades do CAIRIM, que tem a sua sede
na fortaleza de S. Sebastião na Ilha de Moçambique.
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Mas antes dos portugueses grandes embarcações transoceânicas, ligavam esta região a todos os
recantos do Índico, desde o Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Índia até regiões tão distantes como a
Indonésia e mesmo a China. Comerciantes de distantes países frequentavam esta região.
Até à primeira metade do século XX ainda a Ilha era frequentada por grandes pangaios, veleiros
transoceânicos, que ali vinham carregar mercadorias principalmente para a Índia. Nos últimos tempos a
castanha de caju constituía o principal produto exportado; no entanto, a partir da segunda metade deste
século deixaram de se ver na Ilha estas grandes embarcações de madeira que ainda hoje se podem
observar em Zanzibar, Mombasa e outros portos das costas do Quénia, Tanzânia, Comores e
Madagáscar.
Estas informações são confirmadas por fotografias antigas, as quais mostram inúmeros pangaios
fundeados em frente à Ilha.
A fortaleza de S. Sebastião é a principal fortificação da Ilha de Moçambique, situada na ponta norte da
Ilha a sua construção iniciou-se nos finais do século XVI no local onde nos inícios desse mesmo século
tinha sido construído por D. Joao de Castro um outro forte de mais reduzidas dimensões. Para alem desta
fortaleza existem mais duas antigas fortificações na Ilha, o fortim de St. António e o fortim de S. Lourenço,
este último edificado numa pequena Ilhota em frente à extremidade sul da Ilha.
Angoche

Angoche era já conhecido e reportado como um importante centro de navegação e comércio do Índico
(Lupi, 1907; Dickinson, 1976). Trabalhos recentes de arqueologia revelaram a antiguidade do porto de
Angoche desde o primeiro milénio DC (Pollard e Duarte 2018).
Em finais do século XVII Angoche atingiu grande importância como entreposto marítimo, constituindo
talvez um dos mais importantes da costa de Moçambique no que respeita ao comércio do Índico. Esta
importância permanecia durante todo o século XIX, até princípios do século XX, altura em que os
portugueses conquistaram o importante Sultanato.
A ligação de Angoche com o intenso tráfico de escravos centrado na então poderosa cidade de Zanzibar,
fazia com que nesta altura Angoche fosse frequentado por inúmeras embarcações transoceânicas, que
ali se deslocavam fundamentalmente em busca de escravos (Pollard e Duarte 2018).
Com a construção do porto de Nacala declinou a importância deste porto o qual possui um pequeno cais
acostável construído na década de 60-70, aproveitando-se de um antigo navio encalhado; no passado
os navios fundeavam em frente à povoação.
Zambézia
Nas descrições do século XVII mencionavam-se duas entradas do rio Zambeze: uma ao Norte por
Quelimane e outra a Sul, pela barra do Luabo. Os navios de comércio partiam da foz do rio em Março e
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Outubro e subiam rio acima até Tete. O Zambeze era, pois, a mais importante via de penetração para o
interior do continente africano, provavelmente sendo-o já antes dos portugueses passarem a frequentar
e fixar-se nestas paragens, pois que os outros comerciantes do Índico como árabes, persas, etc.
navegavam ao longo do grande rio, e possuíam estabelecimentos nas suas margens.
Nos inícios do século XVIII a vila de S. Martinho de Quelimane teria cerca de trinta moradores, dos quais
apenas dois portugueses. Em 1754 foi ali construída uma fortaleza para defesa do porto. O porto de
Quelimane passou a ter mais importância a partir de finais do século passado. Segundo Leotte do Rego
(1904) aí entravam por ano cerca de 200 navios, sendo aproximadamente 120 a vapor e os restantes à
vela.
Sofala
O principal entreposto comercial na região centro do país situava-se, na antiguidade, na localidade que
daria o nome à província - em Sofala. Contudo, as referências a Sofala são bastante mais antigas,
aparecendo já em crónicas árabes da primeira metade do II milénio. Porém, o termo “Bilad as Sufala”
que frequentemente surge nos textos árabes, refere-se a um extenso território que representava o
extremo sul da região de contactos comerciais com os árabes (Trimingham, 1975). Os entrepostos
comerciais estavam dependentes de centros mais importantes como Kilwa, Manda, etc..
Para dominar o circuito comercial da zona (comércio do ouro, marfim, etc.) os portugueses fundaram em
Sofala uma fortaleza, junto à qual existia também um pequeno ancoradouro. Construída nos inícios do
século XV, a fortaleza encontrava-se situada junto ao mar, dominando o ancoradouro. Até 1892 Sofala
era sede do distrito (altura em esta foi transferida para a Beira). Assim, com o desenvolvimento da cidade
e porto da Beira, Sofala foi caindo no abandono (Liesegang, 1989). Da antiga fortaleza de Sofala
construída por Pêro de Anaia em 1505, hoje só restam algumas pedras visíveis na maré baixa. O avanço
das águas do mar destruiu esta fortaleza e todo o resto da antiga povoação de Sofala.
O surgimento da cidade da Beira ficou a dever-se à necessidade, por parte do Governo Português, de
formar as bases para exercer um controle efectivo sobre a região. É assim que, em finais do século
passado, se procedeu ao reconhecimento do rio Pungué e da foz do rio Búzi. Reconhecida a foz do
Pungué, foi possível confirmar as suas boas condições de navegabilidade (possibilitando um rápido
acesso ao interior), bem como que navios de grande calado fundeassem num porto abrigado. Assim, foi
decidido instalar o comando militar português num local situado na margem esquerda do Pungué (rio
este também conhecido por Aruângua), no local onde hoje se situa a cidade da Beira.
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Inhambane
Inhambane

O porto de Inhambane, já nos fins do século XVI, se encontrava transformado num dos mais conhecidos
da costa de Moçambique, especialmente devido à qualidade dos produtos de exportação (onde se incluía
o marfim, escravos, arroz, mel, etc.).
Os bitonga que se localizavam no litoral costeiro de Inhambane, devido às pressões de outras etnias (ex.
tsongas), migrariam para ambientes semelhantes aos da baía de Inhambane, com portos de abrigo,
abundância de pescado e mariscos, proximidade de centros comerciais e condições favoráveis ao cultivo
de arroz e ao plantio de coqueiros. Em meados do século XVIII, Inhambane ultrapassou o porto de Sofala
em termos de volume comercial, tendo por isso sofrido várias sanções impostas pela coroa portuguesa,
pois que Sofala constituía o centro administrativo da zona.
A baía de Inhambane foi igualmente frequentada, durante o século XVII, pela marinha de outros países
europeus, nomeadamente da Holanda. Todavia, a partir do século XVIII, as autoridades portuguesas
começaram a afastar esta navegação estrangeira através de severas punições aos chefes bitongas que
com eles comerciassem o que veio a favorecer o desenvolvimento do porto de Lourenço Marques
(Rita-Ferreira, 1979; Capela, 1983).
Bazaruto

O arquipélago do Bazaruto tem sido frequentado pela navegação transoceânica, desde o primeiro milénio
DC, conforme comprovam investigações arqueológicas recentes. Com efeito, na estação arqueológica
de Chibuene foi encontrada loiça da região do Golfo Pérsico (antigo império Sasanida) para ali trazida
nos séculos IX ou X (Sinclair, 1987) assim como vasos de cloritoxisto que eram fabricados em
Madagáscar na antiguidade. Restos de olaria islâmica da região do Golfo, dinastia Abássida, foram
também encontrados na estação arqueológica de Ponta Dundo que se localiza no extremo sul da Ilha de
Bazaruto (Sinclair, 1987).
Em relação a naufrágios há a referir o naufrágio do navio D. Carlos ocorrido em finais do século passado
na extremidade norte da Ilha do Bazaruto, facto que originou a designação desta ponta como ponta D.
Carlos. Os restos deste naufrágio são ainda observáveis neste local, especialmente durante a maré
baixa.
Gaza
O porto de Xai-Xai tem hoje pouca importância para a navegação. Todavia Xai-Xai foi em tempos um
centro importante de acostagem dos pequenos vapores da flotilha do Limpopo que tinham a sua base no
Inhampura, junto à barra deste rio. Estes vapores tinham por missão patrulhar o rio, após as guerras que
levaram à ocupação colonial da zona, em finais do século XIX.
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A esquadrilha do Limpopo era composta pelas lanchas canhoneiras Capelo, Serpa Pinto e Ivens. Para
além do patrulhamento do rio, estas lanchas a vapor transportavam mantimentos e munições.
Desenvolveu-se também a partir desta época a companhia de navegação do Limpopo cujo principal
objectivo era o de transportar mão de obra recrutada para as minas da África do Sul, pelo que, em ligação
com o pequeno porto do Xai-Xai, foi construída uma linha férrea entre esta cidade e a vila de Manjacaze.
Maputo
Em 1544 um navegador português, de nome Lourenço Marques, efectua o primeiro reconhecimento da
Baía da Lagoa (ou Alagoa). Segundo uma carta escrita ao rei de Portugal: “(…) Os dias passados mandou
D. Jorge Lourenço Marques em uma fusta a descobrir dois rios que estão além do Cabo das Correntes,
um deles em altura de 25 graus, e o outro em 26, mui povoados de gente negra e grandemente abastados
de mantimentos. No rio que está em 25 graus lhe mostraram cobre, eles disseram que tinham muitas
minas dele, e lhe vendiam quanto quisessem. No outro rio viram grandes manadas de elefantes e se
ofereceram os negros para lhe venderem o marfim: e falando no preço concertaram que por umas poucas
de contas que podem valer três vinténs, lhe dariam um par de marfim que pouco mais ou menos valerá
cem cruzados da Índia. Pareceu-me bem e ao valor da fazenda que como chegasse à Índia mande uma
frota a descobrir e a saber muito bem como isto passa porque seria de grande proveito da fazenda de
Vossa Alteza…”.
Em 1887 inicia-se a construção do caminho-de-ferro para o Transval, fenómeno que fomentou o
desenvolvimento do porto de Lourenço Marques, actual Maputo, o qual atingiu grande importância na
região. O primeiro cais - o cais Gorjão - seria inaugurado nos inícios do século XX.
Com as sucessivas modernizações de que foi alvo, pouco resta do antigo porto, para além de fotografias
que podem ser vistas em diversas publicações. Aqui é de destacar o livro de A. Lobato “Lourenço
Marques, Xilunguine, biografia da cidade” (1968), bem como os álbuns fotográficos de Santos Rufino
(1925), o livro de H. Galvão “Ronda de Africa” (s/d) entre outros. Fotografias interessantes podem também
ser encontradas no Arquivo Histórico de Moçambique.
A Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição em Maputo foi construída nos anos 1960 com base num
projecto do arquitecto Pancho Miranda Guedes, no local onde se edificava uma antiga fortificação
construída em paliçada. O actual edifício possui uma interessante colecção de objectos históricos sendo
de destacar antigas estruturas de pedra em cantaria provenientes das ruínas da fortaleza de Sofala assim
como uma colecção de inscrições em pedra genuínas retiradas das portas de armas das principais
fortalezas da costa moçambicana.
A baia de Maputo possui um importante repositório de naufrágios de embarcações a partir de finais do
século XIX (listagem em anexo) altura em que este porto exerceu um importante papel na economia da
África Austral, alguns destes naufrágios estão ligados com as duas primeiras guerras mundiais. Estes
naufrágios são de importante valor para o desenvolvimento turístico como locais de mergulho.
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Faróis e sinalização da costa de Moçambique
As formas de sinalização marítima, têm em Moçambique, uma história que se liga ao início da regular
actividade náutica do homem no litoral. Nas 1600 milhas náuticas de costa moçambicana a navegação e
orientação é bastante difícil. A costa é na sua maioria baixa e embora pouco acidentada, apresenta
grande número de baixios e ilhas, além de fortes temporais e correntes. Isto fez esta região ser conhecida
como a “costa negra” (Rego, 1904; Montez, 1944).
Nos tempos mais remotos, os antigos navegadores já tinham reconhecido a necessidade do alumiamento
da costa; para o efeito faziam-se grandes fogueiras em terra, nas noites em que os barcos eram
esperados. Ainda hoje uma ilha junto a Quelimane é conhecida por ilha do Fogo, devido a este facto
(Gomes e Sousa, 1953). Só a partir do século passado é que se começaram a construir faróis, balizas e
marcas, posicionando bóias junto aos principais canais de acesso aos portos, para facilitar a navegação
(Rego, 1904). De ano para ano foi sendo aperfeiçoado o equipamento e as suas posições também foram
sucessivamente alteradas até se acharem as mais convenientes.
Do ponto de vista histórico, fazendo-se um breve resumo sobre a farolagem, pode-se dizer que, mesmo
antes do plano de alumiamento da costa (Maduro, 1933; s/a, 1938) existiam já os seguintes faróis:


Ilha de Goa, datado de 1876



Inhaca (1894)



Barra (1900)



Ponta Macúti (1904)

Estas construções não obedeciam a nenhum plano, mas sim às conveniências locais. Em 1908 foi
decidida a adopção de um plano definitivo de alumiamento da costa. O projecto do Almirante Schuctz
Xavier, acrescido de alterações propostas pelo Almirante Hugo de Lacerda, seria implementado entre
1903 e 1914 dando origem à construção dos seguintes faróis:


Vilhena (1908)



Závora (1910)



Bazaruto e Ponta Matirre (1913)



Monte Belo (1914).

Com a eclosão da 1ª Grande Guerra seriam interrompidos estes projectos. Sómente em Outubro de 1922
seria criada a Repartição de Farois, fazendo com que em 23 de Outubro do ano seguinte recomeçasse
com força a construção de novos faróis. Neste período seriam concluídos os seguintes faróis:


Pinda



Mafamede
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Sangaje

O farol da ilha de Goa seria reabilitado também em 1923.
Em 1924 foi erguido o da ilha Timbué, na foz do Zambeze; em 1925 teriam lugar as obras de
melhoramento dos faróis Vilhena e do Monte Belo, construindo-se igualmente os da Ilha do Fogo e Infuce
em 1926 e o da Ponta Caldeira no ano posterior (1927). Entre 1927-1930 proceder-se-ia à construção
dos faróis da Barra Falsa e em 1931 o da Ponta Ingomaimo (Chiloane) e também o de Cabo Delgado.
Pouco depois seriam construídos os faróis da Ponta do Ouro e da ilha Tambuzi, bem como o de
Medjumbi.
Assim, parao plano de alumiamento e farolagem que compreendia 36 farois, faltariam apenas construir
os seguintes:


Cutfield



Inhantumbo (entre Xai Xai e Závora)



Cabo São Sebastião



Ponta Machanga (Entre Bazaruto e Ingomano)



Sofala (entre Inganino e Ponta Macuti)



Machila (entre Ponta Macuti e Timbué)



Quissimanjulo (entre ilha de Goa e Baixo Pinda)



Ponta Chionde (entre Baixo Pinda e Ponta Maunbane).

Os faróis eram de dois tipos mundialmente conhecidos:


Os de incandescência a petróleo, de fabrico francês, produzidos pela casa Barbier, Bernard e
Turenne (BBT) e:



Os de incandescência a gás acetileno, da fabrica sueca A.G.A.

O gás para estes últimos era produzido num gerador dos serviços da marinha, onde eram carregados os
acumuladores. Posteriormente eram enviados aos faróis.
A costa de Moçambique conta com mais de 80 faróis e farolins, muitos actualmente em ruínas (ver figura
e quadro seguintes).
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Figura 6.64 - INAHINA: Faróis de Moçambique

Quadro 6.70 - Faróis existentes na costa de Moçambique
Farol

Ano de
construção

Potencial de
utilização turística

Descrição

Cabo Delgado
Farol de Metangula

n.d.

Instalado num depósito de água

Farol de Cabo Delgado

(1888) 1931

Torre hexagonal, de betão armado, com altura de Potencial limitado
42 m, cúpula bronzeada e varandim de betão
armado, tendo a Norte a habitação dos faroleiros

Sem potencial

Farol da Ilha Vamizi

n.d.

Torre de alvenaria, de forma troncocónica, de 16
m de altura

desconhecido

Farol de Tambuzi

(1931/34*)
1962

Torre redonda de pedra, pintada de branco

desconhecido
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Farol

Ano de
construção

Potencial de
utilização turística

Descrição

Farolim de Medjumbi

(1934*) 1963

Torre de alvenaria, troncocónica, encilhado por
uma plataforma saliente de corpo principal, com
26 m de altura

não aplicável

Farol do Ibo

(1873*) 1933

Torre de betão armado com 16 m de altura

não aplicável

Farolim da Ponta do
Diabo

1997

Tem 4 pilares nos cantos, paredes de alvenaria
de 5 m de altura, com forma quadrangular e uma
laje de cobertura no topo

não aplicável

Farolim da Ponta Saide
Ali

(1915*) 1994

Torre de meta (cantoneira) aberta de 5 m de
altura, assente em casota de 2,2 m

Sem potencial

Farolim da Ponta Mepira (1913) 1994

Torre cilíndrica de metal de 3,6 m de altura
assente em casota de alvenaria de 2 x 2 m

Sem potencial

Farolim da Ponta
Romero

(1930) 1994

Torre de betão armado em forma de pirâmide, de
4,85 m de altura

não aplicável

Farolim da Ponta
Maunhane

1915

Coluna de alvenaria de 14 m de altura, perto está
a habitação dos faroleiros.

Potencial limitado

Farol de Uifundo

1944

Torre aberta de secção quadrada com 21 m de
altura

não aplicável

Farol Chaode

1941

Construção rectangular com 2 metros de altura

não aplicável

Farol de Pinda

1923

Torre troncocónica de alternaria com 31 m de
altura, tendo em volta as habitações dos
faroleiros

Excelente
potencial

Farol da Ponta Namuaxi

(1951*) 1993

Plataforma assente em 3 estacas de betão
armado

Sem potencial

Farol de Imade Chali
(posterior)

1993

Torre metálica quadrangular com 6 m de altura
sobre uma base de betão armado de 6 x 6 m

Sem potencial

Farol de Imade Chali
(anterior)

1993

Torre metálica quadrangular com 9 m de altura
sobre uma base de betão armado

Sem potencial

Farol de Samanculo

(1949*) 1993

Torre metálica triangular de 3 m de altura
montado no cimo de uma base em betão

Sem potencial

Farol de Fernão Veloso

(1949*) 1993

Torre metálica triangular de 3 m, assente sobre
uma pequena casota

Potencial muito
limitado

Farolim de Nacala

1993?

Base de betão armado completada com torre
metálica triangular de 6 m de altura

não aplicável

Farol de Columulomo

(1949*) 1993

Torre metálica branca com 12 metros de altura

não aplicável

Farolim de Janga

1949

Torre quadrangular aberta, em betão armado,
com 12 m de altura

não aplicável

Farol da Ilha de Goa

1876

Farol aero-marítimo. Torre de alvenaria de forma
cubica sobre o edifício que serve de habitação
aos faroleiros

Excelente
potencial

Farolim/ baliza da
Cabaceira, da Ilha de
Moçambique

n.d.

??

não aplicável

Farol da Ponta
Namalungo

1937

Torre aberta de betão armado se secção
quadrangular, com 19 m de altura

não aplicável

Farol de Sangage

1923

Torre hexagonal de betão armado, tendo em volta não aplicável
as habitações dos faroleiros

Nampula

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 348

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

Farol

Ano de
construção

Potencial de
utilização turística

Farol da Ilha de
Mafamede

(1923*) 1944

Torre hexagonal de betão de 25 m de altura

não aplicável

Farol da Ponta Caldeira

1927

Torre octognal de betão armado. Tem habitações
de ambos os lados

Com potencial

Farol de Epidendron

(1932*) 1953

Torre de betão armado com 4 coluna unidas na
parte superior, tem 24 m de altura

não aplicável

Farol da Ilha do Fogo

(1926*) 1954

Torre aberta de cimento de secção quadrada com Potencial limitado
34 m de altura, construída por 4 colunas e 6
plataformas sobre a qual se colocou o olho óptico.
Na base tem 2 compartimentos.

Descrição

Zambézia

Farolim da ponta Matirre 1913

Torre piramidal, quadrangular.

não aplicável

Farol Macuze

(1934*) 1962

Torre aberta de betão armado com lanterna
balaustrada e altura de 18 m

não aplicável

Farol Vilhena

(1908*) 1941

Torre aberta de betão armado

não aplicável

Farol da Ponta
Inhamiara

1913

Torre quadricular aberta, em betão armado, com
altura de 9 m, contem uma pequena habitação.

Potencial limitado

Farol de Timbwé

(1924*) 1961

Torre metálica quadrangular, aberta, com 40 m de não aplicável
altura, com lanterna vermelha.

Farol do Manchese

?

Torre metálica, quadrangular, aberta, com 40 m
de altura

Farol do Savane

?

Torre metálica quadrangular, aberta, com 40 m de Sem potencial
altura

Farol do Macúti

1904

Torre troncocónica, com faixas alternadas de
vermelho e branco, com cúpula vermelha. Tem
28 m de altura

Com potencial

Farol do Chinguno

1876

Suporte vertical de ferro sobre torre quadrada de
alvenaria

Desconhecido

Farol de Ingonaino

(1931*) 1936

Torre hexagonal de betão armado com 39,7 m de Com potencial
altura com lanterna vermelha, tendo em volta as
habitações dos faroleiros

Farol de Bazaruto

(1894*)
1910/1913

Torre troncocónica, caiada de branco, de 18 m de Excelente
altura, junta das habitações, dependências
potencial
diversas e cisterna

Farolim de Santa
Carolina

1911

Torre Quadrangular de 7 m de altura

não aplicável

Farol de São Sebastião

1945

Torre pintada de vermelho, assente sobre a casa
dos faroleiros pintada de branco

Com potencial

Farol da Barra Falsa

1931

Torre quadrangular forrada de cimento, com
cúpula e varandim um pouco abaixo.

Com potencial

Farol da Barra

1900

Torre cilíndrica caiada de branco e cúpula
vermelha, de 12 m de altura, ao lado da casa de
faroleiros

não aplicável

Farol do Cabo das
Correntes

1938

Torre aberta, quadrangular, em betão armado
com 3 m de altura

não aplicável

Sofala
Sem potencial

Inhambane
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Farol

Ano de
construção

Potencial de
utilização turística

Descrição

Farol Ponta Závora

1910

Torre de alvenaria pitada de branco, com cúpula
vermelha, junto das habitações dos faroleiros

Com potencial

Farol Quissico

1939

Torre aberta, quadrangular, pintada de branco

Sem potencial

Farol da Boa Paz

1940

Torre cilíndrica de betão armado de 8 m de atura

Sem potencial

Fraol de Monte Belo

1914

Torre com forma de um cone elevada acima do
edifício que serve de habitação aos faroleiros

Com potencial

Farolim Espacelado da
Polana

1990

Torre quadrangular branca, montada em
paralelepípedo assente no mar

Sem potencial

Farolim do Cais da
Capitania

?

Edifício circular com varandim e mastro

não aplicável

(1963*) 1995

Torre metálica, de secção quadrangular aberta
assente sobre pilares de betão de 1,5 m

Sem potencial

Farolim da Missão de S. 1990
José

??

Sem potencial

Farolim do cais da
Bombagem

1990

Instalado sobre a casa de bombagem da Sonefe

Sem potencial

Farolim do Miradouro

1990

Torre metálica de 13 m de altura assente em 4
pilares de betão

Sem potencial

Farolim da Matola
(anterior)

1990

Torre metálica de 12 m de altura, assente em
pilares de betão

não aplicável

Farolim da Matola
(posterior)

1990

Torre metálica branca de 12 m assente em pilares Sem potencial
de betão armado

Gaza

Maputo Cidade

Maputo
Farol Lacerda

Farolim de Baixo Ribeiro (1913*) 1990

??

Sem potencial

Farol Macomana

1968

Plataforma assente sobre 4 estacas de betão com Desconhecido
6 m de altura

Farolim do cais da
Catermbe

(1930*) 1990

??

não aplicável

Farolim da Catembe
(posterior)

1990

Torre metálica de 6 m

Sem potencial

Farolim Espacelado da
Catembe

(1912) 1990

Plataforma assente em três estacas de betão
armado

Sem potencial

Farol da Inhaca

(1894*) 1921

Torre hexagonal de betão armado, em volta estão Com potencial
as casas do faroleiro

Farol da Ponta do Ouro

(1934*) 1942

Pirâmide aberta assente na casa do faroleiro

Com potencial

Fonte: INAHINA

Infelizmente é de assinalar a interferência negativa, na componente do património cultural dos faróis, de
recentes projectos de reabilitação que incluíram a substituição dos antigos mecanismos, muitos deles
fáceis de reparar e manter como alternativos em caso de avarias ou falta de sobressalentes por actuais
sistemas a energia solar. Se isto pode não ter inconvenientes quanto à própria segurança marítima, sob
o ponto de vista histórico e cultural, não deixa de ser condenável, como é exemplo o que aconteceu ao
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histórico farol da Ilha de Goa, monumento classificado por força do artigo 7 da Lei n.º 10/88, de 22 de
Dezembro, e que deve ser protegido.
Os antigos faróis, com as suas arrojadas construções edificadas em lugares remotos, possuem
interessantes mecanismos de óptica e relojoaria, devendo ser preservados respeitando o mais possível
o seu estado original (princípio respeitado em muitos países do mundo).
Actualmente, com o advento, desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias de posicionamento
geográfico, os faróis estão a perder gradualmente a sua função como meios de auxílio à navegação. No
entanto, a importância dos antigos faróis como bens do património cultural pelo seu significado histórico,
arquitectónico, artístico e paisagístico vai se valorizando cada vez mais. Alguns faróis revestem-se de
grande interesse como locais de excursão, visita e até centros turísticos.
Esta dimensão permanente dos faróis como Bens do Património Cultural pressupõe o seu estudo e
protecção considerando a sua integração num contexto histórico, paisagístico e arquitectónico e
museológico.
Os faróis mais conhecidos em Moçambique pela sua antiguidade, grandiosidade, características
arquitectónicas e valor paisagístico e condições actuais de conservação são o da Ilha de Goa em frente
à Ilha de Moçambique, o farol do Bazaruto localizado na Ilha do mesmo nome, o farol do Baixo Pinda e
o farol de Závora, que são actualmente locais usuais de visita turística.
Todos os faróis construídos antes de 1920, que por lei fazem parte dos Bens Classificados do Património
Cultural (de acordo com a lei 10/88 de Protecção do Património Cultural) devem ser preservados,
funcionando a gás ou a petróleo mesmo que como sistemas alternativos, em relação aos instalados, já
que são dos faróis mais importantes do país. Com efeito, estes faróis podem ser considerados autênticos
museus não devendo ser modificados sem o aval do Ministério da Cultura.

Património Arqueológico Subaquático
A costa de Moçambique foi intensamente frequentada, desde os tempos mais remotos, por navios que
sulcavam as águas do Oceano Índico. Inúmeras embarcações naufragaram devido às difíceis condições
de navegação em alguns troços da costa frequentemente sujeitos a baixios, bem como a frequência
sazonal a ciclones e ventos fortes, subcarregamento de mercadorias, conflitos bélicos, revoltas a bordo,
incêndios, falhas de navegação entre outros factores.
Em investigação de gabinete e arquivo foi possível documentar mais de 300 naufrágios datados dos finais
do século XV até ao século XX ao longo de toda a costa de Moçambique, cuja listagem apresentamos
em anexo a este sub-capítulo, referente à investigação documental efectuada pelo CAIRIM-UEM.
Como se pode depreender desta listagem, a maior concentração de naufrágios ocorre nas imediações
dos principais portos históricos como é o caso da Ilha de Moçambique e Quelimane, mas também no
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parcel13 de Sofala, Inhambane, baía de Maputo e arquipélago das Quirimbas. Variados são os tipos de
embarcações, desde as ancestrais embarcações do oceano Índico como é o caso dos pangaios e
“metepe”, mas também europeias como galeões, caravelas, fragatas, patachos, navetas, hyates,
escaleres, corvetas, brigues, embarcações a vapor, rebocadores, lanchas, etc..
Face à imensidão da costa moçambicana muito deste património está ainda por estudar e preservar. É
notar que estes vestígios têm sido alvo de pilhagens e projectos de natureza comercial que incluíram a
exportação e venda de objectos arqueológicos com nefastas consequências.
A possibilidade de aproveitamento de algum deste património para fins de mergulho está a ser alvo de
estudo neste momento no âmbito dos projectos do CAIRIM na Ilha de Moçambique. Para alem deste
estudo que implica a definição de potenciais circuitos turísticos subaquáticos informativos na Ilha, o
CAIRIM tem estado a formar e trabalhar com um grupo de monitores da comunidade no sentido de
promover e enquadrar este tipo de actividade no futuro, quando as condições para tal estiverem criadas.
É de assinalar que a orla marítima nas proximidades a Ilha de Moçambique foi particularmente alvo de
grande quantidade de naufrágios de várias épocas, estando este património a ser alvo de um programa
específico de estudo e protecção no âmbito das actividades do CAIRIM. Várias são as razões que
concorreram para este facto, sendo, as principais, as condições climatéricas da Ilha e as condições de
acesso ao porto que são particularmente difíceis particularmente para os navios fundeados, que se
encontravam sujeitos a ventos ciclónicos localmente designados por “monomocaias” que frequentemente
atingem aquela região (Rego, 1904).
A figura seguinte apresenta os principais naufrágios históricos que se encontram presentemente em
estudo na Ilha de Moçambique no âmbito da actividade do CAIRIM.

13

termo antigo que designava a área maritima/região marítima de Sofala
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Fonte: Ricardo T. Duarte - CAIRIM

Figura 6.65 - Naufrágios da Ilha de Moçambique, Setembro 2018

A listagem que se segue apresenta os principais naufrágios da baía de Maputo. A partir dos finais do
século XIX o porto de Maputo adquiriu grande importância devido ao desenvolvimento do comércio da
região e suas ligações ao “hinterland” ligadas à construção da linha férrea para a então República do
Transval. Alguns destes naufrágios de navios a vapor, que têm sido visitados e fotografados por equipas
do CAIRIM com o objectivo de preparar um programa de estudo e protecção dos mesmos, estão hoje
integrados no ambiente marítimo como interessantes plataformas de desenvolvimento da vida
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subaquática e de grande interesse paisagístico. Outros naufrágios estão ligados a eventos trágicos da II
Guerra Mundial e têm hoje importante valor histórico.

Quadro 6.71 - Principais naufrágios da baía de Maputo
Data do naufrágio

Nome da
embarcação

Descrição do naufrágio

1894, Janeiro

Ravola

Barca inglesa, encalhou no Baixo Ribeiro (Leck Reef) num denso
nevoeiro, seguindo-se-lhe um incêndio a bordo. Foi rebocada para o
porto e finalmente condenada.

1895, 4 de Outubro

Bredalblik

Navio norueguês, encalhou no Baixo Danae e afundou-se.

1896, 1 de Fevereiro

Doris

Barca norueguesa, encalhou no Cutfield e afundou-se. A posição do
navio fora erradamente determinada.

1896, 21 de Fevereiro

Melanesia

Barca norueguesa, encalhou na Inhaca. Mesma causa que o anterior.
Foi rebocada para o porto e condenada.

1896, 26 de Julho

Ernestina

Barca alemã, encalhou em pequenas profundidades e deu à praia junto
à Ponta Mahona. Mesma causa que os dois anteriores. Foi rebocada e
condenada.

1897, 15 de Junho

Abel

Barca holandesa, afundou a sul do Mte. Cutfield e o casco desfez-se.
Grande ventania.

1897, 10 de Setembro

Antonietta O

Barca italiana, encalhou no Baixo Ribeiro. Não conhecia bem a baía. Foi
rebocada, descarregou-se a carga e o casco foi abandonado.

1900, 4 de Novembro

Caterina

Barca italiana, encalhou no Baixo da Xefina. Causa desconhecida. Não
trazia piloto. Salvou-se uma pequena parte da carga. O navio perdeu-se.

1902, 18 de Outubro

Marguerite B

Brigue italiano, encalhou no Baixo da Xefina Grande. Causa
desconhecida. Não trazia piloto. Parece que o capitão não era muito
cuidadoso. A tripulação e passageiros foram trazidos para terra pela
lancha a vapor SALM.

1902, 23 de Novembro Bersagliere

Barca italiana, bateu contra o baixo Cutfield. Desconhece-se a causa.
Depois do embate, passou por cima do banco e foi afundar-se próximo
do canal do Meio. A tripulação veio em dois botes para Lourenço
Marques, o capitão e dois marinheiros vieram por terra.

1904, 12 de Fevereiro

Vapor costeiro, de 356 toneladas, abalroou o paquete alemão
Reichstag, junto ao farol de Cockburn. O Gaza foi ao fundo, morrendo
afogados um índio e dois indígenas.

Gaza

1904, 13 de Dezembro Magwen

Navio inglês, perdeu-se no baixo da Lagoa. A "Board of Trade" entendeu
que o comandante demonstrava negligência e suspendeu-o por 3
meses.

1906, 26 de Março

Forerunner

Rebocador, afundou-se durante a noite sem se saber de que maneira.
Estava ancorado e o mar estava calmo. Era um velho vapor de rodas
que pretendiam vender. A única pessoa, que se encontrava a bordo, era
um indígena que se salvou a nado.

1907, 27 de Abril

Lord Elgin

Barca inglesa, encalhou na costa a duas milhas do Cabo de Stª Maria.
Julga-se que desconhecesse o local. A tripulação salvou-se. Depois da
tripulação ter abandonado o navio, manifestou-se um incêndio a bordo,
destruindo quase toda a carga.

1913, 16 de Julho

Manica

Vapor inglês, encalhou ao Norte do Baixo Serra. O tempo estava
cerrado e o piloto não podia distinguir os sinais. Foi rebocado e depois
de ligeiras reparações seguiu para o Cabo onde deu entrada na doca
seca.

1913, 19 de Setembro

Fingal

Navio inglês de 4 mastros, encalhou no Baixo Cockburn à entrada da
baía, por o capitão não ter tomado piloto a bordo antes de se ter
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Data do naufrágio

Nome da
embarcação

Descrição do naufrágio
aproximado demais do baixo. Foi rebocado pelo rebocador do porto
nessa mesma tarde, não sofrendo danos nenhuns.

1914, 16 de Fevereiro

Teredo

Draga pertencente ao porto de Lourenço Marques. Foi metida no fundo,
a meio do canal da Polana, próximo da praia do mesmo nome, pelo
vapor alemão Feldsmarchall. O patrão da draga e alguns indígenas da
tripulação, morreram afogados.

1917, 23 de Agosto

City of Nagpur

Vapor inglês, encalhou no Baixo Danae e inutilizou-se, salvando-se uma
porção considerável de carga.

1917, 6 de Novembro

Vasco da Gama Rebocador inglês de 107 toneladas. Afundou-se ao largo da Inhaca
devido ao mau tempo, perecendo dois tripulantes.

1918, 25 de Junho

Gujarat

Vapor inglês, bateu, segundo informou o capitão, num baixo rochoso
marcado na carta inglesa a 40º NE do farol da Inhaca, em 5 pés de
fundo, distanciado dele aproximadamente 15 milhas. Sofreu um rombo
num porão, mas sem ficar impedido de seguir viagem. O navio
navegava em 22 pés, supondo-se que o comandante se confundiu com
o Baixo Danae.

1920, 19 de Março

Speedonia

Barca de aço carregada de petróleo e gasolina, incendiou-se ao largo,
nas alturas de Durban e tendo perdido o aparelho de manobra vogou ao
acaso até que foi avistada pelo vapor português Luabo e rebocada em
direcção a este porto. Como os cabos de reboque tivessem partido
durante a noite ficou de novo perdida tendo sido finalmente trazida para
o porto pelo rebocador Magul. O comandante, quatro oficiais e 23
chineses da tripulação abandonaram a barco quando estava em fogo,
não voltando a aparecer.

1920, 18 de Junho

Engineer

Da Companhia Ellerman-Harrison, perdeu-se no porto em virtude de um
incêndio. Quando a carga estava sendo descarregada apareceu fogo
num porão contendo nitrato de soda, fogo que alastrou rapidamente a
todo o navio, produzindo-se enormes explosões. O vapor afundou-se
depois de ter sido rebocado para o meio da baía. A perda foi total.

1920, 4 de Outubro

Beira

Pequeno vapor costeiro de Lourenço Marques, encalhou durante a noite
próximo da foz do Zambézia. Perdeu-se por completo, mas os
passageiros e tripulantes foram salvos.

1921, 7 de Abril

Delft

Vapor da Companhia Holland África Line, encalhou próximo do farolim
do Baixo Ribeiro, afundou-se, sem avaria, após 5 horas de
permanência.

1921, 25 de Maio

Alepo

Da Ellerman's Wilson Line Ltd, encalhou no Esparcelado da Catembe,
safando-se após oito dias sem avaria.

1921, 28 de Agosto

Nowshera

Da British India Steam Navigation Cº, Ltd, sofreu um rombo por ter
tocado num obstáculo perto da bóia n.º 7, tendo sido imediatamente
encalhado perto da bóia n.º 5 e mais tarde conduzido ao porto para
receber reparações necessárias.

1922, 15 de Março

Eastway

Vapor inglês, encalhou devido a erro de manobra no Baixo Danae. Ficou
inutilizado e pereceu um tripulante.

Fonte: A. Sopa. “Dragagens no Porto de Maputo”.

Embarcações tradicionais e marinharia na costa de Moçambique
Ainda hoje se mantém bem viva a arte de construir embarcações e navegar em todo o litoral do país.
Para além das observações efectuadas ao longo da costa, a elaboração deste capítulo foi também
baseada no artigo de Armando Reis Moura “Barcos do litoral de Moçambique”, 1972.
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Cabo Delgado
No litoral de Cabo Delgado podem observar-se três tipos de lanchas, a lancha machua, a inchó e o dau.
A lancha machua, possui largo painel de popa, roda de proa direita, tendo cerca de 9 m de comprimento;
esta embarcação enverga uma vela bastarda, à semelhança da maioria das lanchas que se encontram
ao longo da costa. O mesmo não sucede às embarcações que dão pelo nome de dau e inchó, que só se
encontram em Cabo Delgado.
O dau é uma embarcação sem painel de popa, com o casco em forma de baleeira, roda de proa muito
curva, talhamar e cadastro oblíquos e salientes. Esta lancha, com belíssimas características de
estabilidade, enverga uma vela bastarda em mastro mocho.
A inchó (ou mádia), é outra das embarcações exclusivas da costa de Cabo Delgado. A inchó, tal como o
dau, não apresenta painel de popa e o casco assemelha-se ao de uma baleeira. Esta é uma embarcação
de boca aberta, envergando uma vela bastarda numa vara de bambu, apoiada em mastro mocho, que
nesta embarcação possui um forte caimento para a frente à semelhança das antigas embarcações
Swahili. No Museu da Marinha da Ilha de Moçambique encontra-se exposto um antigo exemplar de inchó.
Para além destas embarcações de maior porte, podem-se encontrar em Cabo Delgado as pequenas
embarcações designadas por “mitumbwe” (mitumbi), com um máximo de 3 a 5 m de comprido, talhadas
num só tronco de árvore. Para o seu fabrico é frequentemente utilizado o Imbondeiro (Adansónia digitata).
Estas embarcações possuem flutuadores de ambos os lados, compostos por tábuas ligeiras arqueadas,
os quais se encontram suspensos por traves laterais, ligados à borda da embarcação. Alguns dos
mitumbwe são impulsionados à vela, embora a maioria o seja com o auxílio de remos e varas.
Ilha de Moçambique
Embora a Ilha de Moçambique, com o desenvolvimento do porto de Nacala, tenha perdido a sua
importância para a moderna navegação, ela manteve-se como um importante centro comercial ondem
afluem diariamente dezenas de embarcações provenientes não só das diversas localidades da baía onde
se encontra, como de outras inúmeras baías desta região, como a baía da Lunga, Conducia entre outras.
A Ilha é assim um importante centro de marinharia, ali se constroem interessantes embarcações cujas
dimensões podem ultrapassar 10 m de comprimento como é o caso dos Caíques de dois mastros cuja
capacidade de carga pode ir até 15 toneladas. Estas embarcações, que segundo Amaro Monteiro (1972)
são derivadas dos antigos pangaios que no passado sulcavam o Oceano Índico, navegam em alto mar
entre as baías da região, fazendo viagens de muitas milhas. Assim frequentemente passam vários dias
sem aportar, deslocando-se a portos distantes como Nacala e Angoche, e mesmo a maiores distâncias
inclusive viagens até à Tanzânia.
A construção naval tradicional na Ilha encontra-se bastante desenvolvida. Observamos que bastantes
jovens - demonstrando bons conhecimentos - se dedicam já a operações de reparação e construção
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naval. Esta é uma arte que se pode considerar ainda enraizada na tradição local. Com efeito, ainda hoje
a maioria dos instrumentos de trabalho utilizados são utensílios artesanais fabricados pelos próprios
artificies. A maioria das embarcações encontram-se bem pintadas e com gosto, possuindo igualmente o
velame em bom estado e todo o estado geral impecável. Em entrevista a mestres das embarcações os
“Naotas”, obtivemos dados sobre a marinharia local, a qual processa-se sempre à vista da costa, não
conhecendo eles qualquer instrumento de navegação. Uma viagem para Angoche, que fica a cerca de
400 milhas da Ilha, leva em condições normais, cerca de três dias.
Tanto os caíques como as lanchas mais pequenas de um mastro, são embarcações de boca aberta,
aparelhando velas latinas ou bastarda envergadas em vergas erguidas em mastros mochos, curtos, com
um pouco de caimento para a vante. Em certos casos, no topo do mastro uma roldana embutida ajuda a
movimentação da adriça da verga.
É notória a semelhança destes veleiros com os da baía de Inhambane e do arquipélago do Bazaruto,
locais que distam mais de mil quilómetros a sul.
A bordo dos caíques encontra-se um fogareiro que permite confeccionar alimentos para tripulantes e
passageiros, sempre que se encontrem por diversos dias no mar.
Para além destas embarcações de transporte encontram-se na Ilha embarcações de pesca. Destas são
de realçar, pela sua originalidade, as pequenas almadias individuais, talhadas em tronco de árvore, com
cerca de 2 m de comprimento.
Estas almadias nada têm a ver com as grandes almadias de cerca de 7 m reportadas no trabalho de Reis
Moura (1972) para a baía de Matibane e que são usadas para a pesca de arrasto. As almadias de
Matibane, embora recordando as embarcações talhadas numa só peça, são fabricadas com pranchas de
madeira e meias balizas, não possuindo condições para a navegação em alto mar e por isso mesmo não
se afastando do interior das baías.
Por todo o litoral da costa norte de Moçambique existem uma enorme profusão de pequenas
embarcações individuais destinadas à pesca à linha ou de mergulho.
Para Norte da Ilha de Moçambique, as pequenas cangaias talhadas em tronco de árvore e utilizadas para
a pesca podem ser vistas às dezenas. Estas são também embarcações individuais de cerca de 2 - 3 m,
destinadas à pesca. Como são frequentemente utilizadas em mar aberto, possuem dois balanceiros ou
estabilizadores; alguns autores atribuem esta característica a influências relativas a uma antiga presença
Indonésia na costa de Moçambique, facto este ainda não comprovado.
Perto da Ilha, na baía da Condúcia, nomeadamente na praia das Chocas podem ser vistas as pequenas
casquinhas, de entre elas o “muterere”, que Amaro Monteiro considera “ser o mais interessante tipo de
embarcações nativas de Moçambique”. Esta é uma pequena embarcação de casca de árvore, geralmente
da espécie Brachystegia spiciformis Benth, localmente designada por “murrotcho”. As placas da casca
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de árvore são cozidas umas às outras e os orifícios e fendas calafetados com cera. Esta embarcação
encontra-se hoje praticamente extinta.
O esqueleto do “muterere” é feito de varas atadas com fibras vegetais. A embarcação é movimentada
com a utilização de um remo (pangaia) ou de uma vara, usando-se também uma pequena vela latina
triangular, içada por um pequeno mastro mocho. Pela sua leveza e configuração do casco, esta
embarcação possui excelentes condições para velejar, adquirindo um bom andamento mesmo com
ventos fracos.
É interessante notar que a baía da Conducia é o único local de toda a costa onde ainda se podem hoje
ver estas embarcações, embora hoje já em muito pequena quantidade. Segundo Amaro Monteiro, que
só aqui as encontrou, pois “trata-se de um tipo de embarcação raro, provavelmente sobrevivente de uma
larga distribuição geográfica, ou, quem sabe?... produto da inventiva e da habilidade absolutamente
locais”. No Museu das Pescas em Maputo e no Museu da Marinha na Ilha de Moçambique encontramse expostos exemplares de Muterere”.
Angoche
Podem-se ver em Angoche as lanchas e grandes caíques, de dois mastros semelhantes aos que se
podem ver na Ilha de Moçambique.
Para além destes observam-se também outras embarcações como a “Kalawa” (calaua), veleiros do
tamanho das lanchas, mas com outra configuração de casco. Estas embarcações são semelhantes às
que se encontram mais a Norte, no litoral de Cabo Delgado, como os daus e inchós. A “Kalawa”, tal como
estas duas últimas embarcações possui um casco sem painel de popa, que lembra o de uma baleira, a
roda de proa curva, e levantada. Estas embarcações de boca aberta, têm, devido à forma do casco,
excelentes características para a navegação à vela. Existem também em Angoche embarcações
semelhantes à “Kalawa”, mas de dimensões reduzidas, utilizadas para a pesca à linha e transporte em
zonas abrigadas entre as Ilhas (“mwadis”).
Bazaruto
As populações desta região constroem ainda interessantes embarcações que deverão ser alvo de um
estudo aprofundado.
Para além das grandes embarcações de 10 a 15 toneladas e cerca de 10 m de comprimento, envergando
velas latinas, algumas de dois mastros, que são utilizadas para transporte entre as ilhas e o continente;
encontram-se também curiosas embarcações de pesca, algumas delas mantendo tradições
antiquíssimas de construção naval como as talhadas em tronco de árvore que se podem ver na baía de
Chibuene a cerca de 15 km a sul de Vilanculos.
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Inhambane
No sul do País a navegação tradicional não se aventura a viagens de alto mar. No entanto nas baías de
Maputo, Inhambane e no arquipélago do Bazaruto, a navegação tradicional à vela é intensa, construindose inúmeras embarcações de pequena tonelagem para o efeito.
Na baía de Inhambane podem ver-se lanchas grandes de cerca de 10 toneladas, 9 m de comprimento, e
três de boca. Estas lanchas destinadas a transporte na baía, são aparelhadas com dois mastros de velas
latinas. Segundo Amaro Monteiro (1972) “Estas lanchas costumam aparelhar com dois mastros de igual
guinda, arvorados verticalmente e mochos. Envergam em geral dois latinos triangulares, ou um latino
triangular à proa e um bastardo à popa, ambos a embolsar por dentro das enxárcias, constituídas de
ordinário por dois brandais fixos. A verga de vela da proa anda sempre pela vante do mastro e a da ré
por trás do mastro respectivo”. É no entanto provável que estas grandes lanchas de dois mastros estejam
aqui em desuso, já que a maioria das embarcações da baía de Inhambane hoje em dia são lanchas de
um mastro, aparelhadas também com velas latinas, envergadas por largas vergas de bambu simples ou
acrescentadas com penol, que se podem ver em grande quantidade na Maxixe aguardando o transporte
de passageiros para a cidade de Inhambane. Estas lanchas são na sua totalidade de convés aberto, na
sua maioria de roda de proa e painel de popa.
Maputo
Em frente a Maputo estende-se uma enorme baía, onde em tempos idos se caçavam baleias. Em frente
da cidade, a cerca de 20 milhas, situa-se a ilha de Inhaca. Esta é uma baía rica em recursos, abundando
o camarão e o peixe. Todas as madrugadas saem das praias da Costa do Sol e do Bairro dos Pescadores
dezenas de embarcações que são utilizadas para a pesca e transporte.
As lanchas da baía de Maputo são semelhantes às encontradas ao longo da costa. Trata-se de
embarcações com cerca de 8 m de comprimento envergando uma vela latina em mastro mocho. Uma
característica interessante destas embarcações é que, ao contrário da maioria das lanchas da costa,
possuem convés corrido com uma escotilha a meio para uso do pessoal, o que lhes proporciona maior
segurança na baía. Com efeito a baía de Maputo é frequentemente sujeita a ventos fortes, levantandose vagas curtas, rebentando nos baixios, que facilmente podem inundar embarcações de boca aberta.
Estas embarcações usam apenas uma vela triangular, envergada por uma verga de bambu, embolsando
por dentro dos brandais.
Para além das lanchas podem-se encontrar na baía de Maputo dois outros tipos de embarcação
destinada à pesca, que são as chatas e os chitatarros (XI-tataros). Estas embarcações são também
usadas no Norte da baía, ao longo da praia que vai da Macaneta ao Bilene.
Estas chatas são embarcações de cerca de cinco m de comprimento, usadas para o lançamento de redes
de arrasto junto à praia.
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Os chitatarros são pequenas jangadas feitas de tronco de coqueiro, que são usadas para a pesca
individual à linha, usando uma pequena vela de tipo latino triangular, feita de pano ou mesmo de outros
materiais como plásticos.

O papel dos Museus com centros de Gestão do Património Cultural
O papel dos museus é de importância crucial no que respeita à gestão do Património Cultural Marítimo.
Existem em Moçambique dois museus ligados a este tema: o Museu das Pescas e o Museu Marítimo da
Ilha de Moçambique. Porém, existem outros acervos que incluem património marítimo como é o caso do
Museu de História Natural em Maputo. Na Fortaleza da Ilha do Ibo existe uma interessante exposição
permanente que em grande parte versa sobre o Património Marítimo da região, A Universidade Eduardo
Mondlane possui um pequeno museu de arqueologia com património arqueológico ligado ao mar; no
CAIRIM existe também algum património arqueológico proveniente de naufrágios que se encontra
exposto, acompanhado de informação didáctica.
Nestes museus e exposições está conservado património importante. Tem-se conhecimento de que
existe a proposta de transformação do museu das pescas em museu do mar e no que respeita ao museu
marítimo da Ilha de Moçambique está em estudo a sua reformulação e extensão numa colaboração entre
o MUSIM (museus da Ilha de Moçambique) e o CAIRIM.
O papel dos museus em relação ao Património Cultural Marítimo não deve só dizer respeito ao património
do passado, mas também enquadrar, promover e divulgar a criatividade cultural ligada ao mar no
presente (artes plásticas, música, dança, arquitectura, saberes e tradições). Esta acção deve também
ser estendida a outras instituições como centros culturais, e meios de informação, centros de ensino,
escolas, universidades, infraestruturas turísticas, etc..
A Política de Museus, regulada pela Resolução n.º 11/2010, de 2 de Junho, tem por objecto a preservação
e valorização dos Bens Móveis do Património Cultural de Moçambique conforme previsto na Lei n.º 10/88,
de 22 de Dezembro, e na Lei n.º 13/2009, de 13 de Fevereiro, em particular, os bens à guarda das
instituições museológicas e aplica-se a todos os museus, independentemente da sua tutela, existentes
ou que venham a existir e que coleccionam, conservam, estudam e expõem para o público a herança
cultural e natural moçambicana a nível local e nacional.
O objectivo geral desta resolução visa a promoção valorização, preservação e fruição do património
cultural moçambicano no qual o património marítimo está incluso, usando os museus como um dos
dispositivos da inclusão social e de cidadania, e tem como objectivos específicos: estimular o uso dos
museus para a educação patriótica dos cidadãos; definir as condições para a criação, gestão,
funcionamento e adequação contínua dos museus às mudanças da sociedade; definir as condições para
o aperfeiçoamento da actividade museológica de acordo com os requisitos e instrumentos internacionais
da especialidade; contribuir para a preservação, protecção, valorização e divulgação dos Bens Móveis
do Património Cultural de Moçambique; desenvolver as instituições museológicas, documentando e
fomentando as memórias constitutivas da diversidade geográfica, social e cultural do país.
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São fontes de financiamento para a implementação da Política de Museus, entre outras, as seguintes:


dotações orçamentais do Estado;



pagamento das visitas aos museus, através de taxas afixadas no próprio museu;



outras receitas dos museus, incluindo as provenientes da loja dos museus e dos programas de
turismo cultural;



doações do Fundo para o Desenvolvimento Artístico e Cultural - FUNDAC;



doações de indivíduos, colectividades, organizações e outras receitas legais a serem criadas, por
contrato ou a outro título;



instrumentos de incentivo à protecção do Património Cultural à guarda dos museus.

Uma das linhas de orientação da Política de Museus é a sua integração numa rede nacional de museus,
um sistema organizado, baseado na adesão voluntária, sendo extensiva aos museus não tutelados pelo
órgão estatal que superintende a cultura, configurado de forma progressiva e que visa a descentralização,
a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus.
As actividades da Rede Nacional de Museus são sujeitas a avaliação e auditoria, nomeadamente
normativa, financeira, de desempenho e técnica, a ser realizada pelo órgão estatal que superintende o
sector da cultura, sem prejuízo da necessária articulação com os órgãos de áreas específicas legalmente
estabelecidos.

Caracterização do mercado
Em Moçambique não está ainda aproveitado e desenvolvido de forma coordenada o potencial do
património cultural maritimo para fins turísticos, apesar de algumas iniciativas isoladas ligadas a visitas
turísticas a fortalezas como a de S. Sebastião na Ilha de Moçambique, a fortaleza de Maputo e o forte de
S. João batista na Ilha do Ibo evidenciarem o potencial desta oferta. O mesmo acontece com os vários
museus que se encontram em funcionamento, como o museu da Ilha de Moçambique, o Museu das
Pescas em Maputo, o Museu do forte de S. João Batista do Ibo.
É um facto que o património arqueológico subaquático tem potencial para fins turísticos, algumas
experiências interessantes neste sentido têm estado a ser realizadas nalguns países embora ainda muito
de modo experimental. Esta é, no entanto, uma actividade que exige bastante coordenação e
acompanhamento técnico. A Ilha de Moçambique, local onde existem inúmeros naufrágios, é de momento
o único local de Moçambique que apresenta um potencial como atracção turística nesta temática. Tal
como já referido, o CAIRIM está a efectuar, no âmbito dos seus projectos, um estudo e reflexão
relativamente à organização desta actividade de mergulho turístico em naufrágios, com a organização de
roteiros turísticos subaquáticos. Este estudo tem incluído alguma actividade prática de caracter
experimental, em que se tem levado visitantes e mergulhadores a visitar alguns dos naufrágios, sendo o
objectivo promover a oferta deste tipo de serviço na Ilha por parte de instituições privadas locais que irão
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actuar debaixo de uma orientação/coordenação. Este estudo tem estado a ser realizado em coordenação
com um grupo de monitores da comunidade para a protecção do património arqueológico subaquático
da Ilha com quem o CAIRIM trabalha desde há alguns anos.

Área/espaços ocupados
Todos os monumentos e estações arqueológicas devem ter registado o DUAT (documento de uso e
aproveitamento de terra, devendo a área a considerar incluir uma zona tampão em redor do monumento
ou estação arqueológica, de modo a proteger o património. Esta área deve ser determinada por
arqueólogos. O DUAT deverá ser registado a favor do Estado e, quando a favor de privados, os mesmos
são considerados fiéis depositários do património em causa ao abrigo do Decreto n.º 27/94.

6.10.3 Valores (actuais e potenciais)
Os bens do património cultural marítimo ao longo da costa, antigos monumentos e estações
arqueológicas, naufrágios, práticas artesanais de tradição milenar, como a construção naval e marinharia,
manifestações culturais ligadas ao mar, como literatura e tradição oral, possuem um enorme valor e
devem ser estudadas e preservadas. Estes vestígios vão-se valorizando cada vez mais ao longo do
tempo através da sua importância educativa e potencial turístico (interno e externo) como locais de visita.
Os valores culturais podem ser classificados em diversas categorias designadamente valor histórico,
valor identitário, valor artístico, valor arqueológico. Outros valores, com carácter socioeconómico
prendem-se com o valor social, valor económico valor político patriótico e até com carácter ambiental.
Múltiplos valores podem ser associados ao mesmo património, que pode ter importância à escala local,
nacional e universal, neste caso quando se revestem de carácter inestimável para as gerações actuais e
futuras de toda a Humanidade (UNESCO, 2008).
Muitos países do mundo viram o seu turismo aumentar devido ao valor do seu património monumental
preservado “in situ” e em interessantes museus. Mesmo o património arqueológico subaquático pode
hoje em dia ser incluído em programas de desenvolvimento turístico, desde que os mesmos
salvaguardem a sua preservação: um estudo neste sentido está correntemente a ser realizado na Ilha de
Moçambique cujo património arqueológico subaquático apresenta um interessante potencial para o
desenvolvimento desta actividade.
Muitos naufrágios encontram-se em recifes e fazem parte integrante dos mesmos, ligam-se ao seu valor
ambiental e necessidade da sua preservação como um todo. São disto exemplo a maioria dos naufrágios
da Ilha de Moçambique.
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O valor social do património cultural arqueológico é enorme, pois ele é de grande importância educativa
e no domínio da construção de uma consciência nacional nos cidadãos moçambicanos e na sua
contribuição para a história e cultura da humanidade.

6.10.4 Interacção
Impactos sobre o meio marítimo
A existência e preservação de naufrágios contribui positivamente para o meio marítimo constituindo
plataformas artificiais para preservação e desenvolvimento da vida marítima.
Durante anos submergidos os naufrágios entram numa situação de estabilidade com o meio marítimo
que os circunda, sendo esta uma das razões pela qual é fortemente recomendada a sua preservação “in
situ” (Convenção da UNESCO, de 2001, para a protecção do Património Cultural Subaquático14).
Fazendo parte integrante de ecossistemas marítimos (tais como os recifes de coral) os vestígios
arqueológicos devem ser alvo do processo de protecção integrado desses ecossistemas.

Relação com outras actividades complementares
A actividade com a qual o património cultural marítimo mais se relaciona é com o turismo, seja turismo
interno como externo, e ainda com a segurança marítima como é o caso dos faróis, mas que pelo
interesse histórico, artístico e arquitectónico poderão também ser de excepcional relevância turística,
nomeadamente os faróis do Baixo Pinda, Farol da Ilha de Goa e do Bazaruto.
Os bens do Património Cultural Marítimo podem e devem ser integrados em circuitos turísticos. O turismo
devidamente coordenado pode ajudar à preservação do património, contudo seguindo regras estritas que
impeçam a sua destruição.
O desenvolvimento do turismo interno e visitas a estes locais pode contribuir para a melhoria da qualidade
de vida e actividades de deleite e lazer como por exemplo: contribuição para o emprego e melhoria da
qualidade de vida; criação de programas de experiências autênticas e participativas inclusas em pacotes
turísticos referentes ao património cultural edificado mas também ao imaterial como a gastronomia,
música, dança, artes tradicionais de construção de embarcações ou seja, fazer com quem sabe; criação
de uma indústria de artesanato local com a inclusão de imagens do património em diversos objectos
como capulanas, camisas, quadros, etc..

14

em preparação a sua ratificação pela República de Moçambique
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A educação patrimonial é também um aspecto importante do Património Cultural Imóvel, sendo entendida
como consciencialização publica e, segundo Grunbeg (2000), como o conjunto de técnicas diversificadas
de apresentação e interpretação dos bens do património cultural, para além da publicação dos resultados
das investigações científicas, visando atingir uma audiência mais ampla do que o fórum académico tendo
em consideração as especificidades dessa audiência. Esta consciencialização pode ser feita através de
programas educacionais com introdução da disciplina de património nos currículos e manuais escolares,
a inclusão da comunidade em projectos de pesquisa o que poderá conferir uma mais valia para o
desenvolvimento comunitário, a colocação de placas identificativas e informativas junto aos locais para
apresentação in situ, a sua divulgação nos meios de comunicação social de difusão nacional e regional
a destacar a grande difusão nas rádios comunitárias, o uso de programas multimédia, a criação e
divulgação de publicações simplificadas como panfletos, folhetos cartazes, banda desenhada etc.

Relação com actividades concorrentes
Algumas das actividades que ocorrem no espaço marítimo e que têm maior impacto no património cultural
marítimo são as construções, as dragagens, a exploração mineira, a pesca e o turismo descoordenado.
No ponto seguinte descrevem-se algumas das pressões e ameaças resultantes tanto de causas naturais
e da acção humana em geral como, de forma mais particular, das actividades aqui referidas.

Pressões e ameaças
De acordo com o “Manual de Conservação do Património Cultural Imóvel (PCI) em Moçambique” do
Ministério da Cultura, os problemas que afectam este património são os seguintes:
“…O deficiente tratamento e valorização.
O PCI é no geral mal conhecido. Embora haja iniciativas de colocação de placas de identificação de
monumentos, conjuntos e locais históricos, as categorias classificatórias ainda não são do domínio
dos técnicos a nível local.
A Lei n.º 10/88, de 22 de Dezembro, sobre a protecção do património cultural, não está
regulamentada em todos os seus aspectos.
Grande parte dos edifícios protegidos por Lei está em ruínas e em risco de desaparecer como
testemunhos históricos.
O PCI não é rentabilizado para fins de turismo cultural, nem sequer cumpre satisfatoriamente a sua
missão educativa.
O processo das classificações e publicações no Boletim da República (BR) ainda não é uma prática
comum, embora haja iniciativas nesse sentido;
A escassez de recursos humanos competentes para a conservação integral de bens do património
mundial como a Ilha de Moçambique”
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De acordo com o referido manual este património é afectado por causas naturais e artificiais das quais
salientamos as seguintes como tendo maior impacto, ou podendo constituir maior risco para o património
marítimo.
Causas naturais


Terramotos; ciclones; ondas gigantes; cheias/inundações.



Alterações climáticas; erosão; poluição.



Causas biológicas (fungos; muchen (formiga roedora); ratos etc.).

Causas artificiais, acção humana


Guerras; incêndios no edificado; construções; dragagens; exploração mineira; vandalismo;
roubo.



Abandono; turismo descoordenado; negligência; falta de recursos para gestão.

Destas causas algumas têm afectado bastante o património marítimo destacando-se os ciclones
frequentes e a erosão costeira, como causas naturais, e o vandalismo, pilhagem e negligência, como
causas ligadas à acção humana.
Outra ameaça relevante é a exploração comercial ligada à alienação e venda do património arqueológico.
De acordo com a legislação nacional “objectos e estações arqueológicas são património inalienável do
estado”, e, de acordo com a constituição o património arqueológico é um bem público. São assim
contravenções graves quaisquer programas que impliquem a comercialização de componentes do
património arqueológico nacional ou de estações arqueológicas ou mesmo de monumentos nacionais.
Acresce que esta actividade comercial, ligada a objectos arqueológicos subaquáticos, é proibida pela
convenção da UNESCO, de 2001, para a protecção do património arqueológico subaquático. Não é assim
aceitável comercializar ou exportar objectos arqueológicos provenientes de naufrágios e muito menos
exportar os mesmos para fora do país. Deverão ser criadas condições para preservar o nosso património.
Especificamente algumas actividades com maior impacto no património cultural marítimo
Construções, dragagens e exploração mineira

De acordo com o Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho, que aprova a protecção do património arqueológico,
todos os projectos que incluem trabalhos de escavação, movimentação de terras, ou remoção de objectos
enterrados ou submersos devem incluir trabalhos preliminares de prospecção arqueológica seguidos de
monitorização durante o desenvolvimento dos trabalhos. As actividades de monitorização durante as
obras devem ser seguidas de processos de resgate e mitigação, na eventualidade de se detectarem
vestígios arqueológicos. Estas actividades devem ser dirigidas por profissionais devidamente
qualificados, arqueólogos devidamente licenciados pela Direcção Nacional do Património Cultural
(DNPC) do Ministério da Cultura e Turismo.
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No caso do património arqueológico marítimo o cumprimento desta lei é de importância fundamental para
a sua protecção, tanto este património se localize no meio subaquático ou terrestre. No meio subaquático,
vestígios arqueológicos ainda não referenciados, como naufrágios, podem ser irremediavelmente
destruídos por actividades que impliquem escavações no subsolo marítimo, daí a importância de medidas
de salvaguarda e do cumprimento das disposições do artigo 12 do decreto acima referido.
Alguns projectos importantes ligados à exploração de hidrocarbonetos, dragagens, obras portuárias,
estão a ser realizados em Moçambique, mas o cumprimento destas determinações legais por vezes não
tem sido devidamente respeitado o que pode ter consequências nefastas para o património cultural.
Pesca

A actividade pesqueira pode ter impacto no património subaquático através da pesca de redes de arrasto
que podem destruir vestígios de naufrágios. Actividades pesqueiras clandestinas como a pesca
submarina com a utilização que escafandro autónomo e nargilé (actualmente realizada em alguns locais
no Norte do país) pode também ter um efeito negativo através da pilhagem de locais arqueológicos
submersos.
Turismo descoordenado

A actividade turística descoordenada pode ter um impacto negativo sobre o património cultural
nomeadamente sobre os naufrágios proporcionando pilhagens, retirada de objectos e destruição de
estruturas.

6.10.5 Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável
Necessidades de espaços
As estações arqueológicas e monumentos devem ter respeitado o espaço físico que ocupam (limites da
estação ou monumento) e uma área circundante a determinar destinada a infraestruturas de apoio, como
centros de interpretação. Deverão ser consideradas áreas tampão ou de protecção de estações ou
complexos arqueológicos.
Junto aos principais monumentos e estações arqueológicas devem ser construídos centros de
interpretação de modo a que os visitantes sejam devidamente esclarecidos sobre os aspectos culturais
e históricos que lhes estão subjacentes. Estes centros de interpretação podem ser locais de emprego,
auto-sustentáveis através dos rendimentos da actividade turística que pode gerar recursos para a
conservação dos respectivos locais.
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Outras necessidades de recursos
De entre as necessidades mais prementes relativamente às instituições que lidam com o Património
Cultural Marítimo destaca-se a necessidade de profissionais qualificados e competentes cuja formação
e capacitação é urgente e que deve incluir um processo de formação continua.
Estas instituições estão também deficientemente apetrechadas em termos de equipamentos e condições
nomeadamente laboratórios de conservação e depósitos.
Nesta área é fundamental aderir a programas internacionais de protecção do património arqueológico
subaquático que têm sido equacionados no âmbito da convenção da UNESCO, de 2001, sendo premente
a necessidade e importância de Moçambique aderir a esta Convenção.

6.10.6 Instrumentos de gestão
Planos de ordenamento e gestão específicos
Embora se depreenda a necessidade da existência de planos de gestão do património cultural marítimo
não temos conhecimento da existência dos mesmos.
A nível regional, é de referir o Plano de Gestão e Conservação da Ilha de Moçambique, elaborado em
2010, com o objectivo de orientar e coordenar as intervenções dos vários actores, como forma de
salvaguardar o significado cultural deste sítio de valor inestimável para a Humanidade. Este plano
previsto para 2010 a 2014 tem-se mantido até à actualidade, porém, e após o período de implementação
verificou-se da necessidade de avaliar o seu grau de implementação e proceder à sua revisão. Está em
elaboração o plano 2020-24 que, tal como o anterior, definirá os princípios e estratégias para a
salvaguarda dos valores culturais e naturais da Ilha de Moçambique através da protecção, conservação
e uso sustentável da Ilha. Pretende-se que este plano de gestão da Ilha de Moçambique, 2020-24,
permita ao Governo e aos demais parceiros adoptar uma estratégia comum para o uso, protecção e
desenvolvimento deste único bem do Património Mundial em Moçambique, bem como para a sua zona
de protecção (área envolvente). Neste contexto, o Plano funcionará como instrumento de planificação,
implementação e monitoria de todas as actividades, com impacto directo ou indirecto no Património
Cultural Marítimo, com vista à sua interpretação, conservação, divulgação e promoção efectivas.

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
O património cultural de Moçambique vem regulado nos seguintes instrumentos jurídicos nacionais:


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



Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho - Regulamento de Protecção do Património Arqueológico
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/97, de 10 de Junho - Aprova a política Cultural e
Estratégia da Sua Implementação



Decreto n.º 27/2006, de 13 Julho - Estatuto específico da Ilha de Moçambique, Património
Cultural da Humanidade e Criação do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique



Lei n.º 13/2009, de 25 de Fevereiro - Protecção e Valorização do Património da Luta de
Libertação Nacional



Resolução n.º 11/ 2010, de 2 de Junho - Política de Museus para Preservação, Protecção e
valorização de bens móveis do património cultural



Resolução n.º 12/2010, de 2 de Junho - Política de Monumentos para Preservação, Protecção e
valorização de bens imóveis do património cultural



Decreto n.º 55/2016, de 24 de Novembro - Gestão de bens culturais imóveis

A protecção do Património cultural está também prevista em convenções internacionais como:


Convenção da UNESCO de 1972, Recomendação de Paris, Convenção para Protecção do
Património Mundial, Cultural e Natural, 21 de Novembro de 1972, adoptada por Moçambique em
1982.



Recomendação da UNESCO de 1976, sobre a salvaguarda dos conjuntos históricos e da sua
função na vida contemporânea.



ICOMOS, 1986, modificada em 2001, revisto em 2004, referente ao código deontológico do ICOM
para Museus.



ICOMOS, 1996, Carta sobre a Protecção e Gestão do Património cultural subaquático



ICOMOS, 1997, Carta Internacional para Protecção das cidades históricas.



ICOMOS, 1990, Carta Internacional sobre Protecção e Gestão do Património Arqueológico



Convenção da UNESCO, de 2001, Paris, 15 de a 3 de Novembro, Protecção do Património
Subaquático (em processo de ratificação por parte da República de Moçambique)



Convenção da UNESCO, de 2003, para Protecção do Património Imaterial

Como legislação pertinente com impacto directo e/ou indirecto sobre o património cultural deve referir-se:


Lei n.º 2/97, de 18 de Fevereiro - Institucionaliza as Autarquias como forma de poder local (artigo
272)



Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro - Lei de Terras



Lei n.° 20/97, de 20 de Outubro - Lei do Ambiente



Decreto n.° 45/2006, de 30 de Novembro - Regulamento para a Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente Marinho Costeiro)
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Decreto n.° 2/2004, de 31 de Março - Regime de Licenciamento de Obras Particulares



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



Códigos de Posturas Municipais

Existe ainda uma listagem / Inventário Nacional de Monumentos e Sítios, que embora incompleta é um
instrumento de referenciação para o conhecimento do património nacional de Moçambique o qual,
infelizmente, se encontra na sua maioria em estado vulnerável devido a constrangimentos de carácter
estrutural e administrativo, por causas naturais/biológicas, humanas nomeadamente vandalismo etc..
Esta listagem / inventário é, contudo, um instrumento de partida para a protecção, preservação,
conservação e gestão do Património Cultural Nacional que necessita de urgente actualização.
O inventário de estações arqueológicas de Moçambique (e aqui incluem-se estações arqueológicas
terrestres e subaquáticas) existente no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade
Eduardo Mondlane está também desactualizado e é imprescindível a sua revisão. Neste sentido é de
relevar o papel do recém-criado CAIRIM que, em parceria com o Ministério da Cultura e Turismo de
Moçambique, tem procurado sistematizar as estações arqueológicas do Norte do país incluindo os
naufrágios.
Quanto aos bens imóveis o inventário de monumentos, sítios e estações arqueológicas regido pelo artigo
16 do mesmo decreto é elaborado em conformidade com as normas a estabelecer com a DNPC em cada
província e a nível nacional.
A legislação acima referida estende-se a todos os bens culturais existentes ou que venham a ser
descobertos no território moçambicano, nomeadamente no solo, subsolo, leitos de águas interiores e
plataforma continental bem como a bens culturais de outros países existentes em Moçambique, desde
que haja reciprocidade.
Pode-se ainda referir os PDUT, no entanto a abordagem feita nestes planos ao património cultural é
bastante superficial na generalidade dos casos.

Políticas de investimento e/ou de formação
Existe na Universidade Eduardo Mondlane - Departamento de Arqueologia e Antropologia uma
licenciatura em Arqueologia e Gestão do Património Cultural. Na Ilha de Moçambique, o CAIRIM tem
tambem realizado formação de nivel básico em Arqueologia. A Universidade Lúrio tem um mestrado em
Património e Desenvolvimento.
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6.10.7 Necessidades de gestão
É ainda incipiente a gestão do património cultural marítimo em Moçambique, algumas iniciativas isoladas
não se encontram integradas num processo centralizado de gestão que deveria ser devidamente
organizado pelo Ministério da Cultura. Este processo tem como primeira prioridade a organização do
tombo dos bens imóveis e móveis deste património e o cadastro dos fiéis depositários do mesmo. Seria
também relevante incluir o cadastro dos diferentes intervenientes, museus, universidades e centros
culturais.
Torna-se tambem premente colocar em funcionamento o processo de fiscalização e acompanhamento
do cumprimento das disposições legais relativas ao uso e protecção do património cultural.

Medidas de ordenamento, conservação, protecção necessárias
Segundo o Manual de Conservação do Património Cultural Imóvel de Moçambique, (MC 2014) a gestão
refere-se à conservação dos recursos patrimoniais existentes, identificados e avaliados, de modo a
prevenir a sua exploração para fins ilícitos, decadência ou destruição devido à negligência, ignorância ou
indiferença por parte de certos sectores públicos. Porém considera-se que deverão ser tidas em conta
medidas preventivas que poderão evitar a destruição de património cultural ainda não conhecido ou
identificado. Daí a necessidade da criação e elaboração de um plano nacional de gestão do património
nacional e bem como de planos regionais como o existente para a ilha de Moçambique (2010-2014, 20142018 e que ainda está em fase de elaboração referente a 2019-23). Este plano nacional e os locais
constituem importantes instrumentos de planificação, implementação e monitoria de todas as actividades,
com impacto directo ou indirecto no património cultural. Este plano nacional terá de ser realístico e prever
a criação de uma base de dados própria, que constitua o cadastro nacional do património cultural que
deverá incluir os locais arqueológicos terrestres e subaquáticos. Isto passaria pela criação de um sistema
global nacional, mas também individual de modo a que cada estação arqueológica possa ser localizada,
reconhecida e protegida. Trata-se de criar um programa específico destinado a acautelar a conservação
das estações arqueológicas situados no território nacional no qual se registaria a identificação, o acervo,
a documentação a elas referente, as acções de protecção e até a sua divulgação.
A base de dados existente no Departamento de Arqueologia da Universidade Eduardo Mondlane e as
informações constantes no Arquivo nacional do Património Cultural (ARPAC) devem ser consideradas
como base de arranque para este plano nacional.
A identificação e documentação das estações e acervo passa pelo seu registo incluindo a localização;
delimitação incluindo a verificação da necessidade de zona de protecção; estado de conservação mas
também pela verificação de fontes primárias, compilação de estudos anteriores e realização de um registo
documental detalhado, recorrendo ao conjunto de meios como a fotografia, o desenho, o mapeamento
entre outras informações que se julguem adequados para compreender e monitorizar as estações
arqueológicas bem como compreender a evolução de todas as condicionantes sejam elas de carácter
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geológico, biológico, mecânico ou outras que directamente ou indirectamente afectam o seu estado de
conservação.
Segundo o artigo 9 da Lei n.º 10/88 de 22 de Dezembro todos os bens classificados do Património Cultural
serão registados no Tombo do Património Cultural. Esta determinação é complementada pelo artigo 14
do Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho, referente à preservação e controlo do Património Arqueológico,
que refere que o tombo de elementos arqueológicos é feito em livros de registo de bens móveis do
Património Arqueológico à responsabilidade de museus e depósitos licenciados pela DNPC, em livros de
inventário de estações arqueológicas à responsabilidade da DNPC.
Toda esta documentação deveria ser inserida nessa base de dados de carácter nacional, com vários
graus de acessibilidade consoante o utilizador de modo a facilitar o processo de monitorização das
estações arqueológicas. Este processo de monitoramento ou de avaliação contínua acompanhado num
horizonte temporal o mais alargado possível, permite, por sua vez, manter actualizado o registo do
diagnóstico do estado de conservação destas estações arqueológicas e recorrer atempadamente a
equipas multidisciplinares de peritos nacionais e internacionais que, em conjunto, possam ajudar a melhor
interpretar os dados recolhidos. Neste sentido torna-se relevante o estabelecimento de protocolos ou
acordos de colaboração, com entidades reconhecidas nacional ou internacional, nomeadamente
entidades na área da consultoria técnica e científica, permitindo a correcta prossecução dos trabalhos de
documentação e conservação. É também necessário coordenar os esforços de todas as partes
envolvidas directa ou indirectamente na preservação do património cultural e criar um vínculo estreito
entre técnicos de diversas instituições do Estado como os ministérios com tutela na Cultura e Turismo,
no Mar, nos Transportes, no Ambiente, na Defesa, e nas Finanças, nomeadamente autoridades
alfandegárias, e a UEM (Departamento de Arqueologia e Antropologia, CAIRIM, etc.), com encontros
periódicos e equipas de trabalho comuns que incluam também as autoridades locais, incluindo as
tradicionais. Torna-se importante neste processo incentivar as iniciativas locais de gestão do Património
Cultural (Resolução n.º 12/97, de 10 de Junho), sendo esta uma das estratégicas da actual política
cultural de Moçambique que promove a integração das comunidades que muito contribuem com o
conhecimento da área, incluindo as práticas culturais e sociais e que poderão deter um papel fundamental
na preservação de monumentos e estações arqueológicas.
Outro factor importante prende-se com a premência em assegurar a formação de elementos da
comunidade a nível de base, mas também de técnicos superiores na área específica de conservação e
gestão da conservação de sítios arqueológicos, estabelecer um programa de acções de formação
específica, criar um programa de intercâmbio de estágios junto de diversas entidades nacionais/
internacionais possibilitam assegurar a efectiva capacidade técnica nacional.
Uma componente importante da preservação e valorização do património cultural inclui a promoção do
turismo cultural, as acções de educação patrimonial, capacitação de técnicos e monitores da
comunidade, divulgação nacional, internacional quer através dos meios de comunicação social,
seminários, publicações científicas, mas também a criação e a renovação de museus, criação de centros
de interpretação etc., factores indispensáveis para o plano de gestão do património cultural móvel e
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imóvel uma vez que permitem a consciencialização, sensibilização e valorização de bens e valores do
património cultural tangível e intangível (Silva, 2003). Segundo Robinson e Picard (2006) o turismo
cultural é “uma actividade impulsionadora e incontornável no contexto das acções conducentes à
conservação da natureza e à preservação do património cultural. Constitui, igualmente, um factor
essencial para muitas economias nacionais, regionais e mundiais, podendo ser um factor catalisador do
desenvolvimento sustentável, quando adequadamente gerido” (Robinson e Picard, 2006) mas que
também poderá conter alguns impactos negativos como por exemplo a comercialização de objectos
vendidos como lembranças, excesso de exploração dos recursos, destruição de estações arqueológicas
etc., pelo que o desafio consiste em assegurar o envolvimento efectivo dos vários actores que contribuem
para o desenvolvimento do turismo como o sector publico, sector privado, ONG, comunidade local,
comunidade científica, parceiros internacionais (M.C., 2014).
Será também relevante a criação de centros de interpretação junto aos principais monumentos e
estações arqueológicas que terão um papel na sua gestão como pontos de interesse turístico e
educacional.
Seria ainda importante regularizar a situação dos averbamentos dos bens imóveis do património
Arqueológico nas conservatórias do Registo Predial tal como refere o artigo 31 do Decreto n.º 27/94 de
20 de Julho. Nas áreas abrangidas pelos bens imóveis do património cultural os Direito de Uso e
Aproveitamento da Terra (DUAT) deveriam ser exclusivamente atribuídos e registados a favor do Estado
devido ao seu carácter de propriedade inalienável do Estado (artigo 10 da Lei 10/88, de 22 de Dezembro).
Caso estes bens estejam localizados em áreas com DUAT atribuído a terceiros, deverá recorrer-se ao
estatuto de fiel depositário em relação a esses bens, o que significa que os detentores do DUAT serão
considerados fiéis depositários dos bens que se encontrem na área do respectivo DUAT, em
conformidade com o artigo 6 da Lei n.º 10/88 de 22 de Dezembro e o artigo 19 do Decreto n.º 27/94 de
20 de Julho.

Interesse em potenciar a integração numa rede
Devido ao carácter inestimável e insubstituível do património cultural marítimo, ao interesse em
credenciar, promover e valorizar o mesmo, faz sentido a criação de um sistema organizado de integração
em rede, que inclua diferentes tutelas ministeriais, saberes, colecções, etc..
A potencialização de um sistema de integração em rede contribuirá para:


Assistência técnica e científica mútua, que poderá ser de carácter nacional ou internacional, e
constituirá um instrumento essencial para a protecção e para a gestão do património. Esta
assistência técnica deverá ser promovida não só para o estabelecimento ou manutenção de
padrões de investigação, mas também como meio de disseminação das melhores práticas e
formação técnica conjunta eficiente.



Cooperação institucional e partilha de saberes adquiridos na gestão de bens do património
cultural.
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Facilitação do uso de recursos existentes.
Coordenação de acções no sentido de assegurar a participação activa e construtiva como por
exemplo a Integração de arqueólogos e de gestores do património cultural na elaboração dos
estudo de ordenamento do território, de forma participarem activamente nas políticas de
planeamento que visem estabelecer estratégias de protecção, de conservação e valorização dos
locais que apresentem interesse arqueológico, bem como assegurar uma consulta sistemática
entre arqueólogos, urbanistas e técnicos do ordenamento do território e inclusivamente
modificação os planos de ordenamento territorial susceptíveis de alterarem o património
arqueológico.



Proceder de forma que a abertura ao público dos sítios arqueológicos, nomeadamente a
construção de estruturas de apoio necessárias ao acolhimento de visitantes, não prejudique o
carácter arqueológico e científico desses sítios e da respectiva ´área envolvente.



Garantir que os estudos de impacto ambiental e as decisões deles resultantes tenham em conta
os sítios arqueológicos e o respectivo contexto.



Prevenção da circulação ilícita de elementos do património arqueológico.



Empreender acções educativas em parceria com o objectivo de despertar e desenvolver junto da
opinião pública a consciência do valor do património arqueológico.



Descentralização de recursos.



Apoio na formação técnica qualificada.



Promoção da qualidade de serviços prestados.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
A formação e contratação de profissionais competentes para os serviços do Estado ligados à gestão dos
bens do património cultural é uma necessidade premente. Enquanto não existirem profissionais
competentes torna-se difícil promover com eficácia e de forma adequada a preservação e valorização
deste património assim como promover quer a colocação deste importante recurso ao serviço das
comunidades quer a sua contribuição para a economia.
É também necessário um maior acompanhamento e controlo das instituições privadas cuja actividade se
encontra relacionada com o património cultural.
São vários os constrangimentos que afectam o processo de controlo e fiscalização do património
arqueológico subaquático nomeadamente a falta de meios, a escassez de profissionais especializados
no ramo, falta de conhecimento da comunidade em relação ao mesmo.
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Um dos principais constrangimentos está aliado à insuficiência de meios materiais e humanos para as
acções de controlo e fiscalização. Mesmo com a formação de novos quadros em matéria de arqueologia
subaquática continuam e continuarão os mesmos problemas a curto e longo prazo dada a exiguidade de
meios. Esta actividade depara-se ainda com as dificuldades que a comunidade tem em relação ao
tratamento dos bens arqueológicos subaquáticos que muitas vezes são comercializados a grupos de
turistas. Em algumas ocasiões, parte deste património arqueológico é usado pela comunidade como
objectos de adorno ou decoração.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários, envolvimento da
comunidade.
O espaço ocupado pelas estações arqueológicas e monumentos ou naufrágios deve ser estritamente
respeitado e nenhum trabalho de escavação, remoção de terras ou construção de infraestruturas deve
ser ali efectuado sem o acompanhamento de um arqueólogo e aprovação dos serviços do património
cultural (DNPC do Ministério da Cultura). Neste processo caso ocorra a situação de ocorrência de
vestígios arqueológicos (descobertas fortuitas) de acordo com o artigo 10 do Decreto 27/94, de 20 de
Julho, a ocorrência deve ser comunicada no prazo de 48 horas às autoridades locais (administrações de
distrito e conselhos executivos). Esta por sua vez deverá comunicar ao Ministério da Cultura com a maior
brevidade possível, se a descoberta se verificar no decurso das obras que envolvam o uso de meios
mecânicos ou outros instrumentos que possam pôr em perigo a integridade dos meios descobertos os
trabalhos devem ser suspensos sendo o autor da descoberta, o titular da propriedade, ou o da obra coresponsáveis pela conservação dos elementos descobertos. Caberá aos titulares da obra custear as
despesas necessárias para a protecção e acções de arqueologia de salvaguarda. Compete à DNPC,
num prazo não superior a trinta dias após receber a notificação, enviar um inspector para supervisionar
as medidas de protecção e elaborar um relatório até 60 dias com um parecer sobre a importância e teor
dos elementos descobertos e proposta das medidas de mitigação. A continuidade das obras, segundo o
artigo 11 do mesmo decreto, realizar-se-á após a anulação da classificação prevista no artigo 7 da Lei
10/88 de 22 de Dezembro, que é da competência do Conselho de Ministros.
O Património Cultural Marítimo é uma componente do Património Cultural Nacional cuja gestão é
responsabilidade do Ministério da Cultura e Turismo através da Direcção Nacional Património Cultural
(DNPC), conforme a lei 10/88 de 22 de Dezembro. A DNPC tem um papel fundamental para disciplinar,
enquadrar e acompanhar de forma mais consistente a actividade arqueológica, nomeadamente através
da acção fiscalizadora do Estado.
De acordo com o Artigo 22 do decreto nº 27/94 de 20 de Julho “Todos os trabalhos de prospecção e
escavação arqueológica, assim como os de restauro ou alteração de monumentos arqueológicos ou
zonas de protecção, estão sujeitos à fiscalização…”
As actividades de mergulho de recreação têm vindo a registar um crescimento considerável, o que torna
as estações arqueológicas mais vulneráveis a acções desmedidas de pessoas sem treinamento
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adequado. Este tipo de turismo pode tornar-se num grande constrangimento caso as pessoas não sejam
instruídas para não mexer ou levar consigo objectos do fundo do mar.
Quanto ao aspecto legislativo, o Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho, que regulamenta a protecção do
património arqueológico, determina várias acções, das quais o licenciamento para a realização de
trabalhos arqueológicos com vista à salvaguarda, protecção e preservação dos bens arqueológicos, que
constituem património não renovável.
Contudo, no contexto dos trabalhos de carácter subaquático, vários atropelos têm sido feitos a este
regulamento. Só para citar alguns exemplos destes atropelos a alínea a) do n.º 2, do artigo 6, determina
que os contratados devem assumir a responsabilidade de restaurar e conservar cada elemento móvel ou
imóvel que for descoberto, realizando este trabalho sob fiscalização, e em cooperação com organismos
nacionais vocacionados.
Dada a extensão da costa moçambicana e as recentes descobertas de recursos energéticos, pode se
afirmar que o património arqueológico esta em eminente risco. As prospecções de gás e petróleo que
têm sido realizadas particularmente na zona norte do país carecem de maior e mais responsável
acompanhamento por parte das autoridades ligadas ao património arqueológico nomeadamente o
subaquático. Importa referir que de acordo com o artigo 12 do Decreto n.º 27/94, de 20 de Julho, “Todos
os projectos que impliquem obras de escavação, remoção ou alargamento de terras, ou a remoção de
objectos submersos ou soterrados, deverão incluir trabalhos de prospecção arqueológica preliminar e de
arqueologia de salvaguarda, na área abrangida pelas obras, devendo incluir para o efeito no respectivo
orçamento uma dotação não inferior a 0,5 por cento do custo total das obras.”
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6.10.9 Anexo Património
Enquadramento histórico-geográfico do património cultural marítimo moçambicano
A costa de Moçambique estende-se por grande parte da costa oriental da África limite ocidental do Índico
um oceano de grande diversidade social e cultural envolvendo várias regiões geográficas: a Indo-Asiática,
a Indonésia, a China e a zona oriental de África. Neste enorme espaço desenvolveram-se na antiguidade
importantes civilizações cujo crescimento de baseou em grande parte na navegação transoceânica. Na
região Sul de Moçambique as extensas bacias hidrográficas conduziram à criação de boas condições
para a agricultura (Sinclair, 1987; Morais, 1988); também ao longo de toda a costa lagoas de água doce
e zonas húmidas pantanosas constituem condições excelentes para a prática de agricultura e fontes de
recursos que tiveram grande influência no povoamento costeiro e desenvolvimento da navegação e de
uma cultura marítima. Grandes florestas e mangais costeiros constituíam uma excelente fonte de
madeiras ricas, as quais eram também utilizadas como carvão para a obtenção de ferro, e na construção
e reparação naval. O tipo de vegetação de savana presente nas planícies costeiras possibilitou a
existência de uma fauna rica e variada, onde abundavam animais como o elefante, rinoceronte, búfalo,
etc. (Tinley, 1971), que constituíam uma importante razão de ser do comércio intercontinental, sendo
exportados desta zona chifres de rinoceronte, carapaças de tartaruga, marfim de elefantes, âmbar, peles
de leopardo, entre outros (Huntingford, 1980; Sherif, 1980).
A região é rica em minerais, depósitos de minério de ferro são frequentes ao longo da costa, ocorrendo
especialmente em concreções ferruginosas em antigas dunas fossilizadas, razão de se encontrarem aí
muitas estações da Idade do ferro, nos primeiros séculos AD.
A plataforma continental é igualmente rica em peixes e crustáceos que têm sido explorados desde finais
da Idade da Pedra média, transição para a Idade da Pedra Superior. Com efeito, importantes concheiros,
contendo vestígios de artefactos que remontam aos finais da Idade da Pedra têm sido localizados em
diferentes zonas do país (Derricurt, 1975), com especial destaque para a zona do Chongoene - Xai-Xai
(Martinez, 1968, 1969) e Chibuene (Sinclair, 1982).
Em Moçambique, muitos dos rios são de carácter sazonal, razão pela qual se torna difícil a sua utilização
como via de navegação. Outros ainda, como é o caso do Zambeze e do Limpopo, possuem um delta que
assoreia rapidamente (Burgeap, 1962). Todavia, no passado, estes rios foram utilizados como
importantes vias de contacto.
As condições de navegação ao longo da costa são difíceis devido à presença de baixios e bancos de
corais (Rego, 1904), existindo, no entanto, algumas características especificas da zona litoral norte e sul
de Moçambique. Assim, a zona costeira desde Cabo Delgado até à zona meridional da província de
Nampula apresenta inúmeros portos naturais (quer baías, quer abrigos em ilhas); para sul a costa
apresenta poucos portos amplos. Enquanto a região Norte é caracterizada pelas grandes profundidades
até muito perto da costa, para Sul a principal característica reside no facto de as embarcações poderem
fundear mais facilmente a certa distância de terra devido à ocorrência de zonas baixas (Rego, 1904;
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Ministério da Defesa, 1986). A aproximação aos principais portos de Moçambique é perigosa pois os
mesmos estão rodeados de baixios e recifes, a maioria com acesso através de canais estreitos. Estas
características da costa desde cedo aparecem referidas em vários textos, e somente um bom
conhecimento da zona tornava possível uma aproximação às diferentes ilhas e baías da zona costeira
(Albuquerque, 1968).
Uma das principais características da geografia histórica da costa Oriental de África é a acessibilidade,
quer pelo interior (utilizando inúmeros rios que cortam a região em direcção ao mar), quer por via
marítima, factor vital para uma boa compreensão das movimentações populacionais e consequentemente
para a explicação da complexidade cultural desta região. Aos árabes fica-se a dever uma das primeiras
referências escritas a localidades existentes no território que Moçambique actualmente ocupa, como é o
caso de Sofala que, de acordo com al-Mas’udi (Séc. X) representaria o limite extremo sul das actividades
comerciais no Índico, o que equivale a dizer que o termo se refere a uma vasta região onde se localizariam
vários centros populacionais onde se realizavam importantes trocas comerciais (Trimingham, 1975); esta
situação seria posteriormente confirmada por outros cronistas, como por exemplo al-Idrisi, Séc. XII) (Dozy
e Gogé). Uma análise das evidências arqueológicas recolhidas na zona, bem como das informações
escritas existentes indica que a frequência da Costa Oriental surgiu como resultante do comércio e
sobretudo da exploração aurífera (e possivelmente do marfim) que se desenvolvia na Zona de Sofala e
se destinava essencialmente à exportação (Tracey, 1941; Liesegang, 1971; Dickinson, 1975).
Assim, os contactos comerciais regulares entre a cota e o interior, e entre diferentes regiões do Índico
(englobando o Sul da Índia, sudoeste asiático e China) promoveram o desenvolvimento de uma complexa
rede comercial, a qual viria a englobar todas as áreas ribeirinhas do Índico. As primeiras referências
escritas sobre o Índico surgem a partir de interpretações de relatos feitos por viajantes. Por exemplo,
segundo Heródoto (IV, 2) no século VI a.c., a mando do faraó Necho II, algumas embarcações fenícias
(pois que os fenícios tinham uma longa tradição de conhecimentos marítimos) iniciaram uma longa
viagem que tinha por objectivo o reconhecimento das costas do continente africano, a partir do Mar
Vermelho. O “Periplus do Mar da Erythrea” documento datado do I ou II século DC e essencial como
fonte de informações sobre a importância cultural e comercial do Oceano Índico (Huntingford, 1976;
Mauny, 1970; Mathew, 1975), descreve as actividades comerciais na região do Índico numa altura em
que o comércio com a zona oriental de África ainda não tinha atingido a importância económica que viria
a ter nos séculos posteriores. Nesta obra encontram-se várias referências sobre portos, produtos
importados e exportados na Zona Oriental do continente africano, sobre as distâncias a partir da costa,
descrições de populações e todo um sem número de elementos importantes para a navegação e
comércio. Desde então o principal interesse dos comerciantes (primeiramente asiáticos e depois
europeus) residiria em artigos considerados de luxo, facilmente transportáveis e não-perecíveis, tais
como o marfim, chifres de rinoceronte, pérolas, carapaças de tartaruga e escravos.
No século X DC de acordo com evidências arqueológicas e documentais existiam já importantes
entrepostos comerciais costeiros até ao sul de Moçambique ligados a importantes centros urbanos
(Duarte 1993). No Sul de Moçambique, na estação arqueológica de Chibuene perto de Vilanculos, as
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escavações realizadas trouxeram à luz do dia duas taças Sasânidas datadas do século VII-X, as quais
teriam sido exportadas a partir de Siraf (Sinclair, 1982,1987), evidenciando a extensão das redes
comerciais marítimas até ao sul de África.
Há ainda referir os relatos de vários cronistas, com especial destaque para al-Idrisi (Dozy & Goegé, 1992),
o qual faz referência à existência de toda uma série de entrepostos comerciais na costa oriental de África,
numa região que provavelmente se estenderia até Sofala, sendo de salientar que, em árabe, Sufala
refere-se a banco de areia, característica da costa sul-centro de Moçambique (Trimingam, 1975).
A maioria dos autores atribui à expansão do Islão e ao desenvolvimento político associado a este
movimento o papel decisivo que comércio marítimo sofreu na África Oriental (Duarte, 1993). Com efeito,
os primeiros anos da expansão islâmica foram caracterizados por um incremento económico notável,
associado a um desenvolvimento urbano acelerado e ao estabelecimento de uma importante rede
comercial (Wright, 1990).
Para além de actividade comercial, importantes movimentações populacionais ocorreram nesta zona,
tendo contribuído igualmente para o desenvolvimento económico da região. Este processo, iniciado ainda
durante o império Sasânida (Sheriff, 1986), e estendido durante o Califado Abassida estava ligado ao
comércio de matérias-primas (madeiras, ouro, marfim, etc.…) e exportação de escravos.
Uma das principais características deste espaço seria o facto de economicamente se encontrar assente
num sistema de trocas comerciais, realizadas quer com o interior, quer com outras regiões do Índico
através da navegação de longo curso. A partir do século XI existem referências quanto ao facto de estas
trocas comerciais se praticarem a partir de centros urbanos localizados junto à costa, sendo de destacar
Kilwa, Qanbalu, Somaná, Sofala, etc… (Tracey, 1941; Freeman-Grenville, 1988, Duarte 1993).
Em termos de evidências arqueológicas sobre o povoamento de Moçambique, os dados actuais sugerem
que a partir do primeiro milénio DC, está presente uma diferenciação cultural na região sul/oriental de
África. Esta diferenciação, manifestada através das técnicas de manufactura e de decoração de
cerâmica, tem sido objecto de vários estudos (Duarte, 1976; Morais, 1988; Cruz e Silva, 1979; Sinclair,
1982; Adamowicz, 1987).
Assim é possível destacar a presença de várias tradições de olaria, sendo de destacar, para os primórdios
da Idade do Ferro na região costeira, as tradições de Kwale-Matola (Cruz e Silva, 1980; Morais, 1986;
Duarte, 1988) localizada no Sul de Moçambique, bem como a tradição Monapo (Adamowicz, 1987) no
Norte do país. Este facto sugere que as primeiras comunidades bantus (da Idade do Ferro Inicial) a atingir
o sul de Moçambique teriam seguido uma rota próxima ao litoral, possivelmente ao longo da costa, onde
se localizam vastos recursos, quer alimentares (gastrópodes), quer de matéria-prima, sob a forma de
óxido de ferro depositado nos sedimentos ao longo da região costeira.
A nível da Idade do Ferro Final surge a tradição Lumbo no Norte de Moçambique, a qual se estendia
desde o Ibo até ao sul da província de Nampula (Duarte, 1988,1993). A tradição Gokomere-Nampula do
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interior aparece ainda esporadicamente no Centro do país (Hola-Hola) (Duarte 1988). Aparentemente
estas tradições reflectem grupos culturalmente homogéneos (Duarte, 1987) que se diferenciaram entre
si (Morais, 1998; Duarte, 1993). Estes grupos competiam intensivamente entre si e vários são os relatos
(Frei João dos Santos, 1891; Ibn Battuta, 1984, etc.) e as evidências arqueológicas sobre estes conflitos,
como por exemplo através da existência de centros urbanos com muralhas, como é o caso de Somaná
e Gomene em Moçambique (Duarte, 1985, 1993) e Dembeni (Wright, 1994) nas Comores.
Ainda a nível da investigação arqueológica, um exemplo interessante da interacção comercial entre o
interior e a costa provém do estado do Grande Zimbábue (Séc. XII - XV). Investigações realizadas na
capital deste estado (no interior de África, no actual Zimbabwe) revelaram grandes quantidades de
missangas, porcelana de origem chinesa, objectos persas, etc… reflectindo a existência de contactos
comerciais com outras regiões do mundo através da costa (possivelmente através de Moçambique). O
Zimbábue de Manyikeni situado perto de Vilanculos, na região norte de Inhambane, é geralmente
apresentado como um centro satélite do Grande Zimbabué, tendo sido ocupado entre os séculos XII-XVII
(Garlake, 1976; Sinclair, 1987). Este Zimbabué está situado a cerca de 50 km da costa e possivelmente
actuou como um entreposto comercial regional. Esta situação contribuiu decisivamente para o incremento
das relações comerciais e consequentemente provocou o aumento da integração da área no sistema
económico do Oceano Índico (Chaudhuri, 1986; Wright, 1990; Middleton, 1992).
Todavia, o desenvolvimento de intercâmbios comerciais não era exclusivo do Grande Zimbabué, pois
que o mesmo acontecia com outros povos do interior. Por exemplo, e nos trabalhos publicados por
Abdallah (1973), este autor refere que os Yao, etnia do Norte de Moçambique, se encontravam envolvidos
num comércio à longa distância com a costa, sendo os bens adquiridos (têxteis, ornamentos, etc.…)
considerados bens de prestígio aos quais só tinham acesso os chefes. Esta breve apresentação
interpretativa das fontes de que se dispõe sobre a história de Moçambique no Índico é bem representativa
do potencial de informação existente sobre esta temática.
História dos faróis
Do ponto de vista histórico, fazendo-se um breve resumo sobre a farolagem, pode-se dizer que, mesmo
antes do plano de alumiamento da costa (Maduro, 1933; s/a, 1938) existiam já os seguintes faróis:


Ilha de Goa, datado de 1876



Inhaca (1894)



Barra (1900)



Ponta Macúti (1904)

Estas construções não obedeciam a nenhum plano, mas sim às conveniências locais. Em 1908 foi
decidida a adopção de um plano definitivo de alumiamento da costa. O projecto do Almirante Schuctz
Xavier, acrescido de alterações propostas pelo Almirante Hugo de Lacerda, seria implementado entre
1903 e 1914 dando origem à construção dos seguintes faróis:
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Vilhena (1908)



Závora (1910)



Bazaruto e Ponta Matirre (1913)



Monte Belo (1914).

Com a eclosão da 1ª Grande Guerra seriam interrompidos estes projectos. Sómente em Outubro de 1922
seria criada a Repartição de Farois, fazendo com que em 23 de Outubro do ano seguinte recomeçasse
com força a construção de novos faróis. Neste período seriam concluídos os seguintes faróis:


Pinda



Mafamede



Sangaje

O farol da ilha de Goa seria reabilitado também em 1923.
Em 1924 foi erguido o da ilha Timbué, na foz do Zambeze; em 1925 teriam lugar as obras de
melhoramento dos faróis Vilhena e do Monte Belo, construindo-se igualmente os da Ilha do Fogo e Infuce
em 1926 e o da Ponta Caldeira no ano posterior (1927). Entre 1927-1930 proceder-se-ia à construção
dos faróis da Barra Falsa e em 1931 o da Ponta Ingomaimo (Chiloane) e também o de Cabo Delgado.
Pouco depois seriam construídos os faróis da Ponta do Ouro e da ilha Tambuzi, bem como o de
Medjumbi.
Assim, parao plano de alumiamento e farolagem que compreendia 36 farois, faltariam apenas construir
os seguintes:


Cutfield



Inhantumbo (entre Xai Xai e Závora)



Cabo São Sebastião



Ponta Machanga (Entre Bazaruto e Ingomano)



Sofala (entre Inganino e Ponta Macuti)



Machila (entre Ponta Macuti e Timbué)



Quissimanjulo (entre ilha de Goa e Baixo Pinda)



Ponta Chionde (entre Baixo Pinda e Ponta Maunbane).

Os faróis eram de dois tipos mundialmente conhecidos:


Os de incandescência a petróleo, de fabrico francês, produzidos pela casa Barbier, Bernard e
Turenne (BBT) e:
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Os de incandescência a gás acetileno, da fabrica sueca A.G.A.

O gás para estes últimos era produzido num gerador dos serviços da marinha, onde eram carregados os
acumuladores. Posteriormente eram enviados aos faróis.

As técnicas de marinharia na antiguidade na costa Moçambicana.
O extracto do códice que a seguir apresentamos (de autor desconhecido) faz referência a uma parte da
costa de Moçambique. O Códice inclui ainda vários dados de astronomia náutica (entre eles tábuas
solares e regras para determinar a declinação da agulha magnética pela observação da Estrela do Norte
ou da Estrela Pé de Cruzeiro), constituindo uma compilação do tipo que convencionalmente é designado
de “Livro de Marinharia”.
“Primeiramente na baía Formosa (identificada como sendo Platenberg Bay na África do Sul), havendo de
surgir nela, surgi bem dentro, em 15 braças porque fora é o fundo muito e porque dentro é limpo e areia:
dareis resguardo à ponta de oeste porque tem na ponta uma baixa que está no mar dela um tiro de falcão,
e entre ela e a terra não passareis; e dentro desta ponta há um recife que tem água muito boa; surgirás
de maneira que te possas fazer à vela com o levante.
Deste rio (rio Monemone) para Mataça se corre nordeste, e a sua rota 6 léguas; de Mataça para Quiloane
(Ilha de Chiloane) se corre Norte-Sul há na rota 18 léguas; e neste caminho de Monemone, vindo por as
14 braças, verás a terra de Mataça; tem o rio por sinal umas palmeiras que serão sete ou oito, e dali a
Sofala não há outras; a entrada do rio, e das palmeiras para o Norte, é de água doce, poder fazer boa
aguada nela.
Calimania (Quelimane) está em 20 graus ½, corre-se com Sofala Norte-Sul, e há na rota 9 léguas, e tem
por conhecença uma palmeira brava; vindo da baía da banda do sul, ao longo da costa, tem uma baixa
a leste-sueste e a les-noroeste; 4 léguas ao mar há uma coroa de areia descoberta do tamanho de uma
eira; de vos a terra dela podem ir quaisquer navios, tem o canal de baixa-mar duas braças e preia-mar 4;
e assim irás a oes-sudoeste e a oeste e a quarta de sudoeste, e encontrarás a ponta de areia, e acharás
5 braças”
Esta obra, datada de meados do século XVI, surpreende-nos com a fragilidade dos conhecimentos
alcançados na altura sob as técnicas de marinharia no Índico. Assim não é de estranhar a existência de
toda uma série de relatos europeus, de referências quanto há utilização de pilotos orientais, pelas
embarcações europeias, na zona do Índico. Com efeito, se compararmos a descrição ambígua acima
transcrita, com os conhecimentos de experientes pilotos do Índico como Ibn-Madjid (Ibn Madjid, 1983;
Khoury, 1983), uma conclusão salta à vista: há muito que a navegação era praticada ao longo da costa
do Índico, o que resultou um conhecimento detalhado do litoral e das condições meteorológicas locais.
Este conhecimento dos navegadores do Índico encontrava-se registado sob a forma de “cartas de
marear” (não se trata de cartas náuticas, mas antes de representação esquemáticas feitas com base em
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textos náuticos (Morais, 1960)) e um dos cronistas portugueses recorrem normalmente a essas cartas
elaboradas por marinheiros orientais para a realização do circuito da “Carreira das Índias” (Barros, 1902).
Mas como se orientavam os pilotos do Índico?
O roteiro do piloto Hamade Ibn-Majid (meados do Séc. XV), um dos mais conhecidos pilotos do Oceano
Índico, é rico em informações náuticas. Vulgarmente chamado “roteiro de Sofala ou As-Sufaliya (Ibn
Majid, 1983; Khoury, 1983). Os roteiros que surgem a partir do século XIII constituem as primeiras cartas
náuticas conhecidas no Índico. Apesar de não se encontrarem ainda definidas as latitudes e longitudes,
estas cartas traduziam graficamente as indicações conhecidas contidas nos textos náuticos. Elas
serviam, pois, para facilitar a identificação por parte do piloto da altura da estrela no porto de destino.
Assim, este roteiro demonstra um profundo conhecimento dos mecanismos dos ventos (incluindo várias
descrições técnicas de ventos), das marés e dos portos, sobre o seu uso, bem como reflexões sobre a
ciência da navegação, mesmo nocturna (Chumovsky, 1960; Khoury, 1983). Um dos aspectos principais
do desenvolvimento das técnicas de navegação patenteado neste roteiro refere-se à navegação pela
latitude, recorrendo-se à medição da altura das estrelas (sendo utilizadas essencialmente a estrela polar,
as estrelas guardiãs da Ursa Menor, e B e & da Ursa Maior). A altura das estrelas era medida mediante
o auxílio de uma placa chamada “kamal” ou “loth”. Na sua versão mais simples o “Kamal” era constituído
por uma placa com um orifício no meio, através do qual passava um fio, com vários nós dados. A cada
nó correspondia uma dada diferença na altura de uma estrela no firmamento, diferença essa que
correspondia a uma “isba”. Convém, contudo, frisar que este método de navegação não possuía relação
directa alguma com as noções de equador e graus de latitude. Isto equivale a dizer que não era possível
navegar directamente para este ou oeste, mas sim que era necessário seguir ao longo da costa, medindo
a distância entre os locais pela altura das estrelas. Assim a orientação era obtida através do recurso a
uma “roza de azimutes sideral”. Na opinião dos investigadores a definição de rumos a partir das estrelas
(bem como certos termos náuticos, como é o caso de “rahmanag”, i. e., livro de instruções de bordo) seria
persa (Teixeira da Mota, 1963). Tratava-se sim de um método empírico, com objectivos eminentemente
práticos, sem relação alguma com o conceito de coordenadas geográficas (Morais, 1960; Teixeira da
Mota, 1968).
Crê-se que apenas com a entrada em cena de marinheiros portugueses (Séc. XVI) seria introduzida a
bússola magnética, utilizada no extremo oriente (China) desde o século XI, a qual passou a permitir a
definição da rota (“dira” em árabe) com maior precisão. Alguns autores defendem a ideia de que a
utilização no Índico de uma agulha magnética, como instrumento de apoio à navegação, remonta ainda
aos séculos XIII-XIV. As bussolas no verdadeiro sentido da palavra (i.e., um instrumento composto por
uma agulha fixa sobre a rosa dos ventos) teriam sido introduzidas no Índico pelos europeus, a partir do
século XV-XVI (Morais, 196; Teixeira da Mota, 1968). Para alem da bussola, os marinheiros europeus
utilizavam ainda astrolábios, cronómetros e o próprio “Kamal”, o que permitia uma navegação pela
latitude e longitude (isto é, afastando-se significativamente da costa).
A partir destas descrições se alcança a importância do conhecimento da marinharia do Oriente para o
desenvolvimento da rede de contactos culturais e económicos. Uma das razões para a existência desta
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interligação parece assentar na localização estratégica da região, próximo de dois oceanos (Índico e
Pacífico). Todavia, a razão mais importante possivelmente seria o facto de beneficiarem de um grande
conhecimento marítimo (navegação, tecnologias, de fabrico de embarcações, etc.…) que teria sido
gradualmente aumentado (Aubin, 1963; Chaudhuri, 1986; Chittick & Rotberg, 1975; Freeman-Grenville,
1988).
Com efeito a região do Índico conta com a presença de um regime de ventos (particularmente as
monções) caracterizados por uma regularidade notável no que concerne à direcção, regularidade,
intensidade e alternância durante o ano.
Para o caso do este africano, esta região está situada numa zona de boa visibilidade, sem fortes correntes
ou presença de gelos flutuantes. Estas características, em conjunto com as potencialidades comerciais
na região cedo impulsionaram o desenvolvimento da navegação à vela.
Embora o autor do Périplos conhecesse o sistema das monções, ele não faz grandes alusões ao sistema
de navegação sazonal (Huntingford, 1980). Todavia, já nesta altura se fazia referência ao facto de estes
ventos dividirem o calendário da navegação em duas partes:


Na monção de NE, quando sob a influência de altas pressões, sopram ventos fracos de NE (de
Outubro a Novembro e de Fevereiro a Março), permitindo a navegação de Este para Oeste e de
Norte para Sul ao longo da costa Oriental de Africa. A estes ventos de monção chamariam os
árabes “rih al-saho”.



A monção de SW (designada pelos árabes de “mawasin al-haws”), caracterizada por ventos
fortes que sopram de Abril a Setembro, ajudando os barcos a navegar para Este e para Norte ao
longo da costa de Africa.

A presença de ventos periódicos e a proximidade da costa tornaram possível a utilização de navios que,
pela sua fragilidade, não foram nunca utilizados em grandes viagens no Pacifico ou Atlântico. Com efeito,
muito do comércio praticado no Oceano Índico era feito através do uso de embarcações locais, as quais
eram fabricadas sem o auxílio de pregos, sendo as pranchas amarradas apenas com o auxílio de cordas
(Hourain, 1951; Teixeira da Mota, 1963). Uma das principais madeiras utilizadas era a “teca”, mais tarde
também preferida pelos europeus para a construção das suas embarcações devido à sua resistência e
durabilidade (Rego, 1963). Quanto às brechas estas eram preenchidas com algodão engordurado de
óleo de peixe ou vegetal ou ainda com uma mistura feita à base de limão óleo de peixe e resina, de entre
as plantas utilizadas para a extracção de óleo, frequentemente nos aparece a referência à “murrapa”,
devido ao seu poder impermeabilizador (Monteiro, 1966). Para a calefacção de orifícios era utilizada uma
pasta feita à base de cal conchífera e goma de copal (Chaudhuri, 1986). Na opinião dos especialistas
sobre este tipo de impermeabilização, a longevidade da embarcação era garantida por mais de 50 anos
(referencia obtida de Rita-Ferreira, 1992), enquanto que um barco construído com a utilização de pregos
(pregaria) raramente ultrapassava uma década (o que significava apenas entre duas a quatro viagens à
Índia) (Boxer, 1981). Quanto ao material para cabos e amarras, o mesmo era fabricado em cairo, fibra
obtida do invólucro do coco. Técnica de fabricação de cordame ainda hoje em uso nalgumas zonas da
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costa moçambicana. De referir a antiga embarcação característica da costa oriental de África o “mtepe”
que hoje já se encontra extinta (Vieira, 1954; Moura, 1972; Blot 1993; Duarte, 2010). A utilização deste
tipo de embarcações, com velas de esteira de palma (semelhantes aos utilizados pelos navegantes
árabes e Indianos) exigia frequentes paragens ao longo da costa a fim de se obterem alimentos frescos
e água.
A possibilidade de navegação com os ventos de monção nos dois sentidos (e especialmente durante a
monção de NE) significa que os navios deveriam poder bolinar. E é nestas regiões de África que estão
presentes os famosos pangaios (Moura, 1972) cuja facilidade em bolinar é sobejamente conhecida
(Teixeira da Mota, 1963). O surgimento deste tipo de navio parece, pois, estar estreitamente ligado às
condições existentes na zona do Índico, tendo dinamizado a navegação oceânica nesta região.
Assim o desenvolvimento da tecnologia naval e dos métodos da marinharia contribuíram para um
incremento gradual da rede de ligações marítimas para mercadorias e passageiros, alcançando regiões
como Madagáscar, Arábia, Índia, etc.
O primeiro reconhecimento hidrográfico da costa moçambicana seria realizado apenas em inícios do
século XIX por Ingleses (Owen, 1823). Reconhecimento esse que serviu de base aos estudos
hidrográficos posteriores (Leite, 1936). O primeiro guia da navegação - da autoria de Leotte do Rego seria apenas editado em 1904; o segundo roteiro, contendo algumas lacunas e incorrecções, seria já
publicado depois da independência de Moçambique, em 1986.

Lista dos naufrágios
Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

Data

São Vicente

São Lázaro

desc.

desc.

Entre Bazaruto e Sofala

1494/95

São Panteleão

Parcel de Sofala

1502

Santa Elena

Cabo das Correntes

desc.

Nossa Senhora da
Conceição

São Lázaro (Cabo Delgado)

1503

Ilhas de Curia e Muria

1503

Rainha

Baixo de São Lázaro (João e Barros)

1503

Faial ou Faia

Baixo de São Lázaro

1503

Esmeralda e outro
desconhecido

Nau

Nau

desc.

Nau

A 40 léguas do Cabo das Correntes, entre este
e Boa Paz, Praia de Jangamo? Cabo São
Sebastião?

1505

São João

Nau

Moçambique ou Quíloa

1505

desc.

Batel

Sofala

1505

Moçambique

1506

Leitoa
São Vicente

Costa de São Lourenço ou costa do Natal

1506

São Romão?

Nau

Entre Sofala e Moçambique

1507

São João?

Nau

Entre Sofala e Moçambique

1507
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

Data

São Simão

Nau

Entre Sofala e Moçambique

1507

São Gabriel

Nau

Desconhecido

1509

São Roque

Junto a Moçambique

1510

desc.

Desconhecido, no Índico

1508/9

St. António? São
Nau
Guão? Nossa Senhora
das Virtudes?

A sul do banco de Angoche, a 7 léguas da
terceira ilha e a 5 da primeira

1512

Nossa Senhora da Luz Nau

Baixo de São Lázaro, na Ilha de S. Lourenço

1516

São Simão / São
Lourenço?

Nau

Baixo de São Lázaro, na Ilha de S. Lourenço

1516

desc.

Zambuco

desc.

1517

Pedro de Castro

Nau

Quirimbas, onde há uma vila moura

1522

São Miguel

Moçambique

1523

Barbosa?

Entre Moçambique e a Índia

1524

Santa Helena

Moçambique

1524

Garça

Perto de Moçambique

1524

Santo António ou
Conceição

Baía de São Tiago na Ilha de São Lourenço

1527

São Sebasteão

Baía de São Tiago na Ilha de São Lourenço

1527

Ilha de São Lourenço

1528

Parcel de Sofala

1528

Santa Maria

Sacotorá ou Moçambique

1530

Flor de la Mar - Frol de Nau
la Mar

Quase perdida no banco Os Currais, a 4 ou 5
léguas da Ilha de Moçambique e a 1,5 leguas
do perigoso banco Mussibarinde, Mecade ou
Buniga

1533

2 embarcações?

Sofala

1538

Santo Espírito

Flor da Rosa
Santo António

Graça

Galeão

Nau

Bahia formosa?

1544

São Tomé

Ilha de Angoxa, baixos das primeiras ilhas

1547

Burgalesa (S. Tomé
dos Burgaleses)

Angoche (ilhas) 30 léguas a sul do forte da Ilha
de Moçambique

1547

Gallega

Sofala

1548

Santiago
Salvador (Burgalesa)

"à vista" de Moçambique

1549

São João

Nau

Costa do Natal

1552

São Bento

Nau

Terra do Natal

1554

Ilha de São Lourenço

1557

Santa Maria da Barca
Garça

Cabo das Correntes

1559

Oliveira

Nau

Ilha do Fogo, banco 17º 30’ e a 1,5 léguas da
primeira ilha (buisson island?)

1559

Nossa Senhora da
Graça?

Cabo da Boa Esperança?

1565, 15 Março

Moçambique

1565,16 Maio

São Vicente
Tigre
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

Data

Rainha

Ilha de Moçambique, recife da Cabaceira

1569/70?

S. Luis

Na foz do Rio Quelimane

1582

São Pedro

Parcel de Sofala / frente ao rio Quelimane

1583

Santiago

Baixo da Judia

1585,19 e 25 Agosto

Nossa Senhora da Luz
e Vitória
São Lourenço

1586
Nau

Moçambique - Cabaceira
Terra do Natal

1589, 17 Março

desc.

Naveta

Junto à foz do rio do Ouro - Limpopo

1588-89

São João

Galeão

Cabo das Correntes

São Tomé

1586

São João Baptista
Santo António
Penolope

Entre Moçambique e a India
Navio ingês

1589

Cabo das Correntes

São Fracisco dos
Anjos

Moçambique

1590

São Luís

Moçambique

1592/93

Nossa Senhora da
Nazareth

Moçambique

1593, 15 Julho

Santo Alberto

Nau

1593

São Cristovão

Angoche

São Cristóvão

Entre Moçambique e Goa (Golfão?)

1594, 17 Agosto

Nossa Senhora da
Vitória

Moçambique

1596

Nossa Senhora do
Rosário

Nau

Moçambique

1597, 8 Abril

Nossa Senhora do
Castelo

Nau

Parcel de Sofala? Quelimane frente ao rio
Licubo? Socotorá?

1599

Quelimane

1600

São Filipe

Angoche

1604

N Sra da Oliveira

Cabo das Correntes ou Sofala

1605

N Sra di Castelo

São Francisco

Nau

Ilha de Moçambique

1607

Zierikzee

VOC ship 760t

Ilha de Moçambique, junto à fortaleza

1608, 26 Maio

Moçambique

1608, 25 Julho

Bom Jesus

Moçambique

1608, 17 Agosto

N Sra da Palma e
Conceição

Angoche, baixo do Monguinqual

1609 (ou 1608), 26
Maio

Bom Jesus

Moçambique

1608, 17 Agosto

Nossa Senhora da
Consolação

Espirito Santo

Galeão

Terra do Natal ou Cabo das Correntes

1609, 4 Fevereiro

Sao Jacinto

Nau

arribada - Moçambique

1618, 10 Julho

Nossa Senhora do
Pópulo

Urca

Perto das ilhas Quirimbas - Guinimbar

1619

São João Evagelista

Rio de Luabo?

1620

São João Baptista

Costa Oriental Africana

1622

Hert

Quissimanjulo

1622
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Santa Teresa de Jesus Nau

Local do Naufrágio
Entrada da barra de Moçambique

Data
1622, 25 Julho

São José

Armada

Baixios de Monxinqual

1622, 25 Julho

São Carlos

Nau

Moçambique

1622, 25 Julho

São Joseph

Banco Mongiqual

1622

São Carlos e Santa
Teresa de Jesus

Ilha de Moçambique

1622

Nossa Senhora da
Guia

Entre Moçambique e Mascate

1623/1624

Nau

Moçambique

1624, 28 Janeiro

São Simão

Galeão

Moçambique

1624, 28 Janeiro

desc.

Caravela

Quelimane

1635

Terra do Natal

1635

Santa Isabel

Nossa Senhora de
Belém
São Braz

Patacho

Moçambique

São Bento

Galeão

Moçambique

1642, 27 Dezembro

Naveta

Ilha do Fogo, ilhas de Angoxa

1644, 25 Agosto

Perto do cabo da Boa Esperança

1647, 5 Julho

Sao Bento
Santo António

1643, 22 Dezembro

N. Sra. Da Atalaya
Santo Milagre

Perto de Moçambique? Maldivas?

1647?

Bom Jesus de Bouças

Perto do cabo da Boa Esperança? Rios de
Cuama?

1647

Nossa Senhora da
Nazareth

Perto do cabo da Boa Esperança

1647

N. Sra da Invocação

Perto do cabo da Boa Esperança

1647

Costa de Moçambique

1647

N. Senhora da Atalaia
do Pinheiro

Galeão

Nau

São Lourenço

Mongiqual , banco de areia na ilha de S. Jorge

1649, 3 Setembro

N. Sra do Bom
Sucesso do Povo

Baixo do Mongiqual, entre Angoche e a ilha de
Moçambique

1649

São João Evagelista

Rio Licungo, Angoche

1650

Perto da Fortaleza da Ilha de Moçambique

1656

Nossa Senhora da
Nazare

Patacho

Santa Teresa

Patacho

desc.

Patacho

N sra da Graça

Nau

1657
Perto de Paja?
1660

Conceição

Moçambique

1660

Nossa Sra da
Salvação

Moçambique

1661?

Loye (Love?)

96 km da Ilha de Moçambique, navio foi contra
uma rocha

1665, 28 Novembro

Love
desc.

Nau

São José
N. Sra dos Remedios

Naveta

Quirimbas, 20 léguas de Moçambique

1665

Ilha de Moçambique

1666

Sancul

1666

Moçambique ou Mombaça - restinga de areia
entre Ilhas Quirimbas

1670
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

N.Sra dos Milagres

Data
1670

São Jorge

Entrada da Barra e Moçambique

1676

Milange, Cabo Delgado

1698

Ilhas desertas perto de Angoche

1711

Baarzande

Quelimane - (Rio)

1711

N Sra da Guia

Angoche

desc.

A caminho da Índia

N Sra da Salvação
Nossa Senhora da
Nazareth e Santo
António

Nau

desc.

1721

N Sra das
Necessidades

1726

Santiago

Banco de Quelimane

173?

Luabo

1749, Agosto

Jupiter
Joaquim e Santa Ana

1743
Hyate

desc.

Junto à Inhaca

S. Lue

Quelimane - (Rio)

1750, 3 Agosto

Diversas

Todo o género Ilha de Moçambique
de embarcações

1751, 22 Março

desc.

Hyate

Ilha de Moçambique

1751, 22 Março

São José

Navio

Sancul

1753, Março

Breeden Hoof

Escaller/ 850
tons, VOC

Iha do Fogo

1753

Sabnto António e
Justiça

Nau

3 léguas ao mar do baixo de Mongiqual, no
parcel da Ilha da Caldeira

1754, 24 Setembro

Cabaceira

1754

desc.
desc.

Hyate

S. Ana e São
Francisco de Paula

Hyate

Tangalane

1756?, 25 Julho

S. Francisco xavier e
São José

Nau

Inhambane

1756, 6 Agosto

Morfil

1755

Cabo das Correntes

1756

Entre a Ilha de Goa e Sena

1757

Nau

Mascaranhas

(1750) 1757

Sao Tomé

Nau, galera

Cabaceira

1757

Batelão

Entre Tangalane e bojona

1759, 9 Abril

Garça

Nau

Vila do Xai-Xai - tem várias arribadas 25º da
banda sul - Cabo das Correntes e a 50 leguas
de Moçambique, mais ou menos a 10/12 de
terra, penedo que o mar cobre (Alfaques)

1759

Dobraram a Ilha de s. Lourenço, Natal, 31º da
banda sul, 230 léguas do cabo da Boa
Esperança.

1759

Ilha de Goa

1760

N. S da Vitória
Breder Hoof

1757

Águia (também Patifa), Nau (3)
Garça e Galega, etc.
Navio
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

São Lucas - s Lue - S
Luc

Navio

Entrada do porto da Ilha de Moçambique

desc.

Embarcação

N. Sra da Atalaya

Nau

Arribou ao porto da Bahia de Todos os Santos,
deu fundo, depois continuou viagem para
Lisboa

desc.

Galera

Mabula, perto da Ilha dos Porcos

Data
1760
(1759) 1760
1760, 28 Junho

Santo António e Almas Pataxo
Santas

Tangalane- Quelimane

1762

desc.

Inhambane - saída da barra

1764

3 dias de viagem de Inhambane

1764

São Tomé

Galera

desc.

Escaler

desc.

Palla

desc.
Brottos

1765
Cabo Delgado Ilha de Longo

1766

Luabo

1766

Nau

desc.

1766
Baía de Lourenço Marques

1766

Praia de Tangalane

1768, 24 Março

Charrua

Ponta do banco deTangalane (praia)

1768

Pataxo

F, Veloso

1769

desc.

Curveta

Quelimane

1769

Nossa Senhora May
de Deus

Pala

Baixo João da Nova

1769, 26 Maio

N.S. Do Livramento e
São José

Pataxo, corsário Ilha de Moçambique

N. Sra das Merces

Charrua Real

desc.
São Miguel e Almas

1773

N Sra do Monte Carmo Nau

Ilha de São Lourenço

1774

desc.

3 léguas da barra de Tangalane, margens do
Cuama

1775

N. Srªa do Monte
Carmo e São José

Fragata

Angoche

1776

Guisepp & Teresa

perda da
Angora (n
naufragio)

Perto da Inhaca

1778

desc.

Corveta

Diamante

Corveta

Santo António e Almas

1779
Baixo do Mongiqual

1783

Quirimbas

1783

Santíssima Trindade

Palla

Ilha dos Mastros

1784

Senhor do Bonfim e
Santiago Maior

Nau

Anjoane

1784

Vigilante
Janeita

1787
Galera

Chòrobe
Africano

Brigue

Porto da Ilha de Moçambique

1788

Moçambique

1788

Quelimane

1789

Nossa Senghora da
Conceição

Inhambane

1789

Santo António e Almas Fragata

3 léguas da Quintangonha

1789
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

L'Aurore

Local do Naufrágio
Ilha de Moçambique - Cabaceira

Aventure of S. Malo

1790

2 navios britânicos

Ponta Santa Maria, Inhaca

Paquete de Bourbon
Bela Africana

Data
1790
1791

Ilha de Matundo (CD)

1790

Corveta

1791

Santa Ana e
Pensamento Feliz

1791

Benesec (de Nantes)

1791

Postillon (de Marselha)

1791

Mal Saxxe (marchal
Saxe)

1791

Cadtanht *

Quirimbas - ilha Maiote

Correio de África

Brigue

Wiinhehn

Navio

desc.

Sul de Moçambique

1792
1793

Mafumene

1794

N. Sª da Guia e Bom
jardim

Pataxo

Porto Quelimane

desc.

Palla

A sul da barra de Sofala

1800

Palla Medusa

Palla

Costa de Sofala

1800

Baixo do Mongiqual, a sul da Ilha de
Moçambique

1802

Restinga de Bojane

1802

Marialva
Mariana

Navio

Ana Joaquina

Quelimane

1803

Madalena

Mongiqual

1803

Ninfa Isidro

Montevideo

1803

Majacena

Mongiqual

1803

Diana

Porto de Moçambique

1804

N. Senhora do Bom
Sucesso e Ceilão Novo

Costa da Índia?

1807

Princepe Regente

Saída do Porto de Moçambique

1808

São Pedro de Alcantra
Nossa Senhora dos
Milagres Beleza do
Mar

Corveta

Ulises
Minerva

Ibo

1810

Costa de Moçambique

1810

Mongiqual

1810

Fragata

N. Sra da Piedade
Triunfo da inveja

1811
1812
Ancoragem de Inhambane

Feliz Dia

Brigue

Inhambane

1812

desc.

Brigue francês

Cabo Delgado, Ponta do Diabo (Pemba?)

1813

desc.

Batel

Praias de Luabo

1815

desc.

Pangaio

Naufrágio na barra do Luabo

1816

Princesa real?

Charrua

Entre a ilha de Sena e Ilha de Goa

1816

Ruybay

Escuna

Luabo

1816
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Local do Naufrágio

Data

Flor do Tejo

Luabo

HMS Snake

Recife a 5 milhas de Moçambique

1817, 29 Agosto

Esperança

Inhambane

1820

desc.

Escuna

Brigue Africano

1816

Inhambane

1827

Baixo de Sena

1827

Lourenço Marques

Galera

desc.

Brigue

Rocas da Europa

1828, Dezembro

Josefina

Brigue

Quelimane

1829, Julho

L'Espigle

1829, 16 e 29
Fevereiro

Flor de Inhambane

Este da Quintangonha

1829

desc.

Batel

F. Veloso

1830, 10 Outubro

D. Miguel

Brigue

Luabo

Providencia

Pataxo

1830, 5 Fevereiro
1830, 11 Novembro

Elisabeth

Navio

Costa de Africa

1830, 2 Abril

desc.

Pangaio

F. Veloso

1830, 24 Dezembro

desc.

Batel

Quintangonha

1830, 1 e 8
Setembro

Galera

Maputo

1831
1831

São João Magnánimo
Lourenço Marques

1831, 19 Setembro

Maria Teresa

Brigue

Ilha de Moçambique

Rosalina

Escuna

Quelimane - Barra

Maris Stella

Barca

Ocean Queen

Anjoane

1857, 3 Dezembro

Bazarunto, banco

1857, 3 Março

Várias embarcações

Todo o género Ilha de Moçambique
de embarcações

1858, 1 Abril

desc.

Pangaio

Quintangonha

1858, 1 Abril

Aguia (português)

Hiate

Sofala, sítio Mato Grosso, praia Mahota

1858, 22 Março
1858, 4 Dezembro

Felicidade

Barca

Latitude Sul 30º 23' 00'' Longitude 40º 50'

desc.

Pangaio

Barra do rio Santo António em Sangache

desc.

lancha

fora da barra rio Santo António

(Navio misterioso)
desc.

Mussere, 18 milhas a sul de Chilonat (Sofala)

1876

Vapor

Ilha do Fogo

1881

Barra de Chinde

1892, 5 Outubro

Vapor guerra
português

Barra do Limpopo

1893, 8 Março

Maori
Mac-Mahon

Path- Fionder

Navio american.
de 6.797 ton
Inhaca

Menja

467 ton, Swd.

Barra de Chinde

1902, 11 Maio

Gaza

171 N, 337 G

Inhaca

1904, 12 Fevereiro

desc.

1 vapor e 1 iate

Baía de Pemba

1904

Magwen

1470 t - UK

1904, 16 Dezembro

Africa Shell

Zavora

1905, 12 Janeiro

Regina

À entrada do porto da Ilha de Moçambique

1905, 26 de Março
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Nome da Embarcação

Tipo de
Embarcação

Aurore

Local do Naufrágio

Data

Barra do Limpopo

1906, 27 Setembro

Anna

555t Dan

Parapato, Angoche

1908, 18 Julho

Beechdale

1271t UK

Perto Limpopo

1909, 17 Fevereiro

Mozaffari

1387t

Saida do porto da Ilha de Moçambique

1910, 19 Janeiro

Tottenham

SW Juan de Nova Island, Mozambique Channel 1911, Fevereiro

Limpopo

78t

Perto da Inhaca

1916, 2 Junho

Vardvik
Lopo

347t (Nor)

Quelimane - Barra

1916, 2 Maio

860 t (Col.)

30 milhas sul de Angoche

1916, 18 Outubro

Tete

Lanchacanhoeira

Margem direita Zambeze

1917, 20 Fevereiro

Cragness

5098 t UK

40 Milhas S Moçambique

1924, 30 Junho

desc.

Perto da Beira

Bolama

985 t

Maputo

Tecumseh

6828t (Dom.)
Petroleiro

Inhaca, Baia de Maputo

1932, 23 Novembro

Nova Scotia

Navio, britânico

Inhaca

1942, 28 Novembro

Brastagi

9246 t
(Holandês)

Ilha caldeira, 80 Milhas S da Ilha de
Moçambique

1947, 20 Novembro

Zavora

1953, Janeiro

Save

2037 t

Linde, estuário

1961, 7 Julho

Berea

490 t (SA)

Barra Falsa, 70 milhas a norte de Inhambane

1962, 28 Outubro

Tagus

1109 t

Inhambane (ao largo)

1963, 19 Março

Lenko

1856 t (Grego)

Klipfontein

1930, 8 Outubro

1968, 11 Setembro

Cape Nerita

Praia da Coreia, norte do rio Limpopo

1972, Maio

Macuti (Tug)

Perto da Beira

1985

desc.

Praia da Macaneta
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6.11 RECURSOS MINERAIS
6.11.1 Descrição Geral
Moçambique tem um vasto potencial em recursos minerais, muito ricos em minérios, e parte destes vêm
sendo descobertos e quantificados ao longo das últimas duas décadas: a exploração de jazidas de
carvão, ferro e outros metais, pedras preciosas e minerais pesados, está em plena expansão.
A diversidade dos recursos minerais tem em conta os diferentes enquadramentos geológicos de que
diferentes áreas do território fazem parte. A maior parte da zona costeira é de formações geológicas de
origem sedimentar de idades que variam do Jurássico ao Recente (Said et al., 2015, Salman e Abdula,
1995). Os sedimentos mais antigos terão sido acumulados durante os processos de transgressão e
regressão cíclicos. Ao longo da história geológica, de forma contínua, sedimentos têm sido transportados
do interior do continente por rios para o mar, parte dos quais formam a planície costeira actual, e a parte
que atinge a costa é retrabalhada e redistribuídos pelas ondas, correntes litorais e pelo vento ao longo
desta, moldando as feições geomorfológicas que caracterizam a costa e o substrato do fundo marinho
costeiro (Schulz et al., 2011). A redistribuição de sedimentos ao longo da costa é função da hidrodinâmica
costeira, a qual varia ao longo da mesma. A hidrodinâmica costeira diferencial resulta na diversidade dos
ambientes costeiros e, subsequentemente em sedimentos aí depositados.
Atendendo à descrição acima colocada, e particularmente à enorme diversidade de terrenos que
compõem o substrato geológico de Moçambique, espera-se que a orla marítima e antigas linhas de costa
sejam particularmente ricas num conjunto diverso de sequências argilo-arenosas, que são, localmente,
complementadas por rochas carbonáticas. A zona costeira, têm um elevado potencial para hospedar
placeres de diferentes minerais, com capacidade de prover matéria-prima mineral utilizável em distintas
fileiras económicas (maioritariamente relacionadas com a construção civil e, extensível a outros sectores
da cadeia produtiva de base mineral com maior valor económico).
Estas zonas são dominadas por depósitos de placer de minerais pesados, concentrações de minerais de
minério preciosos tais como ilmenite, rutilo e zircão, só para citar alguns. Os placeres de minerais pesados
formam-se de deposição precoce de minerais pesados quando a energia do fluxo do agente de transporte
diminui, podendo ser em ambientes fluviais, de praia, esporões de areia, dunas costeiras e em ambientes
marinhos. Em zonas costeiras, concentrações de placeres litorais ocorrem em depósitos de antigas
praias, vulgarmente conhecidos pela designação inglesa de “beach ridges” e dunas eólicas interiores e
costeiras.
Alguns dos placeres poderão inclusivamente ter potencial elevado para concentrar minerais pesados
portadores de uma longa série de elementos químicos da maior relevância tecnológica (caso do zircónio,
terras raras, nióbio, tântalo, etc.). Estes placeres, coincidindo com as actuais linhas de praia ou
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localizados abaixo das dunas de areia, constituem recursos também explorados para agregados em
diversos pontos da costa, gerando impactos ambientais devido à acção mecânica das actividades de
extracção.
Para além dos depósitos de placer de minerais pesados, as condições acima descritas também
propiciam, tal como referido acima, a deposição de matéria-prima para a construção civil, com destaque
para as areias, saibro e argilas.
A existência de recursos minerais numa região levanta primeiramente a necessidade da sua
inventariação geral e detalhada, quantificação e qualificação bem como a concepção ou reavaliação de
legislação que vise a exploração de forma integrada e sustentável de tais recursos. A exploração dos
recursos por sua vez demanda baixa, média a elevada quantidade de mão-de-obra qualificada bem como
tecnologias eficientes e sustentáveis.
A presente inventariação circunscreve-se a ocorrências de recursos minerais litorais, incluindo
sedimentos litoclásticos, bioclásticos, pláceres de minerais pesados e fosforite, enxofre, evaporitos, e
minerais de construção.
Para uma análise adequada deste potencial é fundamental dispor de informação confiável sobre a
natureza mineralógica das principais unidades geológicas hospedeiras, sua volumetria (3D, se possível)
e distribuição ao longo da linha de costa e zona costeira. Importa também ter em atenção as dimensões
ambiental e social, acrescida da económica, daí a necessidade de dispor de informação detalhada
fidedigna sobre eventuais estudos de impacto ambiental, assim como os métodos de mineração usados.
Assim, uma das tarefas do POEM será fazer a identificação e localização das áreas potenciais para a
extracção de recursos minerais provados e prováveis. Na ausência de planeamento adequado e sem
uma selecção das tecnologias certas para abordar alvos verdadeiramente relevantes (note-se que as
reservas dependem de uma longa série de factores condicionantes e representam sempre uma pequena
parte dos recursos conhecidos/demonstrados), a actividade extractiva poderá ter impactos indesejáveis,
sendo por isso necessário encontrar formas de a compatibilizar com todas as outras formas de usufruto
dos sistemas naturais, sem que tal concorra para índices indesejáveis de perturbação ambiental. Esta
tarefa será fundamental para nas fases posteriores identificar os seus potenciais conflitos e definir
orientações de gestão que respondam à necessidade de boas práticas relacionadas com estas
actividades.
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6.11.2 Caracterização do Recurso
Descrição de depósitos e ocorrências minerais costeiras
Depósitos minerais são agregados de minerais cujas características permitem a possibilidade de que a
sua extração seja técnica e economicamente viável. Estes, podem ser metálicos (ferro, cobre, estanho e
outros) e não metálicos, como quartzo, calcário, mármore, minerais pesados, entre outros. Quando o
depósito mineral pode ser aproveitado economicamente é denominado de jazida mineral, ao passo que,
não sendo possível o seu aproveitamento económico é denominado como ocorrência mineral (Evans,
2003). Apresenta-se em seguida a descrição de depósitos e ocorrências conhecidas ao longo do espaço
costeiro de Moçambique.
Placeres
Depósito de Placer é uma concentração minerável de minerais relativamente pesados ou duros que
resulta da acumulação por processos físicos. A geografia destes depósitos, segundo Laschet (2004)
aponta a sua localização preferencial ao longo da extensa costa, nas províncias de Nampula (Quinga,
Angoche e Moma), Zambézia (Pebane, Idugo, Gorai, Zalala e Micaune), Inhambane (Inhassoro,
Jangamo, Závora e Quissico), Gaza (Xai-Xai, Chibuto e Limpopo), e de Maputo (Marracuene, Inhaca,
Ponta de Ouro). Dos distritos mencionados, das áreas de maior relevância, e mais ou menos estudadas
e conhecidas sobre as quantidades e qualidade de minerais pesados aí existentes, destacam-se as zonas
a leste do delta do Zambeze; norte de Pebane estendendo-se para próximo de Angoche, onde, segundo
Cilek (1989), as areias de minerais pesados têm baixos teores de cromite (Cr2O3). Na zona do Zambeze,
os depósitos de Placer também ocorrem em sedimentos na plataforma continental, até a batimetria de
50 m (Schulz et al., 2011). Destes, destacam-se os depósitos de ilmenite e zircão descritos por Beiersdorf
e Stackelberg (1980). Cumbe (2007) descreve ocorrências de rutilo exploradas na zona norte de Pemba.
Depósitos de ilmenite e rutilo também ocorrem no sul de Moçambique, nos blocos de Xai-Xai a
Chongoene, foz do rio Limpopo. O maior depósito de dióxido de titânio de classe mundial ocorre em
Chibuto (Chibuto Corridor Sands), na província de Gaza. De uma forma geral conclui-se que
concentrações de areias de minerais pesados ocorrem largamente distribuídos ao longo de uma vasta
costa (Cumbe, 2007), conforme ilustra o quadro seguinte de Lachet (2004).
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Quadro 6.72 - Identificação de depósitos do tipo Placer e estimativas de reservas e áreas de superfície para
certos distritos ou locais
Distrito /
Local

Tipos de
depósitos

Área Quantid.
(km2) de areia /
minério
(106 t)

Média de Concentr. Ilmenite
Minerais de Minerais
Pesados
Pesados
(106 t)
(106 t)

Identificação e
quantificação de
Reservas em unidades
(106 toneladas)

Moma

Dunas / areias
da praia

666

535

-

-

21,9 x
106 t

-

Moebase

Dunas / areias
da praia

300

1.300

3,85

-

49,4 x
106 t

-

Quinga

Dunas / areias
da praia

74

1.200

-

-

21,6 x
106 t

-

Congolone

Dunas / areias
da praia

133

167

3,25

24,4

77%

Reservas confirmadas de
rutilo de 0,373 x I06 t

58 x 106
t
Zircão, 0,01 x I06 t

Prováveis reservas de
monazite: + 21,6 x I06 t
com rutilo
Marrua
Angoche

Dunas / areias
da praia

90

3,1

1.100

-

-

81

19

Zambeze
Paleodelta
paleodelta*) (submarino)

-

-

55,0

-

-

10,0

-

-

-

124

-

6,2

-

2,5 x I06

Pebane

Areias da
praia

Deia/Muio
Micaúne

Dunas / areias
da praia

Xai-Xai
Chongoene

Dunas altas

-

576

-

49,0

-

-

Limpopo

Dunas / areias
da praia

-

700

3,5

24,5

-

-

Fonte: adaptado de Lachelt, 2004

Argilas e argilas plásticas e Caulino
O Caulino residual, formado por meteorização de rochas pegmatíticas, granitos e gnaisses, enriquecidos
em feldspatos, ocorrem distantes da zona litoral, por exemplo em Muiane (Zambézia) e Ribáuè
(Nampula). Contudo, areias aluviais cauliníticas e depósitos de caulino ocorrem na costa de Nacala.
Ocorrem argilas plásticas em Pemba (Cabo Delgado), Pebane (Zambézia), Nordeste da província de
Nampula, Beira (Sofala), no rio Vanduzi, Nova Mambone (Inhambane) e Xai-Xai (Gaza); há outras
ocorrências em Mecufi, Pemba, Quelimane, Namacurra, Inhamizua, Nova Mambone, Pande, Ravene,
Inhambane, Boane, Umbeluzi, Salamanga, Bela Vista (Lächelt, 1985; Cilek, 1989).
Argilas para indústria de cerâmica ocorrem em quase todas as províncias de Moçambique, no entanto,
apenas alguns depósitos são aqui indicados (quadro seguinte).
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Quadro 6.73 - Localização de depósitos de argila, tipo de argila e estimativa de reservas e quantidades
Província

Depósito de Argila

Tipo de Argila

Reservas e Quantidades
Estimadas (t)

Cabo
Delgado

Pemba

Nampula

Nampula (Muapelume)

Argila para cerâmica colorida

81.990

Zambézia

Quelimane

Argila para cerâmica colorida

2.950.000

Namacurra

Argila para cerâmica colorida

Sofala

Argila para cerâmica colorida

1.360.000

N'Guri (norte de Pemba) Argila para cerâmica colorida

861.000

não calculado ou não
estimado

Dondo

Argila adequada para cerâmica colorida

648.280

Inharnizua

Argila adequada para produção agregada

667.000

Inharrime

Argila para cerâmica colorida

957.000

Ravena

Argila para cerâmica colorida

958.000

Gaza

Xai-Xai

Argila para cerâmica colorida

1.900.000

Maputo

Namaacha

Argila bentonítica para cerâmica branca

Namaacha

Argila vermelha e acinzentada

Salamanga

Argila vermelha com cal

Umbelúzi

Argila para cerâmica branca

1.501.920

Umbelúzi

Argila para cerâmica colorida

5.041.260

Inhambane

9.985
não calculado ou não
estimado
2.090.000

Fonte: adaptado de Lachelt, 2004

Areias para a indústria vidreira
Ocorrências conhecidas desta variedade de areias, são as ocorrências de Nacala (Nampula) e da Beira
(Sofala). Esta variedade de areias não é comum no litoral e não existem estudos de referência precisos
sobre quantidades e tonelagem das reservas dos recursos aqui indicados.
Calcários e Calcários dolomíticos
Os calcários e calcários dolomíticos afloram em quase toda a extensão do litoral. Segundo Cílek (1989),
calcários e calcários dolomíticos ocorrem nas formações Eocénica de Cheringoma e Miocénica de
Jofane, ambas no sul de Moçambique. Ocorrências de calcários puros foram descritos por Lachet (2004)
em bacias sedimentares Meso-cenozóicas. As principais reservas de calcários, sua localização
geográfica espessuras e quantidades estão sintetizadas no quadro seguinte.

Quadro 6.74 - Identificação, localização e quantificação de reservas calcárias
Localização do recurso

Área (km2)

Reserva estimada (t)

Espessura (m)

Salamanga, Sábiè

17

1,2 x 106

11,3 a 55,6

Inharrime, Morrumbene-Homoíne, Jofane e Vilanculos

800

1120 x 106

100

80 x 1,8/10

28 000 x 106

-

Rio Búzi
Platô de Cheringoma

100 x 4

210 x

106

70
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Localização do recurso

Área (km2)

Reserva estimada (t)

Espessura (m)

Nacala

-

-

15

Pemba e Mocímboa da Praia

-

-

2a3

Fonte: adaptado de Lachelt, 2004 e Cilek, 1989

Matérias-primas de fosfato e apatite
Matérias-primas de fosfatos ainda não são extraídas em Moçambique. No entanto, alguns depósitos de
guano de morcegos foram recuperados de cavernas em calcários Terciários da província de Inhambane.
Apenas quantidades economicamente insignificantes foram aí extraídas. Alguns tipos de mineralizações
de fosfatos foram descritos por Cilek (1989) em forma de cristais de mineralizações metassomáticas
(skarn), calcários (apatita + carbonato, apatita + silicato, apatita + magnetita). O mesmo autor descreve
ocorrências em sedimentos Cretácicos e Terciários das bacias de Moçambique e do Rovuma. Depósitos
de guano de morcegos, em cavernas de rochas carbonáticas, foram mapeados em calcários das
formações de Cheringoma e de Jofane, particularmente na região de Vilanculos (Inhambane).
Gesso/Anidrita
Todas as ocorrências de mineralizações de gesso de Moçambique são consideradas como sendo
perspectos. Ainda não existem, até a data, estudos disponíveis sobre o valor económico deste tipo de
depósitos. As áreas destas ocorrências são vastas e localizam-se ao longo do país, cujas referências
destacam as ocorrências do Sudoeste de Maputo, Leste de Gaza, de Temane, Devinhe, Maropanha nas
províncias de Inhambane e Sofala e as ocorrências do Norte de Pemba e do rio Rovuma.
Diatomite
Depósitos de diatomites ocorrem maioritariamente na zona Sul (ver quadro seguinte). Dos depósitos mais
conhecidos em termos de área de cobertura, tonelagem e espessura dos mesmos destacam-se as
reservas de Boane, Marracuene-Manhiça, Macia-Chôkwe e Inharrime-Majakaze, em Maputo. Lächet
(2004) também descreve outras ocorrências de diatomites em Pane e Nova-Mombone (Inhambane) e as
de Pemba e Nacala, em Cabo Delgado e Nampula, respectivamente. A génese de depósitos de diatomite
está associada a deposição em rios, pequenos lagos e lagoas em condições de águas salobre e doce.
Esses depósitos são geralmente pequenos, com coberturas arenosas de espessuras máximas de ~1,5
m a 2,5 m. Os diatomites de Boane, que ocorrem em depressões a 3 km do SSW de Maculure e os de
Manhiça, que no passado recente eram explorados na localidade de Alvor, estão dentre as ocorrências
mais conhecidas. O conteúdo de remanescentes orgânicos na diatomite varia entre 63% e 87%, o teor
de SiO2 está entre 60% e 80% e teor de Fe é menor do que 1% (Lachelt, 2004).
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Quadro 6.75 - Identificação, localização e quantificação de reservas de diatomites
Localização do recurso

Área (km2)

Reserva estimada (t)

200

300.000 a 2 x 106

0,5

Marracuene-Manhiça

1.200

960.000

0,8 a 1

Macia-Chôkwè

1.000

840.000

1

Inharrime- Manjacaze

3.900

-

5
-

Boane

Espessura (m)

Pande

-

-

Nova Mambone

-

-

-

Pemba

-

-

-

Nacala

-

-

-

Fonte: adaptado de Lachelt, 2004

Pressões e ameaças
As actividades humanas (actividade extractiva, desenvolvimento de obras, colheita de amostras para fins
não científicos, etc.) e processos naturais podem de certa forma modificar e/ou danificar o património
geológico e, sendo que este património é um recurso natural não renovável, a sua destruição constitui
uma perda irrecuperável. Assim, de forma a assegurar algumas áreas, é imprescindível que sejam
desenvolvidas actividades que visem a geoconservação que terá impacto directo na protecção e/ou
conservação de algumas áreas de interesse ambiental. Assim, estas actividades terão como finalidade a
conservação e gestão sustentável do património geológico e dos processos naturais a ele associados
(biodiversidade, qualidade de água, etc.). Ainda que o trabalho de conservar todos os geo-sítios seja de
alguma forma uma tarefa extremamente complicada ou complexa.
Tal como outros recursos minerais, as areias pesadas constituem um recurso não renovável. Por este
facto, uma vez explorados, estes recursos tenderão a esgotar-se. A quantidade das reservas existentes
geralmente vai determinar a duração da exploração e o nível das reservas depende das condições
económico-tecnológicas disponíveis para a sua exploração. Por exemplo, um estudo de processamento
de areias conduzido pela Savannah Resources em Mutamba, região de Inhambane preveu que a mina
tem a capacidade de funcionar durante 30 anos a partir de 2020, com produção anual média de 456 mil
toneladas de ilmenite e 118 mil toneladas de concentrado não magnético (Lusa, 2017). Tomando o
exemplo mencionado, significa que após um século, grande parte dos recursos terão se esgotado
irreversivelmente.
Ainda que estudos científicos apontem que alguns recursos minerais, como por exemplo o carvão,
poderão durar ainda alguns séculos comparativamente com os recursos energéticos como petróleo e
gás, Moçambique ainda carece de estudos aprofundados para prever o futuro dos recursos e determinar
precisamente o estado actual da exploração mineira. Contudo, dados os relatórios do INE, EITI, e de
outras organizações, a sobreexploração constitui um factor de ameaça a estes recursos.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 404

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

O património geológico sendo um recurso natural não renovável, pode ser modificado e/ou danificado
pela actividade humana e processos naturais, com perda irrecuperável ou diminuição da durabilidade.

Minerais de minério que caracterizam o recurso
Os depósitos minerais são descritos e qualificados conforme o mineral de minério de maior valor
comercial, a sua exploração económica e a viabilidade técnica da sua recuperação. Depósitos de
Placeres aluvionares estão associados ao mineral de minério do titânio(Ti), ilmenite (FeTiO3), rutilo (TiO2)
e de estanho (cassiterite, SnO2). O mineral ilmenite é um óxido natural de ferro e titânio (FeTiO3), e pode
ser encontrado como mineral acessório em rochas metamórficas e intrusões de rochas ígneas,
especialmente gabros e noritos. A maior parte da ilmenite minerada é obtida de fontes secundárias. Este
mineral é a principal matéria-prima de Ti em depósito de areias de minerais pesados.
Em Moçambique o contexto de argilas é maioritariamente entendido como cerâmica. Tendo abundância,
na zona costeira, de argila caolinítica cuja composição contém caolinite, mica, albite e quartzo. Argilas
residuais estão geralmente juntas de rochas originárias, por exemplo as argilas bentoníticas de
Namaacha, na província de Maputo. As argilas são matéria-prima da indústria de cerâmica e é
predominantemente usada para a produção de telha, tijolos, calhas e blocos e não raramente para a
produção de refractários. Argila também é matéria-prima relevante da indústria de cimentos.
Em relação as mineralizações de gesso, todas deveriam ser consideradas económicas. Ao longo do país,
as referências conhecidas, localizam mineralizações de gesso ao SW de Maputo, a Este de Gaza, em
Temane, Devinhe, Maropanha nas províncias de Inhambane e Sofala e ao norte de Pemba e no rio
Rovuma.
Os remanescentes orgânicos na diatomite podem variar entre 63 e 87%, o SiO2 está entre 60 e 80% e
teor de ferro (Fe) menor que 1% (Lachelt, 2004). As matérias-primas de fosfato compreendem alguns
guanos de morcegos que foram recuperados de cavernas de calcários terciários na província de
Inhambane, mas apenas quantidades economicamente insignificantes foram extraídas.

6.11.3 Caracterização da actividade mineira
Descrição da actividade
Os prováveis recursos minerais que ocorrem na zona costeira são de aplicação industrial, implicando
manuseamentos de grandes volumes de terra, com recurso ao uso de máquinas pesadas. Face a esta
situação, a mineração ao longo da costa é de grande escala, e tende a envolver médias e grandes
empresas. O garimpo, é feito para aqueles recursos minerais cuja rentabilidade resulta da venda imediata
no mercado, tais como pedras preciosas e semipreciosas, ouro, etc..
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O Portal do Cadastro Mineiro de Moçambique mostra que parte da costa está atribuída a licenças e
concessões mineiras, na sua maioria de minerais pesados, seguidos de calcário e materiais de
construção (ver figura seguinte).

Fonte: adaptado do Portal do Cadastro Mineiro de Moçambique

Figura 6.66 - Distribuição dos diferentes tipos de licenças, áreas, concessão mineira e certificado mineiro
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Existem, no entanto, alguns sectores da zona costeira sem nenhuma actividade mineira. Uma das razões,
por um lado, é a inexistência de ocorrências de depósitos de minerais preciosos nessas áreas e, por
outro lado, o facto de algumas serem zonas protegidas por lei, tais como os parques, as reservas e os
santuários onde é proibida a prática de actividades mineiras. Nestes termos, para o êxito da actividade
mineira e uma produção sustentável é necessária uma gestão cautelosa dos conhecimentos científicos,
tecnológicos e de recursos humanos qualificados a fim de alocar de maneira satisfatória os recursos e
minimizar os impactos daí decorrentes, estabelecendo-se desta forma uma relação harmoniosa entre as
comunidades e actividades económicas.
Sofala é das províncias com um número relativamente menor de licenças, concessões ou certificados
mineiros a nível do país, seguida por Cabo Delgado, Inhambane e Maputo (ver figura seguinte). Ainda
nestas províncias, parte das licenças, concessões e certificados mineiros estão localizados no interior
sem muitas possibilidades de interferir de forma directa no meio marinho. O litoral nas províncias de
Nampula e Zambézia está totalmente preenchido por diversos tipos de licenças e concessões mineiras.
Não obstante, alguns distritos costeiros, tais como, Macomia, Quissanga (Cabo Delgado) e Limpopo (em
Gaza) não apresentam registos de recursos e menos ainda, licenças ou concessões mineiras.
O quadro seguinte mostra a lista de distritos costeiros cobertos por diversos tipos de licenças, concessões
e certificados mineiros e o tipo de actividade mineira em curso em cada um dos distritos discriminados.
De acordo com o Cadastro Mineiro, a maior parte das licenças e concessões mineiras nos distritos
costeiros estão localizados na parte continental, exceptuando os distritos localizados entre Pebane e o
delta do rio Zambeze (Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, Quelimane, Inhassunge e Chinde). Apesar
das licenças e concessões referidas, a actividade mineira tem lugar em poucos distritos. Para a parte
marinha, não há registo de actividade mineira em curso, e por outro lado pouco se espera que esta tenha
lugar num espaço de tempo curto, tendo em conta o único sector de costa (na Zambézia) em que existem
licenças de prospecção e pesquisa.

Quadro 6.76 - Lista de distritos costeiros com destaque para o tipo de licenças lá existentes
Província /
Distrito
costeiro

Recursos Relevantes

Licenças (1),
Empresa / Singular (algumas
Concessão (2)
empresas não registadas devido a
ou Certificado
situação legal)
Mineiro (3)

Província de Cabo Delgado
Palma

Calcário, pedras de construção, águas
marinhas, cassiterite, esmeralda, ilmenite,
magnetite, monazite, morganite, rubi,
rutilo, turmalina, ouro, pedras preciosas,
saibro

1, 2 e 3

Canaanita Lda., Frontiers Lda., Modial
Mozambique, Lda. e outras empresas
pendentes

Mocímboa
da Praia

Areias pesadas, calcário, ágatas,
amazonite, potássio composto

1, 2, e 3

Trading nacional Lda., Stelio Timoteio
Mavimbe

Macomia

Calcário

Quissanga

Sem registos de recursos

1e3

Fábrica de Cimentos de Cabo
Delgado, Lda., Moçambique Sinoma
Meihau Cimentos, Lda.

Sem registo

Sem registos de empresas mineiras
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Província /
Distrito
costeiro

Recursos Relevantes

Licenças (1),
Empresa / Singular (algumas
Concessão (2)
empresas não registadas devido a
ou Certificado
situação legal)
Mineiro (3)

Pemba

Areias pesadas, calcário, fosfatos e
minerais associados, urânio, pedras de
construção e areia

1e2

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

Mecufi

Grafite, areias pesadas, pedra de
construção e areia, areias pesadas,
fosfatos, urânio

1e3

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

1

Hyh service Sociedade Unipessoal

1e2

Baluva, SA / Trading Nacional Lda.

Província de Nampula
Memba

Calcário, ferro, ilmenite, manganés,
titânio, vanádio, zircão, ouro

Nacala

Calcário, pedreiras, areias

Mossuril

Ilmenite, rutilo, zircão, areias pesadas,
pedreiras e areia, calcário

1

Welf Mining Lda.

Monjicual

Calcário, ilmenite, rutilo, zircão, areias
pesadas

1

Bengala Minas Lda.

Angoche

Areias pesadas, ilmenite, titânio, zircão,
calcário e areia de construção, pedreiras,
saibro

2

Haiyu (Mozambique) Mining Co., Lda.

Moma

Areias pesadas, ilmenite, titânio, rutilo,
zircão

1e2

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

Província da Zambézia
Pebane

Águas-marinhas, ouro e minerais
associados, topázio, areias pesadas,
tantalite, ilmenite, rutilo, titânio e zircão,
etr, nióbio

1e2

Mocuba

Ilmenite, titânio, zircão, areias pesadas

1

Maganja da
Costa

Ilmenite, titânio, zircão, areias pesadas.

1e2

Namacurra

Areias pesadas

1

IOR Companhia de Investimentos do
Indico, Lda.

Quelimane

Areias pesadas

1

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

Inhassunge

Ilmenite, titânio, zircão, areias pesadas

2

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

Chinde

Areias pesadas

1e3

Africa Ocean Non Ferrous Mining
Development Company V, Lda
CC Investimentos, SA

Mozambique Heavysand Company,
Lda.

Província de Sofala
Dondo

Areias de construção

3

8433 CM.

Beira

Areias de construção

3

8081 CM Carlos Miguel Bie.

Búzi

Areias de construção

3

CPW Indústria Zambeze Lda.

Machanga

Sem registos de recursos

Sem registo

Sem registos de empresas mineiras
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Província /
Distrito
costeiro

Recursos Relevantes

Licenças (1),
Empresa / Singular (algumas
Concessão (2)
empresas não registadas devido a
ou Certificado
situação legal)
Mineiro (3)

Província de Inhambane
Govuro

Diamante, gesso, calcário, esmeralda,
rubi, safira

1

SVS Moçambique Lda. / Real
investimento sociedade Anonima

Inhassoro

Calcário e minerais associados, areias
pesadas, titânio, zircão

3

Palmares Construções e serviços,
Sociedade Unipessoal, Lda.

Vilanculos

Areias pesadas, tantalite, ETR, zircão,
calcário

2

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

Massinga

Calcário, areias pesadas.

1

Trading nacional Lda.

Maxixe

Sem registos de recursos

Sem registo

Inhambane

Areias pesadas

Jangamo

Areias pesadas, ilmenite, titânio, zircão

1e2

Inharrime

Areias pesadas, ilmenite, titânio, zircão.

1

Africa Yuxiao Development Company
Lda. / Teng Da Lda.

Zavala

Areias pesadas, ilmenite, titânio, zircão

1

Mozambique Heavysand company /
Hainan Geology Mozambique Lta.

1

Sem registos de empresas mineiras
Pretty Company Lda.
Mutamba Mineral Sands

Província de Gaza
Manjacaze

Areias pesadas, titânio, minerais
industriais, zircão

1

Dingsheng Minerais S.A., AMM
Mocambique

Bilene

Areias pesadas e minerais associados,
titânio

1

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

Xai-Xai

Areias pesadas, ilmenite, titânio, zircão

Sem registo

Mutamba Mineral Sands, SA., Adms
Transport, EI.

Limpopo

Sem registos de recursos

Sem registo

Sem registos de empresas mineiras

1

Bhala Ussokote, S. unipessoal Lda.

Marracuene Areia de construção

3

Nyondzuana, Lda. Jose Mascarenhas

Cidade de
Maputo

Calcário, areia de construção, areia
siliciosa e metais básicos

1

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

Matola

Calcário, areias de construção,
diatomites, saibro

1

John e Filhos, Lda., Areieiro Loforte
Lda.

Matutuine

Calcário, areias pesadas

1

ARG Cimentos de Nacala, Lda.

Província de Maputo
Manhiça

Ilmenite, rutilo, zircão

Caracterização do mercado
O seguimento de normas legais, desde o licenciamento da actividade até à declaração do início da
exploração do empreendimento, é uma fase crucial na cadeia de valor da exploração de recursos
minerais, pois, um processo erradamente conduzido pode resultar em perdas avultadas para o Estado.
Dados do 7º Relatório da Iniciativa de Transparência da Industria Extractiva EITI (CIP, 2018), apontam
que as receitas da indústria extractiva totalizaram MZN 13 mil milhões em 2015, correspondendo a 8%
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das receitas globais do Estado. Em 2016, estas receitas desceram para a metade, cerca de 4%,
equivalente a MZN 6,3 mil milhões. As razões dessa descida, segundo o IRPC15 do ano de 2015, são
atribuídas à não cobrança de impostos sobre as mais-valias. Por outro lado, os baixos preços de certas
comodidades minerais no mercado internacional também influenciaram a contribuição do sector mineiro
para as receitas de 2015 e 2016.
Os baixos preços do carvão, vendido a 80 e 39 dólares norte americanos por tonelada em 2015 e 2016,
respectivamente, acrescidos de baixos preços para as areias de minerais pesados no mercado
internacional também influenciaram na contribuição do sector mineiro nos anos de 2015 e 2016, conforme
ilustram os dados compilados nos quadros seguintes. O zircão, rutilo e ilmenite produzidos em
Moçambique são exportados para a China, Estados Unidos da América e alguns países da Europa. A
matéria-prima tal como o calcário e a argila é usada para alimentar a indústria local particularmente para
a produção de cimento e fabrico de tijolos, respectivamente.

Quadro 6.77 - Dados de Produção para o ano de 2015
Recurso

Unidade

Preço
(MZN)

Quantidades

Valor Realizado
(MZN)

Rutilo

ton

15.960

5.981

95.456.760

Ilmenite

ton

2.100

828.893

1.740.675.300

Zircão

ton

16.800

57.858

972.014.400

Bentonite bruta

ton

531

69.823

37.096.959

Bentonite tratada

ton

1.680

354

595.980

Diatomite

ton

3.621

160

579.392

Calcário

ton

60

8.44

50.646.637

Areias para construção

m3

100

1.943.556

194.355.602

Argila

m3

75

3.06.644

22.998.345

Brita

m3

95

2.854.365

272.591.878

Fonte: MIREME - DPC

15

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC)
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Quadro 6.78 - Dados de Produção para o ano de 2016
Recurso

Unidade

Preço
(MZN)

Quantidades

Valor Realizado
(MZN)

Rutilo

Ton

43.890

7.781

341.508.090

Ilmenite

Ton

9.317

1.340.330

12.487.854.610

Zircão

Ton

57.750

215.222

12.429.070.500

Bentonite bruta

Ton

531

1.750

929.250

Bentonite tratada

Ton

0

1250

0

Diatomite

Ton

3.621

1.305

4.725.666

Calcário

Ton

60

7.28.431

43.705,858

Areias para construção

m3

100

1.632.657

163.265.754

Argila

m3

3458

336.415

1.163.323.678

Brita

m3

340

1.270.051

431.944.398

Fonte: MIREME - DPC

Preços

A variação total dos preços dos produtos industriais em geral registou um aumento de 10,2%, excluindo
da análise os metais de base, os quais registaram uma apreciação de preços na produção industrial de
12,6%. Os produtos da indústria extractiva mineira em particular registaram uma apreciação da ordem
de 15,6% (INE, 2018).
No contexto da indústria extractiva de Mocambique, de entre as empresas mineiras actuantes na zona
costeira, a Kenmare é líder em extracção e exportação de minérios de areias pesadas, sendo de referir
que o incremento de preços registado no mercado de ilmenite, zircão e rutilo, relativo ao ano de 2018,
permitiu uma maximização das vendas desta empresa que alcançou exportações da ordem de
1.074.400 toneladas de rutilo.
Número médio de efectivos nas indústrias

De acordo com o Relatório das Estatísticas Industriais do INE (2018), o número de pessoal ao serviço
das indústrias teve um aumento de 10,3% em 2018 comparativamente ao ano anterior, sendo maior o
peso da indústria alimentar (63,65%) e o contributo ainda inferior da Indústria Extractiva (com excepção
da indústria de recursos energéticos) na ordem de 1,4% em 2017 e 1,1% em 2018. No contexto dos
distritos costeiros, o número do efectivo será maioritariamente referente à actividade mineira em Moma,
e de algumas pedreiras localizadas nos distritos mencionados no Quadro 6.76.
No ano de 2018, a Kenmare tinha cerca de 1.400 funcionários permanentes em actividades e serviços
de suporte e envolvimento da comunidade onde mais de 95% da força de trabalho são moçambicanos.
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Para as outras actividades mineiras, relacionadas com as matérias primas, o número de funcionários é
em condições normais menor, quando comparado com a actividade mineira da Kenmare.
Tendências
A economia nacional registou um aumento de cerca de 2,3% no segundo semestre de 2019,
comparativamente ao igual período de 2018, tendo o sector da indústria extractiva contribuído na ordem
de 2,9%, uma contribuição negativa que resultou na desaceleração do PIB em 0,2 pp comparativamente
ao semestre anterior. A indústria extractiva constitui um dos sectores com as maiores exportações no
país, tendo atingido, em 2015, o total em exportações de cerca de USD 147 milhões. Este sector da
indústria comparticipa significativamente nas importações de vários combustíveis, minerais, óleos e
produtos de destilação, máquinas, reactores nucleares e caldeiras, etc., usados na pesquisa e produção
mineral no campo, tendo superado em 2015 o valor de USD 2 mil milhões, de tais equipamentos e
maquinaria.
Em Moçambique há uma serie de comodidades minerais cujos valores no mercado oscilam ao longo dos
anos. Os seus valores comerciais variam entre alto valor comercial e baixo.
A produção da Kenmare representa aproximadamente 7% de matérias-primas globais em titânio os quais
são distribuídos a clientes operando em mais de 15 países. De acordo com o relatório anual da Kenmare,
os produtos acabados exportados em toneladas tendem a aumentar significativamente entre os anos de
2015 (800.400 toneladas) e 2018 (1.074.400 toneladas). Este aumento na tendência registou-se
igualmente nos preçários por tonelada entre 2015 (175 USD) e 2018 (299 USD) (Kenmare, 2018).

6.11.4 Valores (actuais e potenciais)
Valor Ambiental
O valor ambiental que a actividade extractiva proporciona na conservação da biodiversidade e gestão
sustentável de recursos naturais é muito reduzido comparativamente aos impactos ambientais negativos
que podem advir das operações mineiras. As actividades das indústrias extractivas, dependendo da sua
localização e especificidade, podem resultar em diferentes tipos de problemas, como a perda de
vegetação e da biodiversidade, de fauna, de terras húmidas, a fragmentação de habitats, a perturbação
da drenagem natural, acrescido de impactos sobre a produtividade do solo, onde, em muitos casos, as
medidas de mitigação para fazer face aos riscos, às vezes, são muito difíceis e complexas.
Em geral, a actividade de mineração resulta num conjunto de efeitos não desejados que podem ser
denominados de externalidades, como por exemplo as alterações ambientais, conflitos de uso do solo,
depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas degradadas e transtornos ao tráfego urbano.
Isso pode ser percursor de conflitos com as comunidades que vivem na zona de influência directa da
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área de implantação do empreendimento, pois as expectativas, anseios e preocupações desta
comunidade podem não estar em conformidade com as metas da empresa.
Devido aos impactos ambientais negativos esperados, decorrentes de actividades da indústria extractiva
poderá haver uma contribuição para a melhoria dos instrumentos de gestão, criação de planos de
ordenamento territorial e aplicação rigorosa dos instrumentos normativos vigentes para a gestão deste
sector face a esses mesmos impactos. Além disso, algumas acções preventivas podem ser adoptadas
visando minimizar esses impactos. Por exemplo, a criação de uma zona de transição entre a actividade
mineral e as áreas circunvizinhas, melhoria das relações de vizinhança com os proprietários das terras
vizinhas ao empreendimento; planeamento das operações de lavras e de beneficiamento de acordo com
as disposições legais.
A função principal do POEM é assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais. Isto significa que
deve haver uma exploração sustentável dos recursos minerais de forma a que não coloque em risco a
biodiversidade costeira e outros elementos a ela associados e, pelo contrário, crie e implemente
iniciativas de promoção e protecção da biodiversidade afectada pelo processo mineiro.
Um processo de AIA é uma exigência legal nos termos da Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro)
para qualquer actividade que possa ter impactos directos ou indirectos sobre o meio ambiente. Estes são
regulados pelo Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto n.º 45/2004
de 29 de Setembro e pelo Decreto n.º 42/2008 de 4 de Novembro, que altera alguns artigos do Decreto
n.º 45/2004).
O artigo 2º do Decreto n.º 45/2004 indica que são regidos por regulamentação específica, os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) para as actividades de prospecção, pesquisa e produção de petróleos, gás e
indústria extractiva de recursos minerais.
É unânime que a biodiversidade costeira sofre uma forte pressão por parte de vários sectores, entre os
quais o de extracção mineira (carvão e areias pesadas), que produzem mudanças consideráveis nos
ecossistemas naturais e diversidade biológica, as quais são ainda pouco conhecidas e reportadas. A
hidrologia local também é afectada, pois o movimento da água no local da mina é um dos principais
distribuidores de poluentes após o descomissionamento. Contudo, isto tem sido amenizado por
programas ambientais de reabilitação nas potenciais áreas de exploração.
Contudo, a disponibilidade de áreas de recursos minerais com uma gama de singularidade e
complexidade fundamentada por uma inventariação, caracterização, classificação e valorização deste
mesmo recurso, proporciona a criação de geo-sítios para a conservação do património geológico,
incluindo a biodiversidade existente. Ainda não foram realizados trabalhos de inventariação do património
geológico à escala nacional, mas, entretanto, alguns sítios geológicos de interesse são conhecidos e
foram estudados, não tendo sido desenvolvidas acções visando a sua geoconservação. Assim, esperase que o país disponha de uma estratégia de geoconservação bem definida e de metodologias para a
inventariação, caracterização e valorização do património geológico, em particular marinho-costeiro, de
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forma a que a contribuição dos recursos minerais na conservação da biodiversidade costeira, em locais
onde a sobreposição destes recursos naturais é evidente, possa garantir a melhoria ambiental em
oposição aos impactos já referidos.

Valor Económico
A crescente descoberta dos recursos minerais em Mocambique, especialmente aqueles ligados à orla
marinha, tem despertado um grande potencial no incremento da economia azul do país. Por exemplo,
um dos grandes depósitos dos minerais de titânio, ilmenite, rutílio, assim como de zircão (um co-produto
de grande valor resultante da mineração de minerais de titânio) a ser explorado na faixa costeira está
localizado no distrito de Moma, na província de Nampula, com um facturamento avaliado em USD 100
milhões por ano.
Em termos de potencial económico no que tange ao geoturismo, a geodiversidade associada a um vasto
espectro de processos e materiais geológicos, com idades que vão do Proterozóico ao Quaternário, faz
com que Moçambique tenha um potencial geoturístico muito diversificado, ainda por explorar.
A ocorrência desta enorme geodiversidade, bem como o crescimento que se verifica na actividade
turística, podem ser considerados factores potenciadores do interesse pelo geoturismo, constituindo
desta forma um uso indirecto dos recursos minerais.
Dados publicados pelo INE referem que entre 2011 e 2018, o PIB médio está em torno de 5,78% sendo
que o contributo médio da indústria extractiva está na ordem de 0,9%. Estudos económicos revelam que
o contributo da indústria extractiva é maior do que o descrito acima, no entanto há comprovada fragilidade
nos instrumentos legais de controlo fiscal. O que, de princípio, chama a necessidade de maximizar o
controlo das receitas neste sector para garantir realidade nos valores de receitas cobradas neste
seguimento de mercado.
A actividade da indústria extractiva é uma das actividades indispensáveis para o desenvolvimento
económico, pois a maioria dos produtos e recursos utilizados pela população provém dessa actividade.
Isso significa que esta é responsável pela geração e distribuição de matérias-primas, que são recursos
utilizados na fabricação e produção de mercadorias.
Apesar de ser significativo o contributo da I.E. para a economia nacional (ver figura seguinte), nota-se
um decréscimo no influxo do IDE registado no período entre 2015 e 2019, o qual resultou do fim de um
ciclo de investimento por parte dos mega-projectos, que esteve associado à fase de instalação, de
prospecção e pesquisa de alguns projectos, conjugada com a entrada em produtivo/exploração dos
projectos de exploração de carvão. Segundo Chambisso (2019), a contribuição dos megaprojectos do
sector da indústria extractiva em Moçambique atingiu o montante de MZN 14.440 milhões em 2018,
correspondente a 6,8% da receita total cobrada pelo Estado no mesmo ano (MZN 211,9 mil milhões). Isto
significa que a contribuição do sector da indústria extractiva para a economia nacional, em 2018, registou
um aumento de 4,1 por cento.
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Este setor industrial manteve a sua posição de maior receptor na economia, com USD 1,377 milhões
(62% do total de IDE), onde 73% foram absorvidos pelas empresas pertencentes à categoria dos GP,
concretamente ligadas à indústria do gás.

Fonte: Banco de Moçambique, 2019

Figura 6.67 - Evolução do IDE por Dimensão (USD milhões)

Além da capacidade da indústria extractiva para criar empregos directos, a construção de um
megaprojecto proporciona oportunidades de trabalho adicionais em cada fase de implementação do
empreendimento. Cada construção é intensiva em capital, ainda que nas fases iniciais, por exemplo,
algumas empresas são amplamente dependentes de bens importados. Apesar disso, devido ao tamanho
do empreendimento, esta actividade contribui bastante para a economia interna.

Valor Social
Os recursos minerais disponibilizados para a sociedade são essenciais para o desenvolvimento social e
a intensidade de aproveitamento destes recursos constitui um indicador social de grande magnitude.
Tomando como exemplo o consumo per capita de agregados para a construção civil (areia + brita), este
reflecte a real intensidade estrutural de uma sociedade, pois está associado directamente às vias de
escoamento de produção, obras de arte, como viadutos e pontes, saneamento básico e todos os
elementos intrínsecos ao desenvolvimento económico e social de um povo.
O crescimento social de um país, associado ao seu desenvolvimento económico implica até certo ponto,
maior consumo de recursos minerais, tornando importante a sua disponibilidade, um valor procurado pela
sociedade. As indústrias extractivas minerais em Mocambique têm aumentado a geração de renda local
e a qualidade de vida através do aumento de postos de emprego e da responsabilidade social. Por
exemplo, o Governo aprovou um decreto que promove a qualidade de vida das comunidades
directamente afectadas pelos projectos de extracção mineira e a protecção do meio ambiente. Assim,
existe uma relação directa entre o consumo de bens minerais e a qualidade de vida social.
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Como indústria de base, induz à formação da cadeia produtiva, do processo de transformação dos
minerais até aos produtos industrializados. À medida que proporciona a interiorização da população, cria
procuras por infraestrutura e serviços, induz a instalação de indústrias de transformação e de bens de
capital, gera empregos e renda, reduzindo as disparidades regionais.
A actividade da indústria extractiva contribui também, quase na totalidade, para a construção de
habitações sociais através do fornecimento de recursos minerais como areia, argila, etc.. No entanto, em
função do tamanho do empreendimento, a escala das actividades pode resultar em benefícios sociais,
promovendo o desenvolvimento social e/ou pode significar perigo para a saúde, deteriorando a qualidade
de vida e de direitos humanos, se a gestão for eficiente e/ou danosa e sem plano de gestão consistente,
respectivamente.
As comunidades que vivem a volta de áreas concebidas para a indústrias extractiva, geralmente, carecem
de vários serviços públicos que tradicionalmente, são providenciados pelo Estado. Nestas condições, a
existência de uma empresa de extracção mineira local pode ter um papel preponderante no
desenvolvimento social da comunidade local, pois os serviços sociais da empresa complementam o
estado, providenciando a educação, geração de empregos, saneamento do meio, de entre outros
projectos sociais. A Kenmare Resources, por exemplo, uma empresa que explora areias pesadas no
distrito de Moma, na província de Nampula, através do Fundo da Kenmare para o desenvolvimento da
Associação de Moma (KMAD), compromete-se a desembolsar um fundo de investimento anual de entre
350 a 400 mil USD, destinado a financiar vários projectos sociais nas áreas de educação (oferta de
mobiliário escolar), de saúde (construção de infraestruturas hospitalares) e iniciativas empresariais locais
(produção de ovos, frangos, de hortícolas e de sacos destinados ao empacotamento das areias), apesar
de ter criado um descontentamento por parte da comunidade local.
A actividade extractiva desencadeia valores sociais para uma comunidade, através de benefícios
adicionais que são voluntariamente disponibilizados para as populações locais pelas empresas. Contudo,
essas doações que as empresas fazem ao país devem ser distintos das obrigações que as empresas
têm na gestão de seus impactos sociais e ambientais. Por exemplo, as casas para habitação, escolas,
hospitais oferecidos às populações no âmbito dos programas de reassentamento devem ser percebidos
como parte dos custos obrigatórios de operação dos projectos mineiros e não de simples acções de
desenvolvimento da comunidade no âmbito da responsabilidade social das empresas. Alguns
reassentamentos realizados pelas empresas de extracção causaram a deslocação de populações para
zonas com solos menos férteis e com menos oportunidades para o desenvolvimento das suas actividades
económicas, sem meios de transportes públicos e distantes dos serviços públicos como mercados e
outros, resultando na degradação dos seus modos de vida.
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6.11.5 Interacção
Impactos sobre o meio marítimo
A actividade mineira inclui todas as formas de escavações, mineração e exploração de recursos
subterrâneos, mas também produz grandes quantidades de resíduos. No distrito de Moma, na província
de Nampula, por exemplo, a actividade de mineração resulta em grandes impactos ambientais visíveis
ao longo do litoral. Do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito e respectivos Termos
de Referência, nota-se que as actuais operações da mina consistem na extracção de minerais de titânio
(ilmenite e rutilo) e de zircão através de dragagens em areias dunares e em depósitos de praias antigas
(beachrocks), morfologicamente dispostas paralelamente à actual linha de costa.
A actividade extractiva mineira, embora seja uma das actividades de extrema importância para a balança
comercial de Moçambique, contribuindo para o desenvolvimento socioecónomico da região onde esta se
encontra implantada, pode, porém, causar danos ambientais irreversíveis, como a destruição de habitats
marinhos e costeiros, a poluição da água, a degradação da flora e fauna marinha e costeira e, por
conseguinte, a redução da biodiversidade marinha-costeira.
As dunas de areias eólicas são os habitats costeiros mais afectados pelas actividades da indústria
extractiva. Por exemplo, a Kenmare em Moma, que se dedica à extracção de areias de minerais pesadas
opera praticamente nas dunas, na planície de Namalope, nas dunas costeiras de Topuito. As dunas de
Topuito constituem o habitat natural de várias espécies de fauna e flora costeiras e berçários para
algumas espécies de aves migratórias, que estão sendo directamente afectadas pela actividade mineira.
Ainda que os relatórios apontem que a biodiversidade da região litoral de Moma não tenha um grande
valor científico, a biodiversidade aí existente, por exemplo a ictiofauna diversa, extensos recifes de corais,
são também afectados. O depósito de areias de minerais pesados da área de Pilivili em Moma, que dista
aproximadamente 20 km da ilha, afecta o valor científico, social e turístico desta planície, a tal ponto que
qualquer aumento de produção na mina poderá resultar no aumento do tráfico de embarcações na área,
com impactos directos sobre os recifes de corais.
Para além dos impactos na biodiversidade do ambiente marinho-costeiro, importa referir que a poluição
da água resultante de derrames de óleos proveniente de fugas nas embarcações que transportam os
recursos minerais a nível local pode afectar a ictiofauna marinha, reduzindo a sua abundância e riqueza.
Segundo Honguane (2007), quase 40% da população moçambicana vive na zona costeira, isso quer
dizer que parte significativa das comunidades costeiras estão directamente dependentes de recursos
costeiros aí existentes (por exemplo, produtos pesqueiros para sua subsistência). Assim, existem
interacções directas e em cadeia em relação aos impactos ambientais que a indústria extractiva pode
proporcionar para o ambiente marinho e ter consequências directas em cascata a nível da comunidade
local e em geral.
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Quanto à mineração directa nas praias ou meio marinho, não há registos de tal actividade estar a ocorrer
em Moçambique, embora hajam perspectivas tendo em conta as licenças de prospecção e pesquisa
existentes para o sector da costa que parte de Pebane até ao delta do Zambeze.

Relação com outras actividades complementares
A actividade extractiva mineira é desencadeadora de outras actividades que podem contribuir para o
desenvolvimento socioeconómico e ambiental. Por exemplo, as actividades de extracção de areia e
cascalho em ambientes marinho-costeiro para a construção civil podem impulsionar a génese de outras
actividades associadas, tais como a construção de habitações, criação de centros profissionalizantes,
comércio, estabelecimento de indústrias de processamento e beneficiação mineral, cujos produtos
poderão servir de insumos para a manufactura de bens, a industrialização, entre outras actividades.
A extracção mineira na zona costeira pode também impulsionar os mercados locais no fornecimento de
recursos pesqueiros, respondendo à procura local, induzindo os pescadores locais a intensificar as suas
actividades o que conduz ao incremento das suas rendas, impulsionando consequentemente o
desenvolvimento da economia local e/ou impulsionando o consumo desses recursos por alguns serviços
da indústria extractiva. Em algumas regiões do país onde a actividade mineral é da escala
macroeconómica, os números de visitas turísticas tendem a crescer, principalmente nos ramos de
transporte, hospedagem e alimentação, e consequentemente, a actividade mineira, pelo seu dinamismo,
gera um fluxo significativo de pessoas proveniente de fora da localidade mineira.

Relação com actividades concorrentes
A extracção mineral de grande escala gera grandes impactos na actividade agrícola familiar, quando esta
desestrutura a produção e a reprodução social dos agricultores familiares numa região, caracterizando a
desterritorialização local.
Por outro lado, algumas comunidades sofrem reassentamentos para outras áreas onde os solos são mais
pobres para a prática da agricultura.
A actividade mineira implica restrições de actividades e acessos públicos nas áreas das concessões
principalmente quando as operações estão em curso. Apesar de a maior parte das empresas primarem
pela conservação, o acesso a tais áreas continua limitado, e tem só acontecido com a permissão das
empresas mineiras que aí operam.
Na zona costeira, a actividade mineira não tem influenciado muito as actividades turísticas, bem como a
pesca. Conforme referido anteriormente, a actividade mineira com implicações na orla marítima tem lugar
presentemente nas províncias de Nampula e Zambézia, e um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e
Definição do Âmbito e Termos de Referência feito em 2012 para < Kenmare, aponta para um interesse
nesta empresa em organizar as comunidades para a actividade de pesca de subsistência.
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Pressões e ameaças
A actividade mineira pode estar sob ameaça, por exemplo de factores, como a instabilidade política,
conflitos entre os concorrentes do sector da indústria extractiva e a dinâmica de preços no mercado.
Actualmente, uma das pressões que a indústria extractiva sofre é inerente à melhoria do seu desempenho
ambiental e social, de forma que provoque mudanças na qualidade de vida das populações envolventes,
sob os aspectos económico, ambiental, de segurança e saúde. Neste sentido, uma exploração mineira
para além de ser economicamente sustentável, tem que incorporar conceitos de preservação do
ambiente, responsabilidade social, promover o desenvolvimento de competências nas comunidades.
Conforme referido anteriormente, para o caso da Kenmare, foi criada a KMAD, um braço social desta
empresa, que cuida de assuntos de desenvolvimento das populações circunvizinhas do projecto.
A vulnerabilidade das comunidades locais, dependentes de alguns recursos naturais, tais como as
reservas locais de água, também pode ter influência no capital humano. Por exemplo, se umas parcelas
com assentamentos populacionais sofrerem de problemas respiratórios, os impactos gerados pelas
operações de mineração poderão piorar as condições de saúde de indivíduos desses assentamentos.
A mineração afecta a biodiversidade em várias escalas espaciais (local, paisagística, regional e global)
por meio de processos directos (extracção mineral) e indirectos (por meio de indústrias de suporte as
operações de mineração e partes externas interessadas em áreas ricas em biodiversidade), implicando
em perdas da biodiversidade das zonas costeiras.
A instalação da indústria extractiva conduz ao reassentamento involuntário da comunidade visada para
outros locais. Ainda que condições básicas de subsistência sejam proporcionadas aos reassentados,
eles terão que viver a mercê da empresa e buscando novas formas de adaptabilidade aos desafios diários
e condições do meio.

6.11.6 Recursos necessários à sua existência / desenvolvimento sustentável
A preocupação com o desenvolvimento sustentável na área mineral data da década 1960 e está cada
vez a ganhar mais espaço nos debates e programas sociais actuais, bem como na governança devido
ao aumento progressivo de descobertas de ocorrências e depósitos minerais ao longo do país. Num
passado recente foi a própria indústria mineira global, que se veio a preocupar com a percepção da
sociedade quanto às sinergias trazidas pelas actividades extractivas, meio ambiente e o homem.
A maioria dos recursos naturais são renováveis desde que as taxas de reprodução sejam iguais ou
superiores às de extracção, sendo que, para a maioria destes e no contexto de Moçambique as taxas de
reprodução são tão lentas que são consideravelmente insignificantes. Isto, se comparadas com as taxas
de outros recursos naturais como a floresta.
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Tomando em consideração a finitude dos recursos mineiros dado que a taxa de exploração supera a taxa
de reprodução, num contexto geográfico específico, espera-se que necessariamente haja compensação
pelo valor agregado das receitas da exploração mineira ao potencial de instabilidade macroeconómica,
poluição, esgotamento dos recursos, competição com actividades existentes ou alternativas podendo
implicar que tais actividades deixem de existir ou nunca se concretizem vulnerabilizando o curso vivencial
anterior de tal sociedade afectada.
Em caso de comprovada viabilidade económica de um determinado depósito, as companhias licenciadas
deverão comprometer-se a adoptar tecnologias de exploração limpas, ao manuseio racional de recursos,
a financiar reassentamentos de comunidades, a estabilizar externalidades, etc..
Em geral a existência de conflitos no âmbito dos recursos minerais pode ser evitada, existindo uma
estratégia nacional de desenvolvimento mais ampla devidamente enquadrada a qual faria previsões de
alternativas para cada caso complementadas pelas respectivas soluções. Os decisores da
implementação de um projecto mineiro deveriam integralmente fazer a análise dos custos e benefícios
centrados na comunidade, na biodiversidade, e em todos os efeitos primários e/ou secundários desta
actividade.
Umas das alternativas que se tem mostrado eficiente quanto ao cumprimento das responsabilidades das
companhias de exploração mineiras nas comunidades é a estratégia de negociação localizada, isto é a
nível da comunidade, que, claro, reduz o poder estatal como um todo, porém, vai de encontro aos
objectivos da comunidade em causa e da sua integração na questão de decisão.
Sobre questões de capital financeiro, as companhias extractivas deverão acumular um fundo não apenas
para compensar as externalidades, como também para dar lugar a diversificação da base produtiva e
alargamento social e regional dos centros de acumulação.
O relatório do Banco de Moçambique refere que no ano de 2008, o impacto dos megaprojectos na
balança de rendimento foi negativo (-USD 590 milhões) devido às fragilidades do governo nas
negociações dos contratos bem como à necessidade de renegociação de contratos correntes.
A responsabilidade social corporativa das empresas mineiras, em resultado do apelo do Estado, permite
que construam infraestruturas como escolas, centros de saúde, fontes de água, a favor das comunidades.
Os fluxos externos de capitais privados nos últimos dez a quinze anos representam aproximadamente
85% do investimento privado total em Moçambique. O grosso deste investimento é aplicado num pequeno
número de grandes projectos de natureza extractiva (minerais, florestas, energia, entre outros) ou outras
indústrias, e empregam em torno de 50 mil trabalhadores, produzindo o grosso do crescimento do PIB.
O desenvolvimento da ciência e tecnologia permite, na indústria propriamente dita, a extracção de
recursos minerais (ferrosos e não ferrosos, hidrocarbonetos e outros), separação química ou física,
refinaria, queima para questões de manuseio e aplicação nas indústrias utilizadoras. A título de exemplo
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a extracção de energia do hidrogénio, a captação da energia produzida pela ruptura do núcleo de
elementos pesados (como o urânio), a captação da energia das águas dos rios, das ondas do mar, da
força do vento ou da luz e da brisa solar. Assim procede com a indústria de materiais de construção
(pedra, areias, argilas, calcário e outros componentes do cimento e cerâmicas) perfazendo a cadeia de
transformação destes produtos em bens de uso corrente para consumo e produção.
É comum nas companhias extractivas, o desenvolvimento de actividades paralelas, como reparação de
máquinas, operações especializadas de engenharia, pesquisa laboratorial, prospecção física,
administração, toas sendo secundárias à extracção ou, servindo de suporte, ou ainda, como resultado de
estratégias de controlo dos mercados e das rendas.

Necessidades de espaços
A Lei das Terras, Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro, preconiza que o seu uso e aproveitamento é um direito
de todo o povo moçambicano para geração de riquezas. Portanto, tal lei deve acomodar interesses
particularmente dos (camponeses) moçambicanos e ser flexível para negociação e acordos de interesses
entre estes e investidores nacionais ou estrangeiros.
Diante do direito de pertença e da necessidade de ocupação de terra, entre as comunidades locais e as
empresas detentoras de licenças de exploração mineiras nasce um conflito, em geral, pela sobreposição
de interesses entre as partes. Cuja responsabilidade de gestão é do próprio Estado. Assim, o artigo 43
da Lei de Minas (Lei n.º 14/2002, de 26 de Junho) refere que: i) o uso e ocupação da terra necessária
para a realização de actividade mineira é regulado pelas disposições sobre o uso e aproveitamento da
terra constantes da Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro, sem prejuízo das disposições dos dois números
seguintes; ii) o uso da terra para operações minerais tem prioridade sobre outros usos da terra quando o
benefício económico e social relativo às operações mineiras seja superior; iii) os títulos de uso e
aproveitamento da terra obtidos nos termos da Lei das Terras e a licença ambiental que são atribuídas
com o fim de exploração mineira ao abrigo de uma concessão mineira ou certificado, têm um período de
validade e dimensão consistentes com o definido na concessão mineira ou certificado mineiro e são
automaticamente renovados quando estes títulos forem renovados. Por outro lado, os direitos
anteriormente existentes de uso e aproveitamento de terra são considerados extintos após o pagamento
de uma indemnização justa e razoável ao titular dos direitos anteriores, pelo Estado, ou empresa mineira,
dando lugar assim, à extinção do DUAT dos proprietários anteriores.
A Lei de Minas - Lei n.º 20/2014, de 18 de Agosto, estabelece os critérios de atribuição de títulos de
propriedade e, o regulamento da mesma Lei, descreve os procedimentos a seguir para a tramitação dos
diversos tipos de licenças mineiras existentes no ordenamento.
A titularização poderá variar de acordo com o objectivo e abrangência de sua aplicação:


Licença de prospecção e pesquisa



Concessão mineira
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Certificado mineiro



Senha mineira



Licença de tratamento mineiro



Licença de processamento mineiro



Licença de comercialização de produtos mineiros

Em termos de espaços ocupados e productividade a Lei acima preconiza que:


A área mineira não deve exceder 198 hectares para pedreiras e 297 hectares para areeiros e
outros recursos minerais. Se for de extracção para construção, a sua produção anual bruta não
deve exceder de 100.000 toneladas.



Para metais preciosos, limita uma produção anual bruta de 12 kg e, em caso de gemas, uma
produção anual bruta de 250 kg.



São interditos trabalhos subterrâneos de mais de 20 metros de profundidade.



Licenças atribuídas e registadas pelo Estado cobrem uma área territorial de 17.263.139,67 ha.



O tipo e características desse espaço (plano de água, coluna de água, fundo) são factores
determinantes no processo de concessão de títulos mineiros.

Outras necessidades de recursos
As necessidades são de vária ordem, incluindo a capacitação dos membros dos órgãos provinciais e
distritais em matéria de legislação sobre recursos minerais, de forma a garantir eficiência na aplicação e
cumprimento dos instrumentos legais.
Por outro lado, é necessário que os órgãos estatais de regulação tenham capacidade técnica e financeira
para regular e monitorar o sector, bem como melhorar a coordenação institucional.
Há uma necessidade de promover a cooperação científica e técnica com institucionais regionais e
internacionais, para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias na área mineira.

6.11.7 Instrumentos de gestão
Planos de ordenamento e gestão específicos
A gestão do sector Mineiro no País é feita pelo Instituto Nacional de Minas (INAMI) recentemente criado
(2015) por via do Decreto n.º 22/2015, de 17 de Setembro. Este órgão é tutelado pelo Ministério de
Recursos Minerais e Energia e é a entidade pública responsável pela gestão das sinergias pública e
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privada, incluindo pesquisa, exploração, importação e exportação de produtos minerais e seus derivados.
O seu mandato, em conjunto com outras instituições públicas relevantes, também inclui apoiar e controlar
o uso e a exploração de recursos minerais. Conforme relatado pelo INAMI, a instituição não supervisiona
actividades de transporte de produtos mineiros no sector e actualmente não há uma entidade pública que
regule isso.
A maior parte da população vive perto do mar e depende dele para a sua subsistência ou buscam dele a
fonte de rendimento o que contribui para um aumento do uso económico (e potencial) da zona costeira e
do espaço marítimo. A exploração crescente desta faixa de território, se não for devidamente
regulamentada e planeada, gera impactos significativos sobre o ambiente e a possibilidade de conflitos
entre usos, actividades e funções.
Em Moçambique ainda não se dispõe de um plano de ordenamento e gestão específica dos recursos
minerais a nível da costa, no entanto, existem instrumentos que podem estar relacionadas com o sector
dos recursos minerais, como por exemplo, o Plano Especial de Ordenamento Territorial do Vale do
Zambeze.
Plano Especial de Ordenamento Territorial do Vale do Zambeze.
Este instrumento comtempla todo o Vale do Zambeze dispondo principalmente sobre minerais como
carvão e ouro, com algumas influências para a área costeira como por exemplo as concessões de areias
pesadas.
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS)
Estritamente ligada ao mar foi instituída a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(CNUDM, em inglês UNCLOS), tratado multilateral celebrado sob os auspícios da ONU em 1982, que
define e codifica conceitos herdados do direito internacional costumeiro referentes a assuntos marítimos,
como mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental e outros, e estabelece os
princípios gerais da exploração dos recursos naturais do mar, como os recursos vivos, os do solo e os
do subsolo, assegurando que a exploração e o acesso ao mar se procedam de forma ordenada e
supervisionada pela Organização das Nações Unidas. A mesma convenção também criou o Tribunal
Internacional do Direito do Mar, competente para julgar as controvérsias relativas à interpretação e à
aplicação daquele tratado.

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT)
Este instrumento de cúpula do sistema de planeamento territorial de Moçambique desempenha várias
funções primordiais: i) explicita a estratégia e o modelo de organização do território nacional; ii) fornece
as bases para a coordenação espacial das políticas sectoriais e para a programação dos grandes
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investimentos públicos com impacto territorial; e iii) estabelece directrizes e orientações para a definição
da política de ordenamento do território e para a elaboração dos demais planos territoriais.
Programa Homem e Biosfera da UNESCO (MAB)
As Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos onde a partir de
uma delimitação e gestão adequada, a conservação dos ecossistemas é articulada com o uso sustentável
dos recursos naturais. A Convenção sobre o Património Mundial, cuja designação completa é Convenção
para a Protecção do Património Mundial Cultural e Natural, foi adoptada pela UNESCO em 1972 para
promover a protecção de bens culturais e naturais que têm um valor universal excepcional, incluindo aqui
o património geológico.
Planos de Maneio das Áreas de Conservação
As áreas de conservação estão zoneadas e tal zoneamento serve para regular as actividades dos
utilizadores de recursos, incluindo o turismo, garantindo a conservação dos habitats e dos recursos de
valor geo-ecológico e socioeconómicos. As actividades permitidas nestas zonas têm em vista reduzir a
pressão sobre os recursos naturais nas outras zonas com maior nível de protecção.

Medidas de ordenamento, conservação, protecção existentes
O país ainda não dispõe de legislação exclusivamente destinada à protecção do património geológico
dos recursos minerais. Ainda assim, o seu património geológico pode ser protegido através de outros
dispositivos legais existentes na legislação nacional, como por exemplo a Lei de Protecção, Conservação
e Uso sustentável da Diversidade Biológica, destinada aos parques nacionais, que também contempla a
protecção de locais, paisagens ou formações geológicas de particular valor científico, cultural ou estético
e para recreação pública. Isto é extremamente importante, para algumas áreas da costa, onde a
exploração dos recursos minerais coloca em risco a protecção existente.
O Estado estimula uma gestão participativa dos recursos naturais. Desta forma, os conselhos locais de
gestão de recursos são criados, constituídos por representantes das comunidades locais, do sector
privado, das associações e das autoridades locais do Estado, visando a protecção, a conservação e a
promoção do uso sustentável dos recursos florestais e faunísticos (Lei de Florestas e Fauna Bravia n.º
10/99 de 07 de Julho). Neste instrumento, o Estado pode delegar poderes de gestão dos recursos
florestais e faunísticos, incluindo para fins de repovoamento de espécies florestais e faunísticas, às
comunidades locais, associações ou ao sector privado, sem prejuízo da sua fiscalização pelas entidades
competentes.

Políticas de investimento e/ou de formação
A política de investimento é regida pela Lei n.º 3 /93, de 24 de Junho, e no âmbito de suas acções de
promoção do investimento na exploração mineira, um dos pilares é analisar os incentivos ao investimento
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na indústria extractiva e garantir que a prospecção proporciona benefícios de valor acrescentado
realizado no país, caso esta passe a fase de exploração (Política e estratégia dos recursos minerais de
31 de Dezembro de 2013, aprovada pela Resolução n.º 4/98, de 24 de Fevereiro). O sector de extracção
de recursos naturais não renováveis em Moçambique tem sido um dos sectores com grande destaque
para o investimento directo estrangeiro, trazendo muitos subsídios à economia do País. O exemplo disso
foi em 2004, quando a indústria extractiva (carvão, petróleo, gás e minerais) atraiu cerca de 71% do total
de IDE realizado no país. Segundo Mucanze (2016), os fluxos de investimento directo estrangeiro para o
país desde 2012 continuaram a crescer apesar da instabilidade política registada. E por outro lado, o
investimento neste sector está sujeito a vários riscos, associados ao grau de cometimento da
responsabilidade social das grandes corporações multinacionais, da volatilidade e do impacto negativo
que podem criar sobre a vida das comunidades locais.
Dados do Banco de Moçambique revelam que, a partir de 2011, começou a haver um incremento
acentuado do investimento directo estrangeiro destinado à indústria extractiva, conforme mostra a figura
seguinte. Pode-se constatar que os megaprojectos da indústria extractiva são determinantes do IDE em
Moçambique, ainda que os outros sectores como a prestação de serviços consigam acompanhar o
crescimento dos fluxos de IDE, uma vez o país não dispões de empresas com tecnologia suficiente para
prestar serviços aos megaprojectos.

Fonte: Mucanzi (2016)

Figura 6.68. Comparação dos Fluxos de IDE para os Megaprojectos e Outras Empresa com os Lucros
Reinvestidos (em USD milhões)

Os instrumentos da política de formação aprovado pelo Conselho de Ministros incluem a Estratégia de
Formação e Capacitação de Recursos Humanos para o Sector de Recursos Minerais (18ª Sessão do CM
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- 18-05-2010). E um dos pilares desta política é a promoção da criação de instituições de formação e
investigação geológico-mineira e a adopção de linhas de pesquisa relevantes, com vista a responder aos
desafios da produção e competitividade na área de recursos minerais e assegurar a formação de
profissionais especializados no sector de recursos minerais, assim como em áreas auxiliares tais como
a de negociação de contratos, auditoria, e administração do regime legal e fiscal do sector dos recursos
minerais.
Devido à complexidade e a dinâmica do sector da indústria extractiva mineral, é necessária a preparação
de mais quadros moçambicanos especializados para a fiscalização da actividade, de modo a que haja
mais proveitos para o país.

6.11.8 Necessidades de gestão
Medidas de ordenamento, conservação e/ou protecção necessárias
As actividades humanas (actividade extractiva, desenvolvimento de obras, colheita de amostras para fins
não científicos, etc.) e processos naturais podem de certa forma modificar e/ou danificar o património
geológico e, sendo que este património é um recurso natural não renovável, a sua destruição constitui
uma perda irrecuperável. Assim, de forma a assegurar algumas áreas, é imprescindível que sejam
desenvolvidas actividades que visem a geoconservação que terá impacto directo na protecção e/ou
conservação de algumas áreas de interesse ambiental. Assim, estas actividades terão como finalidade a
conservação e gestão sustentável do património geológico e dos processos naturais a ele associados
(biodiversidade, qualidade de água, etc.). Ainda que o trabalho de conservar todos os geo-sítios seja de
alguma forma uma tarefa extremamente complicada ou complexa.
Para que se aplique a conservação de um geo-sítio, os valores ou atributos deste devem estar acima da
média. Assim, num conjunto de geo-sítios de uma determinada área que tenha recursos minerais, a
prioridade para o desenvolvimento de acções visando a conservação será dada aos geo-sítios que
apresentam atributos adicionais que os tornam preferíveis relativamente aos outros (melhores condições
de observação, facilidade de acesso, extensão, etc.). Isto é de extrema importância para a conservação
e protecção de algumas áreas costeiras que, além dos atributos adicionais já referidos, possuem uma
diversidade biológica de interesse para a conservação ou protecção. Pode-se citar, como exemplo,
alguns geo-sítios da ilha de Inhaca, caracterizados pelas dunas costeiras, cobertura vegetal e depósitos
de areia fina a média. Estes geo-sítios em particular, merecem um plano de gestão de conservação e
protecção dado o seu valor patrimonial natural.
O objectivo da conservação é aquele que assegura a integridade física do geo-sítio, permitindo que ao
mesmo tempo, o público possa ter acesso ao mesmo. Deverá proceder-se à avaliação da vulnerabilidade,
degradação ou perda face a factores naturais e/ou antrópicos das potenciais áreas de ocorrências

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 426

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

minerais costeiras ou marinhas de Moçambique, para que em função desta e da sua relevância, sejam
adoptados mecanismos e estratégias de conservação a proceder nestas áreas.
A construção de medidas de gestão de recursos está associada aos interesses económicos, sociais e
ambientais, administrando esses minerais de forma a evitar conflitos e tensões. Ainda que actualmente
não se registem conflitos duma dimensão elevada no que tange à possibilidade do aumento da
competição e demanda por alguns recursos minerais. No entanto, surge também a necessidade de estar
alerta para os conflitos relacionados com a problemática da escassez de recursos entre usuários de larga
escala e comunidades locais, bem como o uso compartilhado dos recursos entre dois Estados ou regiões
o que pode ser provável no exemplo das reservas nas zonas offshore da bacia do Rovuma, junto à
fronteira com a Tanzânia. Assim, o uso comum de grande parte dos recursos naturais e principalmente
em grandes volumes e quantidades gera a necessidade de gerir, proteger e resolver conflitos entre os
diferentes utilizadores desses recursos.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
De acordo com INE (2018) e IESE (2008), o contributo dos megaprojectos para a economia nacional
encontra-se relacionado com o seu peso no investimento, emprego, produção e comércio.
Em geral, o sector extractivo tem potencial para um maior contributo para a economia nacional do que
aquilo que faz hoje, dado o crescente número de investimentos atraídos.
A inclusão de mão-de-obra nacional nas bases produtivas dos megaprojectos é difícil de estabelecer,
dada a fraqueza da base produtiva nacional e as exigências e sofisticação dos standards de qualidade e
certificação que caracterizam a procura de bens e serviços industriais destes megaprojectos. A
capacidade produtiva e logística para fornecer bens e serviços aos projectos exige investimento em
tecnologia, formação e aprendizagem e em gestão e logística.
O contributo das indústrias extractivas para geração de emprego pode ser de forma directa ou indirecta.
A forma directa está relacionada com a geração de emprego aos nacionais quando da instalação dos
projectos de exploração mineira. Dado que quase todos eles são intensivos em capital, as oportunidades
de emprego directo são relativamente escassas uma vez que exigem um elevado nível de domínio
tecnológico. Um estudo feito pelo IESE (2008) refere que uma empresa pode produzir dois terços das
exportações de bens e 50% da produção industrial bruta com recurso a um terço de todo o investimento
privado e só empregar 2% da força de trabalho formal do sector industrial, como é o caso da Mozal. Se
fosse possível fazer um uso alternativo dos recursos, com os USD 2,5 mil milhoes investidos num único
megaprojecto poderiam ter sido criadas 500 empresas espalhadas pelo país, gerando 40 vezes mais
postos de trabalho do que o megaprojecto e distribuindo tais empregos mais equitativamente pelo país,
diferentes camadas sociais e diferentes tipos e níveis de qualificação.
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Interesse em potenciar a integração numa rede
A indústria extractiva é uma das de maior contributo para as mais-valias para o Estado. Existe uma série
de factores que no caso particular de Moçambique, têm vindo a desacelerar as actividades económicas
no país, destacando-se entre elas: a instabilidade político militar no país, com impacto negativo na
circulação de pessoas e bens, a queda dos preços internacionais de matérias-primas e a suspensão do
apoio externo ao Orçamento do Estado, tendo resultado na redução do PIB, passando dos 7,4% em 2014
para 3,8% em 2016. Para além das dívidas soberanas contraídas à revelia da Assembleia da República,
no valor de USD 2,228 mil milhões USD o equivalente a 17% do PIB de 2015, tendo o FMI e outros
doadores do Orçamento de Estado congelado os seus apoios, depreciando assim, a moeda.
Desta maneira, o sector da indústria extractiva não é um sector isolado e alheio às alterações trazidas
por estes fenómenos, não obstante, algumas indústrias extractivas ou companhias actuarem como
economias isoladas.
Complementarmente, o segmento económico da indústria extractiva no país é comprovadamente
desarticulado tendo as actividades produtivas ligações limitadas ao longo da sua cadeia transformadora,
desde firmas e subsectores a montante, até ao utilizador final, o que faz com que a estrutura económica
seja vasta e inconsistente, fundamentando assim, a necessidade de desenvolver ligações
multidimensionais e multissectoriais tornando-se capaz de reter e usar a riqueza que gera. Esta
fragilidade estrutural nacional gera um paralelismo e continuidade, ou mesmo, dependência de cadeias
produtivas e de serviços fora da economia nacional.
Por ser um país subdesenvolvido, é esperado que a indústria extractiva seja especializada pelo menos
nas suas fases iniciais de desenvolvimento industrial. Assim, uma vez extraído um mineral, geralmente,
é exportado sem ou com processamento mínimo, o que é economicamente uma deficiência de retenção
e acumular de receitas.
Deste modo, é uma preocupação pontual que haja diversificação na cadeia de minerais, desde a
produção, transformação até o último utilizador, ainda dentro do sistema de gestão nacional.
Por outro lado, a industrialização em Moçambique terá um carácter dinâmico, sustentável e progressivo
na medida em que transforma e fortalece ligações económicas e sociais, acelera o crescimento,
desenvolve a capacidade de a economia nacional participar positivamente na economia mundial, e
fortalece as capacidades económicas identificadas por via de alguns indicadores macroeconómicos.
Moçambique é um país cuja dinâmica económica tende a validar os modelos neoliberais de política
económica, avançados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BM), segundo
os quais a estabilização monetarista e liberalização económica promovem rápido crescimento económico
e redução da pobreza com uma base sustentável do ponto de vista macroeconómico.
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O inconveniente é a dependência dos fluxos externos de capitais, tanto em forma de ajuda externa, ou
privados, isto é, investimento directo estrangeiro e empréstimos no sistema bancário internacional. Estes
fluxos externos de capitais determinam a magnitude e os padrões de investimento público e privado, bem
como a relação entre as políticas públicas e os interesses privados.
A implantação de uma indústria extractiva conforme reflectem os dados acima, na economia, no
ambiente, na cultura, e na sociedade, a nível local e regional gera uma necessidade de criação de
sinergias intersectoriais para conferir alguma robustez socioecónomica a esta indústria, através de
instrumentos de regulação e optimização de actividades, flexibilização de processos, e através de um
investimento franco e aposta na economia extractiva.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
A existência de recursos minerais numa sociedade já pressupõe em si, a criação e implementação de
um mecanismo de gestão e monitoria dos mesmos, e a necessidade de garantir que as empresas actuem
de forma responsável, respeitem os direitos humanos, protejam o meio ambiente na realização das suas
actividades, e, mais importante, criar mecanismos para que as receitas geradas pela exploração de
recursos minerais sejam usadas de forma inclusiva e sustentável.
A fiscalização e aplicação da lei nos últimos 5 anos tem sido um desafio. Essas fragilidades no controlo
e fiscalização da cadeia de actividades desenvolvidas pelas empresas afectam a transparência na
exploração de recursos minerais, contribuindo grandemente para que os rendimentos emergentes dessas
actividades não sejam tributados. Por exemplo, desde o início de extracção das areias pesadas de Moma
em 2007 até 2015, o país ainda não dispunha de mecanismos claros de monitoria e fiscalização das
operações daquele sector.
Desde 2014, a gestão do sector mineiro é efectuada pelo INAMI, tutelado pelo Ministério de Recursos
Minerais e Energia, e que é a entidade pública responsável pelas directrizes de participação pública e
privada. O INAMI é responsável pela pesquisa, exploração, importação e exportação de produtos
minerais e seus derivados. O seu mandato, em conjunto com outras instituições públicas relevantes,
também inclui apoiar e controlar o uso e a exploração de recursos minerais.
Este órgão actua em coordenação com outras Instituições do Governo, nomeadamente a Empresa
Moçambicana de Exploração Mineira, SA (EMEM) criada em 2010, para representar os interesses
comerciais do Estado no sector mineiro.
O Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), criado em 2001, representa a participação
do Estado no sector privado moçambicano, incluindo a detenção de participação em empresas e
instituições chave na indústria extractiva.
Com o objectivo de melhorar os rendimentos da Indústria extractiva, permitir que haja maior transparência
em torno da geração de receitas e despesas dos rendimentos do sector da indústria extractiva, criou-se
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a Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva (ITIE) que foi lançada na Cimeira Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável, realizado em Joanesburgo, em Setembro de 2002 e Moçambique aderiu
à mesma em 2009.
De acordo com distintos relatórios económicos e indicadores do PES, o contributo das companhias da
indústria extractiva é negativo em relação ao esperado por razões de vária ordem, por exemplo, a Mozal
é uma empresa a exercer a actividade extractiva no país e representa um projecto no valor de USD 2,4
mil milhões e contribui com USD 5 milhões anuais para obras sociais; a Sasol, avaliada em USD 1,2 mil
milhões, contribui com USD 5 milhões anuais; o projecto do carvão de Moatize, USD 1,6 mil milhões,
contribui com apenas USD 6,5 milhões anuais (Castel-Branco e Cavadias, 2009).
Portanto para evitar situações similares, não só é necessário ter legislação adequada, mas também é
preciso conseguir implementar a legislação. Isto significa que é preciso conhecer os rendimentos e lucros
reais das empresas (para o que a iniciativa de transparência da indústria extractiva, ITIE, pode ser um
contributo crucial).
Existe também a necessidade de uma autoridade reguladora com autonomia suficiente e com poderes
de supervisão para o sector de minerais que possa adoptar mecanismos de controlo, monitoria e
fiscalização dos recursos minerais, de modo a garantir que os ganhos para o Estado sejam maximizados,
através de uma avaliação adequada, atempada e isenta das operações das empresas que exploram
recursos estes recursos no país.
Até agora a Lei de Minas que determina a criação da Alta Autoridade da Indústria Extractiva está em
violação. Em 2019, o Governo anunciou que o dispositivo legal da fiscalização das operações mineiras e
petrolíferas em Moçambique iria ser devolvido à Assembleia da República, mas enquanto isso as
multinacionais continuam a explorar os recursos naturais. Um exemplo típico foi constatado pelo Tribunal
Administrativo que verificou que a Sasol Petroleum Temane havia registado no exercício económico de
2017, “um saldo de custos recuperáveis, no valor de USD 584,7 milhões cuja conformidade não foi
certificada.
Numa perspectiva mais profunda, uma autoridade reguladora independente em termos funcionais, deve
possuir poderes de supervisão que exerce actividade administrativa, de vigilância e controle permanente
ou periódico desses actos, pessoas e documentos, de forma a prevenir, detectar e perseguir ilícitos ou
más práticas, remediar ou evitar perturbações e maximizar a valorização dos recursos minerais.
Outrossim, a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extractivas (ITIE), é um Padrão global para
melhorar a transparência e a prestação de contas nos sectores de Petróleo, Gás e Mineração. O objectivo
principal é de divulgar e conciliar pagamentos de empresas e receitas pública em países
implementadores da iniciativa. O padrão da ITIE encoraja os grupos multissectoriais a explorarem
abordagens inovadoras para a implementação da ITIE, bem como a abrangência dos relatórios da ITIE
e a compreensão do público sobre as receitas e incentivar altos padrões de transparência e
responsabilidade na vida pública, nas operações do Governo e nos negócios.
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Classificação da informação de base
A Indústria extractiva em Moçambique apresenta um cenário economicamente favorável nos últimos
anos, notadamente pelo contributo que os sectores energético e mineiro, em simultâneo, dão para o
aumento progressivo do PIB bem como pelo contributo da responsabilidade social das empresas durante
a sua actuação em comunidades mineiras.
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De acordo com os relatórios de desenvolvimento económico os dados que a maioria das empresas de
exploração mineira no âmbito da sua actuação como agentes económicos, apresentam ao Governo, são
frequentemente caracterizados por incoerências, em parte pelas quantidades de minério extraídas num
período definido de tempo, assim como pelas receitas declaradas, que geralmente não reflectem a
realidade, com implicações na contribuição de mais-valias para o Estado igualmente abaixo do estipulado
por lei.
A informação deste sector de actividade é de caracter disperso visto que os instrumentos estatais que se
dedicam à compilação dos dados de produtividade deste sector algumas são recentes e outras, têm focos
restritos. Ainda há muito que se fazer, em termos de sistematização e disponibilização de informação
pontual e específica deste sector.
Além de dispersa a informação de realização de actividade é sobremaneira escassa e por vezes não
reflecte a realidade.
Complementarmente, e tendo em conta a elaboração do POEM, sobressai a escassez de informação
precisa construída por pesquisas científicas por instituições do governo ou pelo sector privado, limitando
em parte a dinâmica da elaboração deste Plano como um instrumento regulador do espaço marítimo
nacional.

Informação suplementar a adquirir/produzir
Países subdesenvolvidos são geralmente afectados pelas preocupações básicas da condição digna de
vida de seus habitantes, impactando negativamente nos esforços para a realização de pesquisas
científicas e, até, os investimentos do Governo para a produção de soluções práticas através de
pesquisas científicas são quase insignificantes face à procura.
Deste modo, há uma necessidade justificada de o Estado investir mais na produção de conhecimento
científico para a resolução de problemas pontuais em diversas áreas incluindo a área mineral e ambiental
e de gestão de receitas produzidas.
Não obstante os trabalhos já realizados sobre a identificação e quantificação de recursos minerais no
pais, há ainda muito que produzir, principalmente na área mineral, desde os mapeamentos de confronto
com a informação já publicada, bem como a produção de mapas de escalas maiores e uma inventariação
restrita e específica por recurso, com enfoque na localização, quantificação e qualificação do recursos e
das empresas já instaladas, e as abrangências das mesmas, bem como o controlo e monitoria ambiental.
Muito mais trabalho apurado vai ainda ser preciso realizar para conferir alguma robustez na economia
extractiva, se o objectivo é explorar os recursos de forma racional e sustentável.
Deverá continuar a ser uma aposta do Governo a firmação de parcerias regionais com potências cuja
história de gestão de recursos minerais tem reflexos na melhoria na qualidade de vida dos seus povos,
sem a geração de conflitos sociais, desigualdade acentuada por má gestão ou ainda que, as suas
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estratégias de negociação sejam transparentes e inclusivas em seus processos de tomada de decisão,
tudo, em prol de um desenvolvimento para todos e acima de tudo, sem ou com menor dano ambiental.
Para uma análise adequada deste potencial é fundamental dispor de informação fidedigna sobre a
natureza mineralógica das principais unidades portadoras, sua volumetria (3D, se possível) e distribuição
ao longo da linha de costa. Importa também ter em atenção outras dimensões (nomeadamente a
ambiental e social), para além da económica para o que será necessário dispor de informação detalhada
sobre eventuais estudos de impacte ambiental, assim como dos métodos de exploração até agora
usados.
Conforme explícito na sua visão, a ITIE exige a divulgação de informação relacionada com as regras de
gestão do sector extractivo, permitindo que as partes interessadas possam entender as leis e os
procedimentos para a concessão de direitos de exploração e produção, o quadro jurídico, regulatório e
contratual que se aplica ao sector extractivo, e as responsabilidades institucionais do Estado na gestão
do sector. Esta visão encontra-se comprometida, pois há fragilidades no controlo de qualidade da
informação relacionada com a realização de actividades por parte das empresas, dados, de produção e
exportação, bem como dados de cobrança de receitas, actuais ou antigos. Isto significa que várias
entidades, como instituições privadas de estudos económicos questionem, incansavelmente, a
legitimidade dos dados sobre actividades extractivas tornados públicos periodicamente. A necessidade
de requalificação de informação estende-se ainda para dados de gestão das receitas agora colhidas
pelos órgãos do Estado. Este último aspecto inclui a distribuição a redistribuição das receitas pelas
comunidades da área, de extracção mineira e cofres de estado.
Esta procura de informação é pertinente por factores de vária ordem, entre os quais a análise inclusiva e
participativa de vários seguimentos do Estado e da sociedade civil e da comunidade no geral, outrossim,
défice de informação significa fragilidade de controlo, isto é, não haveria como controlar receitas não
declaradas ao Estado pelas empresas de extracção mineira.
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6.12 RECURSOS ENERGÉTICOS: PESQUISA, PRODUÇÃO FUTURA E UTILIZAÇÃO DE
HIDROCARBONETOS
6.12.1 Descrição geral
Introdução
Moçambique conta com um alto potencial para a produção de hidrocarbonetos, incluindo petróleo e,
especialmente, gás natural. A pesquisa destes recursos energéticos data dos primórdios do séc. XX, com
a descoberta de bacias sedimentares bastante espessas na parte continental (onshore), onde existe
produção de gás desde 2004 em Pande e Temane (Bacia de Moçambique, Inhambane - ver figura
seguinte). Contudo, o maior potencial para a produção de hidrocarbonetos encontra-se na região marinha
adjacente (offshore) do Norte do país (Bacia do Rovuma). Neste momento existem sete concessões
activas no espaço marítimo, totalizando cerca de 30.000 km2, distribuídos ao largo das províncias de
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala e Inhambane. Estas actividades têm em vista a identificação
do potencial de ocorrência de hidrocarbonetos, bem como a sua avaliação para o desenvolvimento e
produção em novos reservatórios. As reservas estimadas de gás in-situ rondam os 4.530 mil milhões de
m3 (equivalente a 160 Tcf16) (INP, 2021), podendo vir a aumentar significativamente na próxima década.
Em relação às normativas sobre pesquisa e produção dos recursos energéticos em zonas marinhas e
costeiras, no que se refere ao ordenamento espacial, o Plano Director do Gás Natural reconhece o
potencial de impacto ambiental adverso relacionado com essas actividades. Por isso, considera a
necessidade de definição da localização exacta das instalações de produção, bem como a aplicação de
boas práticas a fim de evitar ou minimizar ou mitigar tais impactos. Por seu lado, o expectável
desenvolvimento da produção trará consigo outras implicações ambientais, decorrentes do transporte
marítimo (por barco ou ducto) e eventual armazenamento costeiro dos hidrocarbonetos.
Quanto aos locais de pesquisa e produção de hidrocarbonetos, estes estão estabelecidos através de
contratos de concessão, que definem a área de prospecção (pesquisa) e extracção (produção) de
hidrocarbonetos, a par dos períodos destinados a cada actividade.

Enquadramento Geológico
A geologia de Moçambique é constituída essencialmente por rochas metamórficas e ígneas muito
antigas, que constituem o soco (basement) de idade Pré-Câmbrica (mais de 500 milhões de anos). Sobre

16

trillion cubic feet (triliões de pés cúbicos)
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este substrato antigo desenvolveram-se posteriormente (entre o Carbonífero e o Jurássico Inferior)
grandes bacias sedimentares preenchidas por sedimentos marinhos e continentais do designado
SuperGrupo Karoo, incluindo espessas sucessões de argilas, siltes e arenitos vermelhos, com
intercalações vulcânicas, presentes em toda a parte meridional do continente africano. Estas bacias
antigas, presentes ao longo da costa, resultaram da ruptura do super-continente Gondwana no final do
Paleozóico e início do Mesozóico (ver figuras seguintes), dando início à abertura do Oceano Índico. No
Jurássico médio (há cerca de 170 milhões de anos) Madagáscar e a Índia separaram-se do continente
africano, dando origem a uma margem passiva com plataforma carbonatada, depois coberta por
sedimentos marinhos do Jurássico superior e Cretácico.

Fonte: Fernandes et al, 2014

Figura 6.69 - Bacias sedimentares de Moçambique em relação à fragmentação do Supercontinente
Gondwana
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Hidrocarbonetos
O petróleo e o gás natural ou condensado, são hidrocarbonetos de origem biológica que se formaram na
Terra no passado e que podem ser usados como fonte de energia, sendo por isso designados por
“combustíveis fósseis”. A sua formação resulta da actuação lenta e prolongada de processos geológicos
(principalmente o aquecimento geotérmico) sobre acumulações de matéria orgânica preservada nos
sedimentos, ao longo de dezenas ou centenas de milhões de anos.
Para a formação e acumulação de hidrocarbonetos, é necessário o funcionamento eficaz de um “sistema
petrolífero”, cujos elementos chave se desenvolvem em bacias sedimentares de dimensão volumétrica e
temporal significativa, incluindo: i) Rocha geradora; ii) Maturação; iii) Reservatório; iv) Armadilha; v) Selo.
A compreensão e avaliação destes elementos e processos é uma parte crucial da pesquisa de
hidrocarbonetos. A abordagem utiliza métodos geológicos directos (cartografia, petrografia, etc.), quando
as rochas são acessíveis à superfície, e recorre frequentemente a métodos geofísicos indirectos, para
avaliar a subsuperfície. Estes métodos geofísicos, em particular a sísmica de reflexão, permitem
identificar as unidades geológicas presentes no subsolo e o potencial do sistema para produzir e
armazenar hidrocarbonetos.
O território do país, onshore e offshore, apresenta algumas bacias sedimentares de grande extensão e
espessura, nas quais se desenvolveram, ao longo de milhões de anos, as condições para a geração e
acumulação de hidrocarbonetos. Os sistemas petrolíferos existentes desenvolveram-se a partir do
Jurássico, em relação com a evolução geodinâmica da região, em particular com a abertura do Oceano
Índico, justificando assim a existência de importantes bacias petrolíferas no offshore. Nessas bacias
existem rochas geradoras de origem marinha e lacustre, formadas desde o Jurássico até ao Paleogénico,
e que foram soterradas a profundidades de alguns quilómetros, dando origem à geração de
hidrocarbonetos. Estes migraram depois para rochas reservatório do Cretácico até ao Oligocénico,
aprisionando-os em armadilhas de diversa natureza e seladas por rochas impermeáveis.
O início da pesquisa no país data de 1904, na chamada Bacia de Moçambique, localizada na parte central
e meridional do país. Esta bacia demonstrou ter potencial para gás, com a descoberta do campo de gás
de Pande em 1961, seguida das descobertas de outros campos onshore em Búzi, Temane e Inhassoro.
Em 2010, os furos exploratórios da Bacia do Rovuma offshore, a Norte, encontraram volumes de gás
com enorme potencial económico. Estas descobertas de gás nas designadas Área 1 e Área 4 offshore,
revelaram o país como uma “província petrolífera” de nível mundial que, poderá mesmo vir a tornar-se o
quarto maior exportador mundial de gás, num futuro próximo.

Bacias Petrolíferas
Moçambique apresenta uma área costeira que se estende por mais de 2.700 km ao longo da margem
continental leste-africana. Nesta margem encontram-se duas grandes bacias sedimentares, ambas
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actualmente com uma porção offshore e outra onshore: a Bacia de Moçambique na parte central e
meridional do país; a Bacia do Rovuma, na parte setentrional do país.
A Bacia de Moçambique estende-se do onshore à plataforma continental até ao talude e início da planície
abissal. Esta bacia ocupa uma área total de 500.000 km2, com quase metade (225.000 km2) no offshore,
desde a linha de costa até à batimétrica dos 2.000 metros, constituindo a maior bacia sedimentar da
África subequatorial. O seu preenchimento sedimentar iniciou-se no Jurássico superior, com arenitos
continentais, cobertos por extensos sedimentos terrígenos continentais e marinhos do Cretácico
(incluindo rochas geradoras) terminando com sedimentos deltaicos e marinhos do Cenozóico.

Fonte: Fonnesu et al. 2019
A) Morfologia do fundo do mar e principais elementos tectónicos da bacia do Rovuma. B) Perfil regional interpretado mostrando a
estratigrafia da bacia e a arquitectura geral das estruturas extensivas e compressivas. A estrela vermelha indica o Campo de
Coral.

Figura 6.70 - Contexto estrutural da bacia do Rovuma
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A Bacia do Rovuma tem uma largura máxima de 160 km e um comprimento aproximado de 400 km,
situando-se na margem leste do Norte do país e Sul da Tanzânia. Com cerca de 600.000 km2, cerca de
um terço encontra-se onshore e dois terços no offshore. O substracto desta bacia é constituído por rochas
cristalinas e metamórficas do Pré-Câmbrico. A Bacia do Rovuma contém um sistema petrolífero activo e
comprovado, embora alguns aspectos ainda sejam apenas inferidos. Considera-se que uma rocha
geradora do Jurássico, embora nunca perfurada, possa estar na janela de maturação do gás
termogénico, o qual migraria para reservatórios do Cenozóico (Oligocénico a Paleocénico) constituídos
por espessos leques submarinos do rio Rovuma, selados por argilitos em armadilhas estratigráficas e
também estruturais.

6.12.2 Caracterização da actividade
Descrição da actividade / uso / função
Pesquisa Offshore
A fase de pesquisa é realizada sobre levantamentos sísmicos e perfurações exploratórias. Para
identificar, caracterizar e compreender os diferentes elementos do sistema petrolífero, é necessário
proceder à aquisição de novos dados geológicos e geoquímicos, dados geofísicos, e ao seu
processamento e interpretação cuidada. Estes estudos são integrados com os já existentes e os modelos
geológicos evoluem, tornando-se assim gradualmente mais precisos e fiáveis.
Uma das principais aquisições de dados geofísicos é a aquisição sísmica, para conhecimento da natureza
e das estruturas do subsolo. No mar, a aquisição é feita com navios especiais, equipados com
“detonadores” de ar comprimido, que rebocam um ou mais cabos de vários quilómetros de comprimento
com hidrofones, regularmente espaçados e de posição exacta conhecida a cada momento, conectados
a meios informáticos especializados e de grande capacidade (ver figura seguinte). Nos navios, é
registada a chegada das diferentes ondas sísmicas reflectidas no fundo do mar e nas diferentes camadas
geológicas subjacentes. As pesquisas sísmicas ocupam vastas áreas marítimas por um curto período de
tempo e também são realizadas nas outras fases de produção e desenvolvimento dos campos de petróleo
e gás, para monitorizar aspectos mais detalhados. Juntamente com a aquisição sísmica, é feita
habitualmente aquisição magnética e gravimétrica, que fornecem informações complementares sobre a
estrutura e a composição das camadas geológicas subterrâneas.
Por outro lado, através da análise de rochas colhidas no fundo do mar, bem como da análise de
exsudacões de óleo (seeps) observadas no mar, são recolhidos dados geoquímicos essenciais para
conhecer os hidrocarbonetos da região.
A análise de todos esses dados, muitas vezes complementados por dados geológicos recolhidos em terra
e mais fáceis de obter, permite gerar mapas temáticos e compreender a distribuição de rochas geradoras
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e reservatórios, bem como a existência de estruturas de possível armazenamento de hidrocarbonetos,
ajudando a definir os lugares - Prospectos - onde os poços/ sondagens de pesquisa serão perfurados.

Figura 6.71 - Perfil de uma aquisição sísmica 3D, com cabos e fontes acústicas puxados por um navio

Os primeiros poços de pesquisa, considerados exploratórios visam testar e confirmar o modelo geológico
e o próprio sistema petrolífero, permitindo também avaliar (em caso de sucesso) as quantidades e
características dos hidrocarbonetos presentes. Na pesquisa são efectuadas sondagens com plataformas
petrolíferas que, dependendo da profundidade do mar, podem estar assentes no fundo do mar, ancoradas
ou ser dinamicamente posicionadas (ver figura seguinte). A perfuração de pesquisa dura em geral cerca
de 2 a 3 meses, podendo as plataformas podem ocupar uma área de alguns km2, incluindo a propagação
da ancoragem. Actualmente, são utilizadas plataformas ditas de “descarga zero”, isto é, as lamas
utilizadas para a execução das sondagens e os fragmentos de rochas resultantes da perfuração são
recuperados na superfície e reprocessados: as lamas são reutilizadas e os fragmentos de rocha são
lavados e só depois deitados no fundo do mar (se a área não for sensível do ponto de vista ambiental)
ou, se necessário, transportados para um local aceite pelas autoridades.

Figura 6.72 - Tipos de plataformas e estruturas de perfuração e foto de um navio de perfuração em águas
profundas
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Toda esta actividade de pesquisa, quer geofísica, quer de perfuração, rege-se por normas definidas pelo
Estado e devidamente regulamentadas (ver Instrumentos de gestão).
Pesquisa Onshore
As actividades de pesquisa onshore, incluindo a aquisição sísmica e a eventual perfuração, são limitadas
em tempo e em área ocupada. As aquisições sísmicas utilizam vibrações (muitas vezes induzidas por
equipamento gerador de som, como camiões vibradores) e os ecos são detectados por dispositivos
electrónicos chamados geofones que são implantados (plantados no solo) temporariamente sobre
grandes áreas. A preparação do terreno para a perfuração é bastante localizada e o equipamento pode
ser trazido por helicóptero, navio ou camião, dependendo da localização do local e da acessibilidade por
estrada.

Figura 6.73 - Perfil de uma aquisição sísmica onshore, com geofones e camiões vibradores

Resumo Histórico
A pesquisa de hidrocarbonetos em Moçambique foi iniciada em terra, ainda durante o tempo colonial, e
apenas após a independência se estendeu às áreas offshore. As primeiras campanhas decorreram no
chamado offshore raso (até à batimétrica 200 metros) estendendo-se mais tarde para o offshore mais
profundo. Essa pesquisa foi desenvolvida ao abrigo de sucessivos concursos de concessão, iniciados
em 1984 e mais frequentes a partir de 2000, ao abrigo dos quais as companhias se candidataram para
pesquisar hidrocarbonetos em blocos ou áreas então postas a concurso.
A figura seguinte resume os principais eventos das actividades de exploração e produção entre 1904 e
2014.
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Fonte: The Oil & Gas Year Mozambique, 2013

Figura 6.74 - Cronologia das actividades empresariais e estatais relacionadas com a pesquisa e a produção
de hidrocarbonetos em Moçambique

Bacia de Moçambique

A pesquisa de hidrocarbonetos em Moçambique teve início em 1904, focada nas bacias sedimentares
onshore. A tecnologia pouco avançada e a escassez de meios acabaram por levar à retiradas dessas
actividades iniciais. A partir de 1948, diversas companhias petrolíferas desenvolveram pesquisa em terra,
com pouca actividade inicial no mar. Em resultado dessa pesquisa, o campo de Gás de Pande foi
descoberto em 1961 pela Gulf Oil (actualmente incorporada na Chevron), seguida das descobertas de
gás em Búzi (1962) e Temane (1967).
Nos anos 70, a pesquisa abrandou devido à instabilidade política, com apenas seis poços exploratórios,
três deles offshore. Nos anos 80, a actividade de pesquisa foi retomada, enquadrada pela Lei n.º 3/81 e
a criação da ENH (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos), em particular na região do Campo de Pande.
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O primeiro concurso de concessão decorreu em 1984, disponibilizando 17 blocos no offshore pouco
profundo (ver figura seguinte).

Fonte: INP

Figura 6.75 - Os 17 blocos disponíveis no primeiro concurso de concessão - 1984

Na sequência desse concurso, entre 1990 e 2003, a aquisição sísmica offshore desenvolveu-se e foram
efectuados oito poços exploratórios nos campos de Pande e Temane, dois deles no offshore pouco
profundo. Em 1993, descobriu-se que se os dados sísmicos permitiam detectar indicadores directos de
hidrocarbonetos (na terminologia inglesa - DHI, Direct Hydrocarbon Indicators) no Campo de Pande, o
que permitiu identificar/mapear uma ocorrência significativa de gás no topo do reservatório. Este método
foi então aplicado também no Campo de Temane, com bons resultados.
Campanhas de perfuração conduzidas pela SASOL, em 2003, incluíram poços de pesquisa e de
produção nos blocos de Pande e Temane, permitindo a expansão das reservas de gás e a descoberta
do campo de gás e petróleo de Inhambane, explorado desde 2004. Este gás natural é exportado para a
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África do Sul e é também utilizado para o mercado local, nomeadamente o Parque Industrial da Matola,
na província de Maputo.
Nas províncias de Sofala e Inhambane as actividades de pesquisa (sísmica e furos) foram desenvolvidas
nos blocos M-10 e de Sofala, pelas empresas ARCO (em 1998) e BANG (em 2007). Ambos os blocos
foram posteriormente adquiridos e as actividades estenderam-se aos blocos 16 e 19. Na área A, província
de Inhambane, está prevista a aquisição sísmica e eventual perfuração onshore.
Bacia do Rovuma

Na Bacia do Rovuma, as pesquisas no onshore e offshore raso, desenvolvidas a partir dos anos 50,
permitiram algumas descobertas de gás, não-comerciais à época. A ausência de descobertas de petróleo
desencorajou o investimento em pesquisa e as bacias offshore permaneceram virtualmente inexploradas
por décadas, até ao início do séc. XXI. A viragem deu-se com o interesse despertado pelas bacias
leste-africanas em termos do seu potencial para gás, alicerçado em novos conceitos geológicos e
também em tecnologias eficientes para a liquefacção de gás, permitindo o seu transporte para mercados
emergentes e mais longínquos.
No decorrer do segundo concurso de concessão, em 2006, a Área 4 foi concessionada à empresa ENI e
a Área 1 à ANADARKO. O enorme potencial dos reservatórios do terciário para conterem gás tornou-se
evidente depois das primeiras aquisições sísmicas, em 2008, seguindo-se naturalmente a aquisição
sísmica 3D em áreas com maior potencial.
Em Fevereiro de 2010, a ANADARKO anunciou a primeira descoberta de gás em águas profundas, em
reservatórios do Oligocénico e Paleocénico do prospecto Windjammer. Em 2011, a ENI perfurou com
sucesso o prospecto Mamba South 1, encontrando cerca de 300 m de reservatório comercial em
unidades do Eocénico e Oligocénico com excelente qualidade e volume, confirmando assim o
extraordinário potencial desta bacia.
Uma campanha intensa de perfuração foi então iniciada, evidenciando Moçambique como uma “província
petrolífera” emergente e de nível mundial, podendo tornar o país no quarto maior exportador de gás
natural à escala global.
Os resultados do quinto concurso de concessão (ver figura seguinte) foram anunciados em 2015 e as
negociações fechadas em 2019, esperando-se que, em 2020, seja lançado pelo Instituto Nacional de
Petróleo (INP) o sexto concurso de concessão.
Em Área/espaços ocupados estas áreas são descritas em detalhe.
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Fonte: INP

Figura 6.76 - Os blocos disponíveis no quinto concurso de concessão - 2014

Blocos Operacionais no Offshore
Existem actualmente no espaço marítimo nacional sete áreas activas de pesquisa e produção, cobrindo
uma totalidade de quase 30.000 km2 (ver figura seguinte). No entanto, em nenhuma delas foi, por
enquanto atingida a fase de produção de hidrocarbonetos.
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Fonte: United Nations Environment Programme, 2018

Figura 6.77 - Mapa da pesquisa em Moçambique, mostrando os blocos operacionais no offshore

Blocos Operacionais no Onshore
Das concessões para pesquisa e produção, 4 concessões em terra localizam-se na Bacia de
Moçambique nomeadamente o Bloco de Búzi, Área PT5-C, e os Blocos Pande e Temane (ver figura
seguinte). Os Blocos Pande e Temane estão subdivididos em dois contratos nomeadamente o Contrato
de Partilha de Produção e o Contrato de Produção de Petróleo.
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Em Área/espaços ocupados estas áreas são descritas em detalhe.

Fonte INP

Figura 6.78 - Mapa da pesquisa em Moçambique, mostrando os blocos operacionais no onshore
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Dados de Pesquisa
Sísmica

Foram adquiridos, em terra e no mar, cerca de 234.593 km de sísmica bidimensional (2D), em todo o
território nacional, entre 1958 e 2020 (ver figura seguinte).
Entre 2007 e 2020, foram adquiridos cerca de 54.995 km2 de sísmica tridimensional (3D) em terra e no
mar, nas Bacias de Moçambique e Rovuma (ver figura seguinte).

Fonte: INP

Figura 6.79 - Linhas e áreas de aquisição sísmica 2D (linhas escuras) e 3D (polígonos coloridos),
entre 1953 e 2020
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Alguns dos dados sísmicos estão disponíveis como biblioteca "multicliente". Por exemplo, a empresa
Schlumberger disponibiliza mais de 110.000 km de dados sísmicos 2D e 15.000 km2 de dados sísmicos
3D no offshore de Moçambique (o 3D: polígonos branco e vermelho, na figura anterior, detalhe na figura.
seguinte).

Fonte: CGG

Figura 6.80 - Exemplo de nova aquisição 3D em 2016, nas áreas Z5-C e Z5-D

As actividades de aquisição sísmica planeadas para os blocos offshore licitados no quinto concurso são
apresentadas em detalhe em Áreas activas de pesquisa e produção. Por exemplo, nos próximos 2 anos,
durante o primeiro subperíodo de exploração, serão adquiridos cerca de 1.500 km de sísmica 2D e 18.500
km2 de sísmica 3D.
Sondagens

Até 2020, foi executado um total de 230 furos, em Moçambique, no offshore e no onshore (ver figura
seguinte).
Todos os dados técnicos relativos a estes furos estão no acervo do Banco Nacional de Dados de Petróleo
do INP e os mesmos estão categorizados da seguinte maneira:


178 furos de pesquisa (94 onshore e 84 offshore)



52 furos de produção (todos no onshore, até 2019)

As actividades de sondagem planeadas para os blocos offshore licitados no quinto concurso foram
apresentadas em detalhe em Áreas activas de pesquisa e produção.
Nos próximos 2 a 8 anos, serão perfurados cerca de 15 novos furos de pesquisa.
Entretanto, o desenvolvimento das actividades nos campos já descobertos e com viabilidade comercial,
levará seguramente à execução de furos já para produção.
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Fonte: INP

Figura 6.81 - Localização dos furos de Pesquisa e Produção (onshore e offshore) até 2020

Outros dados



Gravimetria e Magnetometria: Dados marinhos de gravidade e magnéticos (GravMag ou G&M)
são adquiridos independentemente ou combinados com pesquisas sísmicas. Eles fornecem
informações independentes sobre a estrutura em profundidade, formações geológicas e falhas.
Esses dados são adquiridos e/ou comercializados por empresas de serviços, tais como a
SPECTRUM, GETECH, ERCL, etc..
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Uma compilação de dados foi realizada pela ERCL (Exploration Reservoir Consultants Ltd.) para o INP
durante o quinto concurso (ver figura seguinte):


campo potencial regional



dados de satélite públicos



dados de gravimetria públicos (Sandwell & Smith)



dados compilados de gravimetria terrestre, marinha e aérea



dados compilados de magnetometria terrestre, marinha e aérea



perfis GravMag para algumas secções sísmicas regionais compostas

ERCL dados de GravMag

SPECTRUM dados de gravidade

Fonte: ERCL e SPECTRUM

Figura 6.82- Dados de gravidade e magnéticos com ERCL e com SPECTRUM em Moçambique

offshore e onshore.


Controlled Source Electromagnetic Data (CSEM) - Pesquisa da resistividade magnética de
corpos rochosos, fortemente correlacionada com o conteúdo de fluido e a saturação dos
reservatórios de hidrocarbonetos.



Offshore oil seeps - procura e identificação por satélite, de libertações naturais de
hidrocarbonetos líquidos no fundo marinho e que atingem a superfície marítima.



Sea bed coring - recolha e análise de amostras rochosas superficiais dos fundos marinhos, para
identificar litologias presentes.
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Produção
Situação actual

Actualmente, até ao início de 2021, não há ainda produção de hidrocarbonetos no offshore de
Moçambique.
A actual produção de gás natural é operada pela SASOL (África do Sul) no onshore da província de
Inhambane (reservas cerca de 2,6 Tcf). O gás natural é produzido e processado numa instalação central
em Temane e depois transportado através de um oleoduto de 865 km para a África do Sul, com uma
ligação para o sul do país, para uso doméstico.
Produção futura e infraestruturas associadas

Offshore:
Em resultado da descoberta de gás pela ANADARKO (Área 1) e pela ENI (Área 4), com reservas de gás
natural na Bacia do Rovuma estimadas em 180 Tcf, é expectável que Moçambique se torne rapidamente
um país produtor e mesmo um exportador, já a partir de 2024.
Para facilitar o transporte do gás para países/empresas distantes (sabendo que o custo do gasoduto é
muito alto), o gás natural após purificado, será condensado ao estado líquido por meio da redução da
sua temperatura a -163 graus Celsius, tornando-se assim GNL - gás natural liquefeito (em inglês referido
pela sigla LNG, de liquified natural gas).
Para processar e exportar o gás a produzir na Área 1, a ANADARKO (agora englobada na TOTAL
francesa) planeia desenvolver o Projecto Mozambique LNG, construindo uma “fábrica” no Parque GNL
de Afungi, no Norte da costa moçambicana, perto da fronteira com a Tanzânia. Foi assim criada uma joint
venture com empreendedores incluindo a McDermott (EUA), Saipem (Itália) e Chiyoda (Japão), para
construir o Parque GNL de Afungi, estimado, em 2019, em USD 25 a 30 biliões (ver figura seguinte).
Este será um investimento de enorme valor e o primeiro desta envergadura no continente africano. O
projecto de GNL da Área 1 foi considerado “prioritário” pelo Governo, significando que a Área 1 será
também responsável por construir as instalações de suporte a serem partilhadas entre os projectos da
Área 1 e da Área 4, incluindo os materiais de transbordo e o terminal marítimo.
Em Junho de 2019, a declaração oficial de FID (final investment decision) confirmou o Plano de
Desenvolvimento da Área como efectivo, juntando diversos acordos e informando o Governo de que
todas as condições precedentes haviam sido cumpridas, podendo agora o projecto avançar para a fase
de construção.
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Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.83 - Localização do Parque de GNL de Afungi na costa do Norte de Moçambique, na proximidade
das Áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma offshore

Para o gás a produzir na Área 4, dada a maior distância à costa (cerca de 60 km) e o consequente custo
elevado de gasodutos (pipelines), optou-se por uma unidade flutuante de liquefacção, designada por
FLNG (floating liquified natural gas), aprovada em 2017 (ver figura seguinte). A MRV anunciou a decisão
final de investimento na ordem dos USD 8 mil milhões para construir seis poços de produção submarinos,
ligados à FLNG. A sua construção foi atribuída ao consórcio TJS (Technip, JGC, SHI), devendo estar
operacional em meados de 2022.

Fonte: ENI

Figura 6.84 - Navio FLNG Coral Sul (ilustração da embarcação e fotografia do casco em Janeiro de 2020)
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A ExxonMobil irá dirigir a construção e operação de uma das fábricas do Parque GNL de Afungi, no
âmbito do Projecto Rovuma LNG, cuja produção se espera ver iniciada em 2025, enquanto a ENI
continuará a dirigir o projecto da FLNG, incluindo a extracção e liquefacção do gás.
Existem perspectivas de produção de gás em reservatórios comuns ou “partilhados” pela Áreas 1 e 4.
Nas descobertas do Complexo Mamba e da Prosperidade, em 2012, a ENI e a ANADARKO anunciaram
que, em pleno acordo com todas as concessionárias dos projectos, foi estabelecida uma “unitização”
para o desenvolvimento de reservatórios de gás natural abrangendo reservas intercomunicantes entre
as Áreas 1 e 4. O desenvolvimento dos reservatórios abrangidos será realizado inicialmente de maneira
separada, mas coordenada pelas duas Áreas, até que sejam atingidos 24 Tcf de reservas de gás natural
(12 Tcf de gás natural em cada Área). Os desenvolvimentos posteriores serão realizados em conjunto
pelas concessionárias da Área 1 e da Área 4, por meio de um operador conjunto.
O projecto Rovuma LNG prevê a construção de dois complexos industriais terrestres com capacidade de
aproximadamente 7,6 mMT/a cada, alimentados por 24 poços submarinos, tratamento de gás,
liquefacção, armazenamento e exportação de GNL.
Mais detalhes da produção de cada campo poderão ser consultados em Blocos Operacionais no
Offshore.
Onshore:
O Projecto de Produção de Petróleo Leve consiste no Contrato de Partilha de Produção (CPP/PSA) entre
o Governo, a ENH e a Sasol Petroleum Mozambique Lda, celebrado em Outubro de 2000, com o objectivo
de pesquisar, avaliar, desenvolver e produzir gás natural não associado e petróleo leve das áreas
adjacentes à área do PPA.
Após a Declaração de Comercialidade em Fevereiro e Maio de 2013, a Sasol submeteu o Plano de
Desenvolvimento das áreas de Inhassoro e Temane que previa a produção de Petróleo-leve, GPL e Gás
Natural, aprovado em Janeiro de 2016, pela Resolução n.º 1/2016, de 26 de Janeiro. O plano incuía a
execução de treze poços de desenvolvimento e a implantação de infraestruturas e construção de uma
nova unidade de processamento de líquidos (UPL).
Contudo, após a campanha de perfuração de poços de desenvolvimento e aquisição de dados sísmicos
adicionais, verificou-se uma redução significativa das estimativas de petróleo-leve e um aumento dos
recursos recuperáveis de gás natural. Daqui resultou uma Emenda ao Plano de Desenvolvimento para
os campos Inhassoro, Temane, Temane Leste, Temane Deep, Pande Central e Pande Leste, incluindo
o fornecimento estável de gás natural para o Projecto da Central Térmica de Temane (CTT), aprovada
pelo Conselho de Ministros de 29 de Setembro de 2020.
Mais detalhes da produção de cada campo poderão ser consultados em Blocos Operacionais no
Onshore.
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Outros projectos relacionados (em 2019)

Centrais Termoeléctricas:


O Governo determinou que uma parte da produção de gás natural da Bacia do Rovuma deve ser
usada localmente para atender às necessidades do mercado doméstico e o Ministério de
Recursos Minerais e Energia lançou um concurso para identificar empresas interessadas em
desenvolver projectos industriais para usar esse gás.



A Yara International (Noruega) recebeu uma alocação de 80-90 mcf/d de gás para produzir
1,2-1,3 milhões de t/ano de fertilizantes. Além disso, o projecto Gás para Líquido (GTL) da Royal
Dutch Shell produzirá 38 mb/d de combustíveis líquidos, como diesel, nafta e querosene.
Finalmente, um grupo queniano, a GLA, recebeu uma concessão para construir uma central
termoeléctrica de 250 MW.



A Mitsui OSK Lines e a Karpower International uniram-se para construir o primeiro projecto de
Moçambique para gerar electricidade a partir de GNL. O projecto envolverá a construção e
operação de uma FSRU (Unidade de Regaseificação de Armazenamento Flutuante) que
entregará GNL regaseificado a uma central, que então usará esse GNL para produzir
electricidade para a rede eléctrica doméstica. A central ligar-se-á à rede nacional através de uma
instalação de transmissão e distribuição operada pela Electricidade de Moçambique (EDM), a
concessionária nacional de electricidade. Actualmente, a central termoeléctrica está em
operação, mas depende de óleo combustível pesado. No entanto, uma vez entregue a FSRU, a
central será transferida para GNL, tornando-a uma fonte de energia muito mais limpa e com
menos carbono. Por enquanto o projecto ainda está em fase de planeamento, mas prevê-se que
progrida rapidamente em 2021, o que o tornará o primeiro projecto de solução de GNL para
energia e FSRU na África Oriental e Austral.

Gasoduto de Cabo Delgado para a África do Sul:


A súbita abundância de potencial energético no país chegou num momento oportuno para a
África do Sul. Com relativamente poucos recursos energéticos naturais (além do carvão) e uma
economia cada vez mais intensiva em energia, a África do Sul está atenta a fontes de energia
acessíveis e abundantes na região. O gasoduto de Moçambique (Cabo Delgado) para África do
Sul (Richard's Bay) oferece uma resposta para esta situação.



Com 2.450 km de extensão, o gasoduto fornecerá gás natural da Bacia do Rovuma directamente
para a África do Sul, onde será usado nos mercados de energia termoeléctrica.



Até ao momento, o progresso no projecto do gasoduto tem sido lento e permanece no estágio de
viabilidade. Grande parte da lentidão foi atribuída a conversações políticas e outras negociações
com a Eskom - a principal empresa de energia doméstica da África do Sul.

Conduto de Temane até a Inhambane:
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A SASOL está a produzir gás nos campos onshore de Pande e Temane em Inhambane e tem
exportado através de um gasoduto terrestre de 900 km até à África do Sul. Em 2016, a SASOL
propôs um projecto para diversificar as alternativas de produção: vincular o seu centro de
processamento de gás natural líquido em Temane (unidade de processamento de líquidos (LPU),
adjacente à unidade central de processamento (CUP)) existente, a um armazenamento flutuante
offshore e a uma unidade de exportação (FOE) no mar, ao largo da costa da província de
Inhambane, no sul do país. O projecto encontra-se neste momento em processo de Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA).

Produção, transformação e transporte
Área 1 - Parque GNL de Afungi

O gás natural a ser produzido no offshore, será extraído a partir de poços no fundo marinho e transportado
para terra por gasodutos submarinos. No caso da Área 1, o gasoduto terá cerca de 45 km e passará entre
as ilhas de Rongui e Tecomaji, ligando-se à costa NE junto à península de Afungi. Para permitir o
desenvolvimento do projecto está em curso um processo de reassentamento populacional na península
de Afungi, no distrito de Palma, local onde o projecto irá construir a fábrica de GNL. O processo de
reassentamento é sustentado por extensas actividades de planeamento, comunicações abertas e
processos de consulta.
A construção da fábrica de GNL tem uma primeira fase que consiste na instalação de duas unidades de
processamento de GNL (LNG trains), cada um com uma capacidade de 6 Mt/a. Mais quatro complexos
serão adicionados à medida que a produção de gás aumentar. Durante as operações na unidade de GNL
em terra, o gás natural é tratado e preparado (retirando impurezas que dificultariam o processo) e
arrefecido até cerca de -160 ºC, liquefazendo-o. O processo de liquefacção reduz o volume do gás em
600 vezes, facilitando o seu armazenamento e o transporte. Seguidamente, o GNL é entregue a partir de
tanques de armazenamento especialmente concebidos para o projecto, passando por gasodutos isolados
até uma ponte-cais situada num local próximo, onde será carregado em navios-tanque de GNL especiais.
O Parque GNL de Afungi será equipado com instalações complementares, tais como um sistema de
queima, acomodações permanentes e temporárias, abastecimento de combustível, centrais de geração
e distribuição de electricidade, uma fábrica de dessalinização e abastecimento de água, captações e
tratamentos de água, rede de esgotos e tratamento de efluentes, e infra-estruturas de telecomunicações.
A configuração deste projecto encontra-se representada na figura seguinte, incluindo dois tanques de
armazenamento com capacidade de 180.000 m3, armazéns para condensados e um terminal costeiro
para vários navios. Dois terminais de GNL receberão o gás liquefeito dos tanques e carregarão os navios
para exportação. Uma vez carregado o GNL no navio-tanque, este mantém o GNL no estado líquido para
entrega nos mercados distantes. Essencialmente, o navio-tanque de GNL actua como o “gasoduto” para
a entrega noutros mercados de todo o globo.
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Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.85 - Ilustração indicativa da área do projecto GNL de Afungi

Os navios-tanque de GNL apresentam-se em diversos tamanhos, formas e desenhos. Todos os navios
dispõem de casco duplo, sendo que o sector do transporte marítimo tem um excelente registo de
segurança há mais de 50 anos. As viagens de ida de Moçambique para os terminais situados no Norte
da Índia podem demorar sete dias, ao passo que o transporte de um carregamento de GNL para certos
mercados japoneses pode demorar cerca de 17 dias. Quando o navio-tanque de GNL chega ao seu
destino final, o GNL é descarregado no terminal de regaseificação do comprador. O GNL é transferido
para tanques de armazenamento e, seguidamente, sujeito a vaporização, um processo que aquece o
GNL para o converter de novo em gás natural. O gás natural de combustão limpa é então entregue aos
utilizadores finais visados, para fornecer energia.
Área 4 - Fábrica Flutuante (FLNG) e Parque GNL de Afungi

No início do desenvolvimento desta Área, considerou-se que a distância à costa não tornaria
economicamente rentável o transporte para terra, através de gasodutos. Desenvolveu-se então o projecto
de uma Fábrica Flutuante de GNL (Coral Sul FLNG) com a capacidade de 3,4 Mt/a, para uma longevidade
estimada de 25 anos a partir de 2022, o primeiro equipamento do género a operar nas águas profundas
do continente africano. A diferença em relação a uma fábrica em terra consiste na sua montagem em
cima de uma estrutura flutuante no offshore, a qula se encontra permanentemente ancorada sobre o
campo Este equipamento terá um comprimento de 432 m e uma largura de 66 m, com um peso de 220
mil toneladas, acomodando até 350 pessoas num módulo com oito andares. Estará ancorado a uma
profundidade de cerca de 2.000 m, através de 20 cabos com um peso combinado de 9 mil toneladas (ver
figura seguinte).
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Fonte: ENI

Figura 6.86 - Esquema ilustrativo do Navio de Coral Sul FLNG e sistema de produção submarino

A decisão final de investimento (FID) foi tomada em Junho de 2017, com um valor de USD 8 mil milhões.
Os trabalhos de construção iniciaram-se em 2018, repartidos por sete fábricas em diferentes locais do
globo e, no final de 2019, mais de 60% estão já concluídos.
As perfurações e instalação dos seis poços submarinos, a cargo da SAIPEM, deverão ter início no final
de 2019 e serem concluídos até ao final de 2020, com produção em “Coral Sul” a partir de 2022.
Por seu lado, o desenvolvimento do campo de Mamba, irá ser ligado à fábrica de GNL do Projecto
Rovuma, também projectada para o Parque GNL de Afungi. A ExxonMobil vai liderar a construção e
operação das unidades de produção de gás natural liquefeito e infraestruturas relacionadas em nome da
MRV, e a ENI vai liderar a construção e operação das infraestruturas de produção (upstream). O Governo
aprovou o Plano de Desenvolvimento para o Projecto Rovuma LNG, que irá produzir, liquefazer e
comercializar gás natural de três reservatórios localizados no bloco da Área 4 na Bacia do Rovuma, dois
dos quais atravessam a delimitação com a vizinha Área 1. O Plano de Desenvolvimento descreve a
proposta do projecto e construção de duas unidades de produção de GNL e infraestruturas relacionadas,
que produzirão cerca de 15 milhões de t/ano de GNL. A decisão final de investimento (FID) está prevista
para o segundo semestre de 2019, com produção a partir de 2025.
Blocos de Pande e Temane (APP/PPA) – Central de Processamento de Gás

Os poços de produção dos campos de Temane et Pande estão ligados às Instalações de Processamento
(Central de Processamento de Gás / CPF - Central Processing Facilities), no distrito de Inhassoro.
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Para a distribuição do gás existe um gasoduto com uma extensão de 865 km, que liga a Central de
Processamento de Gás à central da Sasol em Secunda, na África do Sul. Este gasoduto tem cinco pontos
offtake (ramais de saída) para fornecer gás ao mercado moçambicano.

Figura 6.87 - Central de Processamento de Gás (CPF) Temane, (setas brancas: poços de produção)

Blocos de Pande e Temane (CPP/PSA) - Central Térmica de Temane CTT

O Governo de Moçambique aprovou, em 2021, a decisão final de investimento (FID) da Sasol para o
desenvolvimento do Acordo de Partilha de Produção (APP / PSA Production Sharing Agreement ) dos
campos de Inhassoro, Temane e Temane-East, no norte da província de Inhambane.
O investimento aprovado para o projecto, a ser executado pela Sasol Moçambique Limitada e parceiros,
é de cerca de 755 milhões de dólares.
CPF Temane
Este desenvolvimento
integrado vai permitir a produção gás natural para a geração de energia, através

do projecto da Central Térmica de Temane CTT, 4000 baris por dia de petróleo leve dedicado à
exportação, e 30 000 toneladas por ano de GPL dedicado ao mercado nacional. O Condensado será
misturado com o petróleo leve e será dedicado à exportação. Prevê-se ainda a construção de uma nova
unidade de processamento de petróleo leve e gás, para o processamento das quantidades acima
indicadas.

Caracterização do mercado
Oferta
Os principais produtores e vendedores de hidrocarbonetos serão os operadores dos blocos e os
respectivos consórcios. Os detalhes para os blocos offshore foram apresentados acima e estão
sintetizados no quadro seguinte.
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Quadro 6.79 - Detalhes dos concessionários das Áreas 1 e 4
Área 1

Total S.A. (desde Setembro de 2019,
após ANADARKO) (operador)

Participação
(%)
26,5

Área 4

Participação
(%)

MRV - Mozambique Rovuma Venture
(joint venture Eni S.p.A, 35,7%,
ExxonMobil, 35,7%, CNPC, 28,6%)
(operador), 70%

70

Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited

20

ENH - Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos, E.P.

10

ENH - Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos, E.P.

15

Kogas

10

BPRL Ventures Mozambique B.V.,
(Bharat PetroResources Limited)

10

Galp

10

BRE - Beas Rovuma Energy
Mozambique Limited

10

ONGC Videsh Limited

10

PTTEP Mozambique Area 1 Limited

8,5

O projecto da Área 1 incorpora também uma empresa de Singapura, denominada "Mozambique LNG1
Company Pte. Ltd." para participar em todos os CCV (contratos de compra e venda ou SPA - sales and
purchase agreements).
A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), empresa estatal de hidrocarbonetos, representa o
Governo nas operações petrolíferas, A lei estipula que a ENH participa como parceiro nas operações de
produção de hidrocarbonetos, bem como nos projectos de pesquisa.
Procura
Embora o gás offshore ainda não esteja a ser produzido, já foram assinados CCV de longo-prazo com
compradores chave de GNL nos mercados da Europa e Ásia (ver figura seguinte). Para o mercado interno
está prevista também uma parte da produção, para permitir o desenvolvimento económico do país.
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Figura 6.88 - Principais mercados globais de GNL actuais

Contratos de Compra e Venda



Área 1 (2019)


Gas and Power Singapore Trading & Marketing Pte. Ltd. (CNOOC), 1,5 Mt/a, 13 anos.



Pertamina, empresa estatal de Petróleo e Gás da Indonésia, 1 milhões de t/a, durante 20
anos.







JERA Co., Inc. (JERA e CPC Corporation, Taiwan (CPC), 1,6 Mt/a, 17 anos.



Shell International Trading Middle East Ltd. ( Shell), 2 Mt/a, durante 13 anos.



Tokyo Gas Co., Ltd. e Centrica LNG Company Ltd., 6 Mt/a, até ao início de 2040.

Área 1 (2018)


Mozambique LNG assina contrato com a Tohoku Electric Power Company



Électricité de France, S.A., (EDF). 1,2 M t/a, durante 15 anos.

Área 4 (2016)


A British Petoleum (BP) comprará todo o GNL a ser produzido pela fábrica flutuante de GNL
“Coral Sul” da ENI, a ser instalada no offshore de Moçambique, por 20 anos (com opção por
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mais 10). Moçambique reservará alguma reserva de produção para venda “instantânea (“spot
market”) e/ou no curto-prazo.
Para os campos de Temane e Pande, o gás produzido é processado na Central de Processamento de
Gás localizada em Temane, província de Inhambane, sendo cerca de 80% deste gás exportado para
África do Sul e o remanescente vendido no mercado nacional.
Tendências
Visão geral dos últimos 5 anos

Para a Bacia de Rovuma, após a fase de pesquisa e avaliação, a certificação das reservas permitiu que
os projectos das Áreas 1 e 4 passassem para a fase de desenvolvimento dessas diversas importantes
descobertas. Os detalhes técnicos e financeiros foram aprovados, o contrato de venda foi garantido e,
em 2019, foi iniciada a construção das estruturas de produção (plano de GNL e alguns elementos do
FLNG).
Para a pesquisa offshore e onshore (os blocos licitados em 2018, durante o quinto concurso e o bloco de
Búzi), as actividades de pesquisa, que começaram com a aquisição sísmica específica, continuarão nos
próximos anos.
Próximos 1 a 5 anos

Os próximos 5 anos assistirão à concretização de três grandes projectos de produção na Bacia do
Rovuma e às primeiras vendas do gás extraído assim como para o projecto de CPP, Blocos de Pande e
Temane:


Coral Sul FLNG



Mozambique LNG



Rovuma LNG



Blocos de Pande e Temane (CPP/PSA)

Para os blocos concessionados em 2018, a aquisição sísmica e perfuração irá continuar e espera-se a
confirmação das prospectividades dessas áreas offshore e onshore com novas descobertas e viabilidade
comercial.
Para 2020, está previsto o lançamento pelo INP (Instituto Nacional de Petróleo) do sexto concurso de
concessões.
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Próximos 5 a 10 anos

Até ao final da próxima década, a produção dos três maiores projectos irá a atingir o seu patamar máximo.
A instalação de mais poços de produção submarinos ou eventualmente de mais capacidade em GNL
poderão, entretanto, acelerar a produção.
Sendo asseguradas boas práticas técnicas, empresariais e ambientais, os benefícios financeiros e sociais
para Moçambique deverão começar a ser implementados e sentidos pela população.
Nos blocos de pesquisa as actividades poderão ainda continuar, no caso de haver, entretanto,
descobertas com furos de avaliação que confirmem a viabilidade comercial das reservas.
As actividades de pesquisa offshore e onshore deverão prosseguir, em particular nos blocos a
concessionar no sexto concurso.

Área/espaços ocupados
Áreas activas de pesquisa e produção Offshore
Conforme referido acima existem actualmente no espaço marítimo nacional sete áreas activas de
pesquisa e produção, cobrindo uma totalidade de quase 30.000 km2. Essas áreas são aqui apresentadas,
com a indicação dos principais aspectos relevantes.
Área 1 (assinada em 2006 - 2º concurso)

Área: 4.977 km2 (INP, 2019), offshore Cabo Delgado, Bacia do Rovuma, com 1.600 m profundidade.
Consórcio (2019):


Total S.A. (desde Setembro de 2019, após ANADARKO) (operador), 26,5%



Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited, 20%



ENH - Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., 15%



BPRL Ventures Mozambique B.V., (Bharat PetroResources Ltd.), 10 %



BRE - Beas Rovuma Energy Mozambique Limited, 10 %



ONGC Videsh Limited, 10 %

 PTTEP Mozambique Area 1 Limited, 8,5 %
Actividades de Pesquisa (INP, 2019):


Sísmica: 7.678 km 2D, 7.421 km2 3D
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Sondagens: 45 furos de pesquisa e avaliação (2009-2015)17

Descobertas (ver figura seguinte): a) Prosperidade; b) Golfinho/Atum; c) Tubarão; d) Tubarão Tigre; e)
Orca. Para cada Descoberta é indicada a área e as reservas de gás natural estimadas (em Tcf), bem
como indicações acerca da pesquisa, produção e desenvolvimento previstos.

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.89 - Localização e designação dos campos da Área 1, com indicação da localização e área (cerca
de 70 km2) do Parque GNL de Afungi

a) PROSPERIDADE (430 km2, 45 Tcf)


Pesquisa: descoberta em 2010 (furo Windjammer, primeira descoberta de gás no offshore da
Bacia do Rovuma), com 45 furos de Pesquisa e avaliação até 2015.



Descobertas: gás em quatro reservatórios do Oligocénico e Paleocénico, com avaliação em curso
noutros reservatórios Terciários.



17

Reservas: próximo de 45 Tcf in-situ cinco reservatórios que se estendem para a Área 4.

lista completa em www.inp.gov.mz
19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 464

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



Desenvolvimento: planos originais incluíam 30 a 35 poços de produção para alimentar duas
fábricas de liquefacção no Parque de GNL de Afungi (ver Produção), número que poderá agora
subir para 60. A Total, principal operador, planeia a instalação de três gasodutos de exportação
(22 polegadas), um de serviço (8 polegadas) e duas linhas de mono-etileno de glicol. A Total
considera que 2 biliões de pés cúbicos (Bcf) de gás serão produzidos e enviados para o Parque
GNL de Afungi.

b) GOLFINHO/ATUM (1.630 km2, 32 Tcf)


Pesquisa: descoberta em 2012, poço Golfinho-1; 15 poços de avaliação até 2015.



Descobertas: Gás em dois reservatórios do Oligocénico (Fan 1 e Fan 2).



Reservas: cerca de 31,9 Tcf de gás natural.



Desenvolvimento: aprovado em Fevereiro de 2018; com um plano distinto de “Prosperidade”,
embora se encontre no mesmo Bloco; fase I com produção antecipada para 2023, com a
construção do Parque GNL de Afungi. Especula-se que poderão vir a existir três gasodutos com
uma capacidade total até 3 Bcf diários, para uma produção expectável (neste momento) de 2 Bcf
diários.

c) TUBARÃO (308 km2, 2 Tcf)


Descobertas: Gás natural em reservatórios do Eocénico.



Reservas: quase 2 Tcf de gás in-situ estimado.

d) TUBARÃO TIGRE (1.254 km2)


Descobertas: Gás natural em reservatórios do Cretácico.



Reservas: ver “Orca” (abaixo).

e) ORCA (1.357 km2, 10 Tcf)


Descobertas: reservatórios do Paleocénico e do Cretácico, parcialmente partilhados com
Tubarão Tigre.



Reservas: quase 10 Tcf de gás in-situ estimados em conjunto com Tubarão Tigre.

Área 4 (assinada em 2006 - 2º Concurso)

Área: 2.516 km2 (INP, 2019), offshore de Cabo Delgado, Bacia do Rovuma, profundidades de 1.500 m a
2.300 m.
Consórcio (2019):


MRV - Mozambique Rovuma Venture (joint venture Eni S.p.A, 35,7%, ExxonMobil, 35,7%,
CNPC, 28,6%) (operador), 70%
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ENH - Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., 10%



Kogas, 10 %



Galp, 10 %

Actividades de Pesquisa (INP, 2019)


Sísmica: 4.529 km 2D e 4.415 km2 + 3.064 km2 3D.



Sondagens: 15 furos de Pesquisa de Novembro de 2011 a 2015, com diversas descobertas e
avaliações.

Descobertas (ver figura seguinte): para além das descobertas partilhadas com a Área 1 (já acima
descritas) as principais descobertas totalmente confinadas à Área 4 cobrem uma área total de 4.012 km2
(INP, 2019): a) Mamba; b) Coral; c) Agulha. Para cada Descoberta é indicada a área e as reservas de
gás natural estimadas (em Tcf), bem como indicações acerca da pesquisa, produção e desenvolvimento
previstos.

Fonte: Galp

Figura 6.90 - Localização e designação dos Campos exclusivos da Área 4 (adjacente à Área 1); em cinza
claro, estão delimitados os campos partilhados com a Área 1.

a) MAMBA (área? 45 Tcf)


Descobertas: Gás natural em reservatórios do Oligocénico, Eocénico e Paleocénico, quatro delas
estendendo-se para a Área 1 adjacente.



Reservas: 85 Tcf de gás in-situ estimados para a Área 1 e a Área 4, cerca de metade em cada
bloco.
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Desenvolvimento: em 2018, a MRV submeteu o Plano de Desenvolvimento (Fase I), em
avaliação. O gás natural da Área 4 é “gás seco”, com fluxo e liquidez limitados, estando previsto
o seu escoamento para as duas fábricas do Parque GNL de Afungi (a iniciar em 2024). Está
prevista a execução de 21 furos de produção a profundidades de 1.800 metros, ligados a Afungi
através de quatro ligações com cerca de 60 km de comprimento. A produção expectável é de
cerca de 100 Mcf diários em 2024.

b) CORAL (área? 30 Tcf)


Descobertas: Gás natural em 3 reservatórios do Oligocénico, Eocénico e Paleocénico.



Reservas: 30 Tcf de gás in-situ estimados nos três reservatórios totalmente confinados na Área 4.



Desenvolvimento: o Plano de Desenvolvimento para Coral Sul foi aprovado em Fevereiro de
2016. Exige o uso de uma estrutura/ embarcação FLNG (gás natural liquefeito flutuante) (veja
mais detalhes em Produção). Além da embarcação FLNG, o campo de Coral envolverá a
instalação de um sistema submarino que inclui seis poços submarinos. Essa infraestrutura de
produção submarina será então vinculada ao Coral FLNG. A produção está prevista começar em
2023.

c) AGULHA (área? 2 Tcf)


Descobertas: Gás natural em reservatórios do Paleocénico e do Cretácico



Reservas: 3 Tcf de gás in-situ estimados nos dois reservatórios totalmente confinados na Área 4.

Área A5-A (assinado em 2018 - 5º Concurso)

Área: 5.133 km2 (INP, 2019), ao largo da costa de Angoche, na província de Nampula, Bacia do Rovuma,
profundidades de 300 m a 1.800 m (ver figura seguinte).
Consórcio (2019):


Eni Mozambico S.p.A (operador), 34%



SASOL Petroleum Mozambique A5-A, 25,5%



Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), 15%



Qatar Petroleum, 25,5%

Actividades de Pesquisa (INP, 2019):


O período de pesquisa tem a duração de 8 anos e foi dividido em três subperíodos de pesquisa,
de 4 + 2 + 2 anos.



Obrigações de trabalhos mínimos:
Primeiro sub-período de exploração (48 meses)


adquirir 4.500 km2 de dados sísmicos 3D;

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 467

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



perfurar três poços de pesquisa à profundidade de 3.800 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou até ao Eoceno, conforme o que ocorrer primeiro, mas de qualquer modo
até a uma profundidade mínima de 2.800 m medidos a partir do nível médio das águas do
mar;



concluir outros estudos no valor USD 5 milhões.

Segundo sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 3.800 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou até à profundidade do Cretácico, conforme o que ocorrer primeiro, mas
de qualquer modo até a uma profundidade mínima de 2.800 m medidos a partir do nível
médio das águas do mar;



concluir outros estudos no valor de USD 10 milhões.

Fonte: INP

Figura 6.91 - localização dos blocos A5-A e A5-B
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Terceiro sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar um poço de pesquisa à profundidade de 3.800 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou até à profundidade do Cretácico, conforme o que ocorrer primeiro, mas
de qualquer modo até uma profundidade mínima de 2.800 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar;



concluir outros estudos no valor de USD 5 milhões.

Área A5-B (assinado em 2018 - 5º Concurso)

Área: 6.080 km2 (INP, 2019), ao largo da costa de Angoche, na província de Nampula, Bacia do Rovuma,
profundidades de 1.700 m a 2.500 m (ver figura anterior).
Consórcio (2019):


ExxonMobil (operador), 40%



RN Angoche PTE.LTD, 20%



Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), 20%



ENI Mozambico S.p.A, 10%



Qatar Petroleum, 10%

Actividades de Pesquisa (INP, 2019):


O período de pesquisa tem a duração de 8 anos e foi dividido em três subperíodos de pesquisa,
de 4 + 2 + 2 anos.



Obrigações de trabalhos mínimos:
Primeiro sub-período de exploração (48 meses)


adquirir 8.000 km2 de estudos sísmicos 3D;



perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 3.700 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou a um alvo estratigráfico Terciário, seja qual for o primeiro localizado;



completar outros estudos no valor de USD 19 milhões.

Segundo sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 3.700 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou a um alvo estratigráfico Terciário, seja qual for o primeiro localizado;



completar outros estudos até USD 15 milhões;

Terceiro sub-período de Pesquisa (24 meses)


perfurar um poço de pesquisa à profundidade de 3.700 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou a um alvo estratigráfico Terciário, seja qual for o primeiro que for
localizado;



completar outros estudos no valor de USD 15 milhões.
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Área Z5-C (assinado em 2018 - 5º Concurso)

Área: 5.821 km2 (INP, 2019), no offshore do Delta do Zambeze, Bacia de Moçambique, profundidades
de 500 m a 1.900 m (ver figura seguinte).
Consórcio (2019):


ExxonMobil (operator), 40%



Rosneft Zambezi south PTE.LTD, 20%



Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), 20%



ENI Mozambico S.p.A., 10%



Qatar Petroleum, 10%

Actividades de Pesquisa (fonte: INP):


O período de pesquisa tem a duração de 8 anos e foi dividido em três subperíodos de pesquisa,
de 4 + 2 + 2 anos.



Obrigações de trabalhos mínimos:
Primeiro sub-período de exploração (48 meses)


adquirir 1.500 km2 de sísmica 2D;



adquirir 2.500 km2 de sísmica 3D;



perfurar um poço de pesquisa a uma profundidade de 4.400 m medidos a partir do nível
médio das águas do mar ou a um alvo estratigráfico do Oligoceno, seja qual for o primeiro
localizado;



completar estudos no valor de USD 10,5 milhões.

Segundo sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 4.400 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou a um alvo estratigráfico do Oligoceno, seja qual for o primeiro localizado;



completar estudos no valor de USD 15 milhões.

Terceiro sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar um poço de pesquisa à profundidade de 4.400 m medidos a partir do nível médio
das águas do mar ou a um alvo estratigráfico do Oligoceno, seja qual for o primeiro localizado;



completar estudos no valor de USD 10 milhões.
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Fonte: INP

Figura 6.92 - Localização dos blocos Z5-C e Z5-D

Área Z5-D (assinado em 2018 - 5º Concurso)

Área: 4.384 km2 (INP, 2019), no offshore do Delta do Zambeze, Bacia de Moçambique, profundidades
de 500 m a 1.900 m. (ver figura anterior).
Consórcio (2019):


ExxonMobil (operator), 40%



Rosneft Zambezi south PTE.LTD, 20%



Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), 20%



ENI Mozambico S.p.A., 10%



Qatar Petroleum, 10%
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Actividades de Pesquisa (INP, 2019):


O período de pesquisa tem a duração de 8 anos e foi dividido em três subperíodos de pesquisa,
de 4 + 2 + 2 anos.



Obrigações de trabalhos mínimos:
Primeiro sub-período de trabalho (48 meses)


adquirir 3.500 km2 de estudos sísmicos 3D;



perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 4.400 m ou a um alvo estratigráfico do
Oligoceno, seja qual for o primeiro localizado;



completar estudos no valor de USD 17,5 milhões.

Segundo sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar dois poços de pesquisa à profundidade de 4.400 m ou a um alvo estratigráfico do



completar estudos no valor de USD 15 milhões.

Oligoceno, seja qual for o primeiro localizado;
Terceiro sub-período de pesquisa (24 meses)


perfurar um poço de pesquisa à profundidade de 4.400 m ou a um alvo estratigráfico do
Oligoceno, seja qual for o primeiro localizado;



completar estudos no valor de USD 15 milhões.

Área 16/19 (assinado em 2005 - negociações directas)

Área: 2.857 km2 (INP, 2019), no offshore da província de Inhambane, Bacia de Moçambique (ver figura
seguinte).
Consórcio (2019):


SASOL Petroleum Sofala (operador), 85%



Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), 15%

Actividades de Pesquisa (INP, 2019):


Em 2007, a SASOL adquiriu 2.050 km2 de sísmica 3D e, em 2008, 2.000 km de sísmica 2D. No
período de Outubro de 2008 a Fevereiro de 2009, o operador perfurou dois poços de exploração
(Njika-1 e Njika-2), que resultaram na descoberta de gás em vários níveis estratigráficos nos
reservatórios de arenitos do Cretácico Superior (formação do Baixo Grudja; Grudja 5 e Grudja 6).
As áreas com profundidade de água superior a 50 m foram abandonadas ao término do período
do contrato em 2013, incluindo as descobertas de gás de Njika que não eram consideradas
comercialmente viáveis devido à complexidade do reservatório, com areias finas de qualidade
variável e grande extensão.
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Para as áreas de águas rasas mais a oeste, a pesquisa exploração foi suspensa em 2008,
aguardando a conclusão de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Restam cinco anos para
a conclusão de todo o período de pesquisa desde a sua suspensão.



Actividades em 2019: Pesquisa suspensa por razões de índole ambiental.

Área 16/19

Njika gas
discovery

Fonte: INP

Figura 6.93 - Localização do bloco 16/19

Áreas activas de pesquisa e produção Onshore
Conforme referido acima existem actualmente na faixa costeira quatro áreas activas de pesquisa e
produção, cobrindo uma totalidade de quase 14.000 km2. Essas áreas são aqui apresentadas, com a
indicação dos principais aspectos relevantes.
Áreas PPA/APP (Acordo de Produção de Petróleo) Pande e Temane (assinado em 2000 - negociações directas)

Área: 1.741 km2 (Pande: 1.235 km2 e Temane: 506 km2) km2 (INP, 2021), província de Inhambane, na
Bacia de Moçambique.
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Consórcio (2021):


Sasol Petroleum Temane (operador), 70%



Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH), 25%



International Finance Corporation (IFC), 5%

Actividades de Pesquisa (INP, 2021):


Em cada um dos dois campos de gás foram efectuados cerca de 30 furos em contratos anteriores
e no APP, incluindo a avaliação assim como os poços de desenvolvimento. Os dois campos são
cobertos por dados sísmicos 2D de diferentes safras (seis aquisições de sísmica 2D de 1990 a
2005, além de sísmicas mais antigas).



Em 2016, a Sasol adquiriu 42 km2 de sísmica 3D na parte central do campo de Pande em torno
do poço Pande-4, e em 2018 efectuou o primeiro poço horizontal de preenchimento no depósito
G6 no Campo de Pande.

Descobertas:.
a) Campo Temane (Grudja 9, 9A & 9B)


Esta descoberta foi feita pela Gulf Oil, em 1957, através do furo Temane-1, porém a mesma
foi confirmada somente em 1967, após o teste executado no furo Temane-2. A descoberta
foi avaliada por intermédio de 5 furos, em 1998, pela companhia ARCO. No período entre
2003 e 2007, a Sasol executou diversos furos de desenvolvimento de modo a reforçar a
pesquisa na área.



A descoberta está localizada a cerca de 30-40 km a Noroeste de Vilanculos.



O reservatório é de idade Cretácico Superior (Formação de Grudja inferior, Grudja 9, 9A &
9B). O reservatório encontra-se a uma profundidade de cerca de 1.300 m. A extensão do
Campo Temane (G9, G9A & G9B) é de cerca de 30 km, na direcção Norte-Sul, e de cerca
de 25 km, na direcção Este-Oeste.

b) Campo Pande


Esta descoberta foi feita pela Gulf Oil através do furo Pande-1, em 1961, e posteriormente
avaliada pelos furos de avaliação entre 1962 e 1966.



O campo de gás de Pande, localiza-se a cerca de 40 km a noroeste do Campo Temane e a
80 km a noroeste de Vilanculos.



Nos anos 1989 e 1996, a ENH levou a cabo uma campanha de avaliação deste campo por
meio de nove furos. Com a entrada da Sasol no ano 2000, através do CCP, deu-se
seguimento às actividades de perfuração, com vista ao desenvolvimento do reservatório do
Grudja Inferior (Grudja 6, G-6).



O reservatório encontra-se a uma profundidade de 1.100 metros. A extensão do campo é de
cerca de 40 km orientado de Oeste-Noroeste a Leste-Sudeste.
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Reservas:


Os campos de gás de Pande e Temane, são da formação Grudja Inferior, situados nos depósitos
Grudja 6 (G6) e Grudja 9 (G9), respectivamente. Os dois depósitos têm um total de gás de cerca
de 4,5 tcf como estimativa base.

Fonte: INP

Figura 6.94 - Localização da Area PPA Pande e Temane

Desenvolvimento:


O Acordo de Produção de Petróleo (APP) prevê a construção de uma Central de Processamento
(CPF) para processar inicialmente 11,4 bcf por ano e um gasoduto com extensão de 865 km para
transportar o gás produzido de Temane (Moçambique) para Secunda (África do Sul). Este
gasoduto tem cinco pontos offtake (ramais de saída) para fornecer gás ao mercado
moçambicano.
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A produção de gás natural começou em 2004, no Campo Temane, e em 2009, o Campo de
Pande foi acoplado ao CPF. A quantidade total de gás produzido, de 2004 a 2018, é de cerca de
1,8 tcf e o condensado produzido é de 7,1 MMbbl (Milhões de barris). Até ao final de 2019:


foram produzidos cerca de 1,1 Tcf (triliões de pés cúbicos) de gás e 1,8 milhões de barris de
condensado a partir do campo Pande; a estimativa de reservas remanescentes recuperáveis
para este campo é de cerca de 1,3 Tcf (triliões de pés cúbicos) de gás (segundo estimativas
submetidas pela Sasol);



foram produzidos cerca de 0,9 Tcf (triliões de pés cúbicos) de gás e 5.6mmbbl (milhões de
barris) de condensado a partir do campo Temane; a estimativa de reservas remanescentes
recuperáveis é de cerca de 0,6 Tcf de gás.

Áreas PSA/CPP (Contrato de Partilha de Petróleo) Pande e Temane (assinado em 2000 - negociações directas)

Área: 1.792 km2 (Pande/Corvo: 637 km2 e Temane/Inhassoro: 1.155 km2, INP, 2021), província de
Inhambane, na Bacia de Moçambique.
Consórcio (2021):


Sasol Petroleum Mozambique (operador), 100%

Actividades (INP, 2021):


Cerca de 1.800 km de sísmica 2D (2001, 2005, 2016) e 125 km2 de sísmica 3D (2016) foram
adquiridos, e um total de 15 poços de pesquisa e 22 furos de avaliação efectuados.



Novas e pequenas descobertas foram feitas num poço, em 2016, durante a fase de
desenvolvimento na área do CPP, Temane G6A, G11, G11A e G12, com gás nos depósitos mais
perto da superfície e petróleo leve nos depósitos mais profundos.



Em 2019, as seguintes descobertas estavam no Período de Avaliação Comercial (CAP): Pande
G10, G11 e G11A, Pande Este G11 e G11A, Corvo G6A e Tafula G8; dois poços de avaliação
foram efetuados em 2018 para avaliar os depósitos de Pande.

Descobertas


A área da CPP inclui várias descobertas, desde a primeira pela Gulf Oil em 1965 (furo
Inhassoro-1), confirmada pela Sasol (furo Inhassoro-2) no ano de 2003 e avaliada por mais de
10 furos até 2007.



O reservatório da descoberta Inhassoro G6 (com petróleo leve imediatamente abaixo do gás, a
1.200 metros de profundidade) tem cerca de 25-30 km N-S e cerca de 10 km E-O, localizado a
cerca de 5-20 km a Este do campo de Temane e com o seu extremo Este a poucos km da linha
de costa.



A Área do CPP sobrepõe-se geograficamente à Área Pande/Temane APP, incluindo várias
descobertas de gás natural (Corvo G6A, Tafula G8, Pande G10, G11 e G11A, Pande E G11 e
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G11A, Temane G8, Temane E Prof. (G11, G11A, G12 e G12A), descobertas com auréola de
petróleo leve e capeamento de gás (Inhassoro G6), e com petróleo leve sub-saturado (Inhassoro
G10).
Reservas


Para Inhassoro G6, a estimativa média dos recursos é de cerca de 0,75 Tcf de gás in situ, e 130
MMBBL de petróleo leve no local. As estimativas totais de recursos presentes nas diversas
descobertas do PSA apontam para volumes de gás no local de cerca de 2,5-3 Tcf, e volumes de
gás recuperáveis de cerca de 1-1,5 Tcf. O petróleo leve e condensado recuperável esperado está
na faixa de 30-40 milhões de barris de líquido.

Fonte: INP

Figura 6.95 - Localização da Area CPP Pande e Temane
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Desenvolvimento


Em 2015, foi apresentado um Plano de Desenvolvimento de Campo (PdD) para Inhassoro G6,
Inhassoro G10, Temane G8, Temane Este Profundo (G11, G11A, G12 e G12A), aprovado em
Janeiro de 2016. Em 2019, as seguintes descobertas estavam no Período de Avaliação
Comercial (CAP): Pande G10, G11 e G11A, Pande Este G11 e G11A, Corvo G6A e Tafula G8.
Dois poços de avaliação foram efetuados em 2018 para avaliar os depósitos do Pande.

Área PT5-C (assinado em 2018 - 5º Concurso)

Área: 3.012 km2, província de Inhambane, na Bacia de Moçambique.
Consórcio (2021):


Sasol Petroleum Mozambique (operador), 70%



ENH, 30%

Actividades de Pesquisa (INP, 2021):


O período de pesquisa tem a duração de 8 anos e foi subdividido em 3 subperíodos de pesquisa,
de 4 + 2 + 2 anos.



Obrigações de trabalhos mínimos:
Primeiro Subperíodo de Pesquisa - 48 meses


aquisição de 1.600 km de dados sísmicos 2D;



perfuração de dois poços de pesquisa até à profundidade de aproximadamente 1.750 metros
TVD ou até a base estratigráfica de G6 - G12, conforme o que se atingir primeiro;



completar estudos no valor de USD 5 milhões.

Segundo Subperíodo de Pesquisa - 24 meses


perfuração de um poço de pesquisa até à profundidade de aproximadamente 1.750 metros
ou até um alvo estratigráfico de G6 - G12, conforme o que se atingir primeiro;



completar estudos no valor de USD 5 milhões.

Terceiro Subperíodo de Pesquisa - 24 meses


perfuração de um poço de pesquisa até à profundidade de 1.750 metros TVD ou até a base
estratigráfica de G6-G12, conforme o que se atingir primeiro;



completar estudos no valor de USD 5 milhões.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 478

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

Fonte: INP

Figura 6.96 - Localização da Área PT5-C

Bloco de Búzi

Província de Sofala, na Bacia de Moçambique.
Consórcio (2021):


Buzi Hydrocarbons (operador), 75%



ENH, 25%

Actividades de Pesquisa e Descobertas:


O bloco de Búzi já foi alvo de sondagens no passado, as quais culminaram com a descoberta de
reservas de gás natural nos anos 60, mas a quantidade encontrada foi considerada insuficiente
para uma exploração comercial viável.
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Foi assinado um acordo de concessão com “Buzi Hydrocarbons” em 2010, que prevê a
perfuração de dois poços no segundo e terceiro períodos de exploração. O primeiro período de
investigação foi dedicado à análise de dados sísmicos, alguns dos quais datavam das tentativas
iniciais de exploração dos anos 60. Foram reprocessados 300 km de dados sísmicos 2D
pré-existentes, e foram reinterpretados 1.650 km de dados. “Buzi Hydrocarbons” adquiriu,
processou e interpretou 600 km de novos dados sísmicos 2D.



Foram perfurados dois poços em 2020. O poço BS1 chegou a uma profundidade de 1.567 metros.
Durante a perfuração foi observada a ocorrência de gás natural, mas serão necessários testes
para determinar se se trata de uma descoberta comercialmente viável.



O poço BS2 começou a ser perfurado em 2020, a cerca de um quilómetro de distância do BS1.
A partir de Julho de 2020, a perfuração deste poço foi suspensa (devido à pandemia).
Cada um dos dois poços de Búzi está orçamentado em USD 15,2 milhões

Fonte: INP

Figura 6.97 - Localização do Bloco de Búzi
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6.12.3 Valores (actuais e potenciais)
Valor Ambiental
Os principais valores ambientais no offshore correspondem, naturalmente, aos ecossistemas marinhos
costeiros e profundos, cujo valor intrínseco é acompanhado por um elevado valor económico e social,
relacionado com as pescas (locais e comerciais).
As operações de pesquisa e de produção são actualmente bastante mais seguras e são utilizadas as
melhores práticas e a monitorização permanente de todas as actividades para minimizar a perturbação
ambiental offshore.
Durante cada operação offshore, é indispensável fazer uma monitorização do ambiente marinho, o que
constitui também uma oportunidade de investigação científica. As empresas petrolíferas deverão
assegurar essa monitorização e também contribuir para projectos de protecção ambiental,
nomeadamente da fauna e da flora.
Durante a aquisição de dados geofísicos, o concessionário deverá contratar um observador de bordo
devidamente qualificado e especializado em biologia marinha e pesca para o monitoramento da biota
marinha, especialmente dos cetáceos, e da interacção entre a pesquisa sísmica e o comportamento
destes animais.
A maioria das empresas de serviços geofísicos de pesquisa são membros da IAGC (International
Association of Geophysical Contractors). Essa associação apoia a “Ghost Net Initiative”, removendo
activamente lixo marinho, em particular material de pesca, incluindo redes perdidas. Em 2017,
propuseram uma nova abordagem, removendo plásticos do mar, recorrendo às capacidades e
competências associadas aos navios de aquisição sísmica.
Já a produção de um campo de hidrocarbonetos só poderá ser iniciada após aprovação do “Plano Geral
de Desenvolvimento e Produção”, que incluirá o respectivo “Estudo de Impacto Ambiental” com estudos
sobre fauna, flora e análises químicas no mar, na área das descobertas.
Em síntese, poder-se-á considerar que todas as actividades relacionadas com a pesquisa e produção de
hidrocarbonetos no offshore têm, portanto, impactos (que deverão ser devidamente minimizados e
mitigados) mas contribuem também para um melhor conhecimento científico dos ecossistemas marinhos
e assim, possivelmente, para a sua melhor protecção e uso racional.
Com a exigência internacional de redução do nível de CO2 na atmosfera, os programas de
armazenamento de CO2 têm ganho importância crescente. Os campos de onde o gás já tenha sido
extraído, poderão vir a ganhar um valor acrescido, pois são um dos três tipos de reservatórios potenciais
de armazenamento de CO2 (os outros dois são as bancadas subterrâneas de carvão e os aquíferos
salinos profundos). Sendo aproximadamente 50% da geologia do país constituída por bacias
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sedimentares, o país tem potencial para se tornar um participante activo no armazenamento de CO2 nas
bacias de Rovuma e Moçambique, já identificadas como candidatas. O envolvimento de proprietários de
dados (principalmente as empresas de petróleo e gás) com autoridades locais e instituições de pesquisa
é um elemento essencial para o sucesso de um projecto tão integrado.

Valor Económico
Os recursos financeiros directos resultantes da actividade de pesquisa e produção de hidrocarbonetos
são de diversa índole e ocorrem em diversas fases do processo.
Logo na fase de pesquisa, a venda de licenças de pesquisa às companhias e os bónus resultantes das
negociações, trazem logo à cabeça benefícios financeiros, independentemente do sucesso das
descobertas. Um outro benefício associado é ficar a conhecer melhor o potencial geológico e petrolífero
do país. Os estudos realizados com os novos dados geofísicos e geológicos obtidos, os dados das
sondagens realizadas e os relatórios técnicos de avaliação representam muitas dezenas de milhões de
USD e são obrigatoriamente entregues pelas concessionárias ao INP e MIREME.
Em caso de sucesso e viabilidade comercial, na fase de produção são recebidas as “royalties”
previamente negociadas para os hidrocarbonetos produzidos e que serão tanto mais elevadas quanto
maior for o historial de descobertas anteriores no país e na região. As “royalties” da venda de
hidrocarbonetos geram dividendos substanciais para o Estado e consequentemente para a população
(ver figura seguinte).
Para além desse valor monetário, todas as infraestruturas e a actividade laboral e comercial associada à
produção continuada ao longo de uns anos (em geral, 20 a 30 anos), implicam fluxos financeiros
importantes, para o país e para a região. Além disso, há uma forte melhoria nos sectores relacionados
(indústria, transporte, construção, rede, etc.), especialmente em áreas rurais onde o nível de subsistência
é baixo.
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Fonte: INP, 2015

Figura 6.98 - Regime Fiscal em vigor

Um bom exemplo de desenvolvimento regional decorrente da pesquisa de hidrocarbonetos é o porto de
Pemba, na província de Cabo Delgado, onde foi construído o primeiro terminal de um porto marítimo
essencialmente dedicado às actividades de pesquisa e produção de hidrocarbonetos em Moçambique
(ver figura seguinte).
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Fonte: GoogleEarth

Figura 6.99 - Cidade portuária de Pemba, fornece apoio logístico e marítimo a exploração de gás offshore
desde 2009

Outro bom exemplo será a globalidade dos projectos de GNL do Parque de Afungi, o qual se estima que
possa gerar USD 39 mil milhões para a economia moçambicana, nos próximos 20 anos.

Valor Social
Como o número de descobertas de gás é suficiente para garantir a produção a longo prazo, pode-se
esperar o surgimento de toda uma indústria orientada para a produção de gás. Com as melhores práticas
em vigor e a sua implementação, há uma grande possibilidade de benefício directo para o país e o seu
povo, através do desenvolvimento do emprego (directo e indirecto; só os projectos de GNL poderão criar
mais de 700.000 postos de emprego até 2035) e da qualificação de recursos humanos que serão mais
bem remunerados.
Por exemplo, ao lado da infraestrutura de GNL em construção em Afungi, o projecto Coral Sul também
inclui uma série de iniciativas destinadas a melhorar a qualificação da força de trabalho local. Isso inclui
actividades de formação especializada para mais de 800 moçambicanos, que eventualmente serão
empregados durante a fase operacional do projecto. A ENI também está envolvida num amplo programa
de iniciativas sociais, económicas e de saúde, para apoiar um desenvolvimento a longo prazo,
diversificado e sustentável das comunidades locais.
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6.12.4 Interacção
Impactos sobre o meio marítimo
Pesquisa / Aquisição Sísmica
As actividades de pesquisa, incluindo a aquisição sísmica e a eventual perfuração, deverão ser
desenvolvidas com o menor impacto possível sobre todos aqueles que trabalham no espaço marítimo,
bem como sobre os ecossistemas aí instalados.
O ruído sísmico gerado pelas actividades de pesquisa offshore de petróleo e gás é reconhecido como
uma preocupação para as populações de cetáceos e outras formas de vida marinha, incluindo peixes. O
foco regulatório é estabelecer requisitos consistentes e claros para a autorização de aquisição sísmica,
com base na melhor ciência disponível e no reconhecimento de riscos. As empresas e reguladores das
actividades de Pesquisa e Produção trabalham para garantir que sejam feitas melhorias em relação à
mitigação e à gestão de riscos.
Por exemplo, alguns estudos pré-aquisição, integrando mapeamento dos habitats em SIG, análise de
sensibilidade do habitats e dados observacionais directos, foram já usados para identificar áreas
sensíveis e recursos marinhos em águas pouco profundas o norte de Moçambique, garantindo-lhes
protecção ambiental durante operações sísmicas. Os dados colhidos durante o estudo foram usados
durante o projecto da pesquisa geofísica e para desenvolver um plano de mitigação dos possíveis
impactos associados às actividades propostas de pesquisa geofísica (com identificação de áreas de
protecção colocadas em torno de habitats sensíveis). O estudo combinou técnicas comprovadas de
pesquisa para avaliação rápida e mapeamento em larga escala de recursos sensíveis do fundo do mar,
sendo um meio prático para minimizar o impacto ambiental, atendendo às restrições de engenharia e
logística da indústria.
A mitigação dos impactos do ruído sísmico na vida marinha envolve também a atenção aos protocolos
de operação, bem como a implementação de actualizações em equipamentos específicos. Alguns
reguladores exigem que os operadores sísmicos usem procedimentos especiais.
Exemplo da empresa PGS: antes do início de uma operação sísmica, é realizado um monitoramento
visual para verificar a presença de mamíferos marinhos e outras espécies marinhas dentro de uma zona
de precaução ou exclusão especificada, geralmente usando observadores de mamíferos marinhos
(marine mammal observers MMO) ou observadores de espécies protegidas (protected species observers
PSO).
Um monitoramento adicional pode ser feito usando a tecnologia de “monitoramento acústico passivo”
(passive acoustic monitoring PAM), que pode detectar animais marinhos vocalizadores, especialmente
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durante baixa visibilidade e condições nocturnas. No caso de serem detectados animais marinhos na
zona de exclusão, a operação sísmica não começará por um determinado período de tempo, até que o
animal marinho se afaste. Da mesma forma, uma pesquisa sísmica será suspensa e o animal marinho
for observado entrando na zona de exclusão após o início das operações.
Os procedimentos de arranque suave (ramp-up) são realizados por embarcações sísmicas como
procedimento operacional geral. As partidas suaves envolvem a activação de uma pequena secção das
matrizes de som acústico por um período de tempo inicial, ficando gradualmente mais alto até que todo
o conjunto acústico esteja em operação. Essa medida também permite que um animal marinho nade
antes que a fonte acústica seja activada com força total.
Por seu lado os dados oceanográficos colectados durante essas pesquisas são compartilhados com
instituições académicas em todo o mundo.
O impacto nas actividades humanas (actividade de pesca e navegação) é tipificado em função das
actividades de aquisição sísmica com os seus cabos (streamers) de 6 a 10 km de comprimento, que
afectam a ocupação do espaço marítimo. Normalmente, antes da aquisição da pesquisa, é criado um
programa de socialização para informar as comunidades pesqueiras e as companhias de navegação
afectadas pela interrupção temporal. O foco desse programa é: i) minimizar o impacto da pesquisa
sísmica; ii) evitar a interrupção da pesquisa sísmica; iii) estabelecer uma proposta justa de compensação
de danos. Durante a aquisição, as operações deverão ser acompanhadas por um grupo de embarcações
de apoio, com tripulação fluente no(s) idioma(s) local(is).
A sísmica deverá naturalmente ser adquirida durante as estações de bom tempo, evitando condições
meteorológicas e de agitação marítima adversa, pois estas podem gerar uma grande quantidade de
tempo de inactividade.
Perfuração
O impacto directo durante a perfuração de um poço de pesquisa é temporário, pois a perfuração
raramente excede 2-3 meses. Este impacto pode ser dividido em impactos de rotina (vinculados à
actividade normal) e eventos não-rotineiros, conforme descrito no quadro seguinte.
Os impactos da perfuração para pesquisa de hidrocarbonetos foram devidamente acautelados em
Moçambique, pois o governo exigiu uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para perfurar poços de
pesquisa (e produção) nas Áreas 1 e 4.
A operação de perfuração é uma actividade de curto prazo, na qual uma sonda ou embarcação de
perfuração é transportada de águas internacionais para o local, onde será responsável pela perfuração
do poço que levará geralmente cerca de 2 a 3 meses até ser concluído. Os resíduos da sonda resultantes
da perfuração seguem um Plano de Gestão de Resíduos obrigatório (acordado pelo INP e MICOA antes
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do início das actividades), sendo transferidos (quando necessário) para a costa e aí devidamente
processados.

Quadro 6.80 - Detalhes dos impactos durante a perfuração de um poço de pesquisa
Componente do Projecto

Questões Ambientais

Mobilização de Equipamento

Movimentação de embarcações nas rotas de acesso

Preparação do Local

Avaliação dos riscos geológicos, pré-perfuração

Programa de Perfuração

Alojamento e gestão de pessoal
Perfuração
Avaliação do poço
Gestão de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos)

Fecho e Abandono

Abandono do Poço
Desmobilização (deslocação da plataforma)

Eventos imprevistos

Fugas e transbordos
Explosões (“blowouts”)
Incêndios
Colisão com outras embarcações

Após a conclusão das operações de perfuração, um veículo operado por controle remoto (ROV - remote
control operated vehicle) será usado para verificar se o local é deixado em condições seguras e
ambientalmente correctas durante a desmobilização (decomissioning). Tal passa por garantir que
nenhuma infraestrutura ou resíduos desnecessários da actividade sejam deixados no local. Um programa
detalhado de abandono e desmobilização é desenvolvido de acordo com os Regulamentos de Petróleo /
Directrizes Ambientais aplicáveis e emitido com base nos resultados da perfuração e avaliação.
Tipicamente, nas áreas concessionadas em offshore e deep offshore, o operador é uma empresa com
grande experiência e muitas descobertas em vários países, operando com muita segurança e com altos
padrões de HSE (Health, Safety and Environment).
Produção e transporte
Os impactos sobre o meio marinho das instalações fixas para produção de petróleo e gás, embora
ocupem uma área em geral reduzida, demoram muito mais tempo. A expectativa de vida das unidades
de produção é de pelo menos 25 anos.
Dependendo das condições do campo de hidrocarbonetos, profundidade da água e da distância à costa,
as principais estruturas de produção poderão ser (ver figura seguinte):


Superficiais, fixas e montadas no fundo marinho (Shallow Water Complex and Gravity Base):
enormes estruturas de betão fixadas no fundo marinho



Flutuantes, algumas ancoradas no fundo do mar (Floating Production Systems tais como Floating
Production, Storage and Offloading (FPSO) ou Tension Leg Platform (TLP) ou SPAR Platforms)
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Submarinas, pousadas na superfície do fundo marinho (Subsea Production Systems): esta opção
será a usada para a produção das Áreas 1 e 4 e é descrita com mais detalhes abaixo.

Fonte: geographic.org

Figura 6.100 - Principais tipos de estruturas de Produção Offshore

Em geral, a área necessária para as instalações de produção, incluindo uma área de segurança e
protecção, é de cerca de 500 m até 5 km.
No fim da produção rentável de um campo de hidrocarbonetos, a não ser que outro destino seja acordado
para as estruturas de produção, estas deverão ser removidas, incluindo o equipamento instalado no fundo
do mar. A fase de desmontagem inclui a selagem dos furos e a remoção das infraestruturas, A remoção
de todas as infraestruturas que deixam de ser operadas no offshore, é um imperativo legal, de acordo
com a legislação nacional moçambicana.
A perfuração dos poços de produção segue geralmente regras semelhantes às da perfuração dos poços
de pesquisa, com impactos (rotineiros e não rotineiros) também muito semelhantes. Com o
desenvolvimento futuro das reservas de gás da Área 1 e 4, no Norte de Moçambique, os detalhes dos
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impactos da produção, deverão ser detalhadamente descritos no processo de AIA exigido pelo Governo
(Relatório de AIA para o Projecto de Gás Natural Liquefeito em Cabo Delgado).
Um resumo dos impactos offshore está listado abaixo e o relatório completo é recomendado para
informações mais detalhadas18.
Projectos GNL de Afungi
Componentes em alto mar

Para este projecto, a produção está localizada na zona offshore, onde será efectuada a perfuração de
poços e a instalação de gasodutos no leito do mar para ligar os poços e, em seguida, transportar o gás
natural para terra (ver figura seguinte).

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.101 - Esquema Ilustrativo dos projectos de GNL

As componentes dos projectos de GNL em alto mar consistem em poços de produção e no sistema de
gasodutos. Os poços de produção previstos para a Área 1 são os campos de gás de Golfinho e
Prosperidade e, para a Área 4,o campo de gás de Mamba (ver figura seguinte).

18

disponível
Ambiental

na

página

www.mzlng.com/pt/Responsabilidade/Gesto-ambiental-e-social/Avaliao-do-Impacto-
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Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.102 - Localização dos Projectos de GNL e disposição indicativa do Parque em terra, próximo da
costa e em alto mar

O processo começa onde o gás natural será extraído através de poços submarinos no subsolo marinho.
Estão planeados até 60 poços de produção nos campos de gás de Prosperidade e Mamba e mais 60
poços de produção para o campo de gás Golfinho. Os poços de cada campo serão ligados a sistemas
de recolha no fundo do mar de modo a que o gás proveniente de diferentes poços possa ser recolhido
(ver figura seguinte). O gás recolhido será transportado por gasodutos (funcionando num único corredor
à medida que se aproximam da costa) da instalação localizada em alto mar para a instalação localizada
em terra (baía de Palma).
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Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.103 - Esquema indicativo do sistema de produção submarino

Em alto mar a perfuração e instalação de poços será feita utilizando navios de perfuração dinamicamente
posicionados. Também serão usados navios multiusos para instalar no fundo do mar os sistemas centrais
de recolha de gás em alto mar (ver figura seguinte). Uma vez em operação, o gás vai ser recolhido e
transportado para a fábrica em terra.

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.104 - Exemplo de um Navio de Perfuração e Navios de Construção
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Impactos no Alto Mar

A perfuração dos poços de produção offshore será a principal actividade que resultará provavelmente em
impactos potenciais na qualidade da água e ecologia marinha (como baleias, golfinhos e bentos) em alto
mar.
As estruturas de recifes de águas profundas e organismos associados, podem estar sujeitos a riscos de
efeitos persistentes mais graves. Isto deve-se ao facto de ser expectável que a recuperação de estruturas
de recifes leve uma quantidade apreciável de tempo devido às taxas de crescimento geralmente lentas
destes organismos.
A descarga de material (aparas de perfuração das rochas, lamas residuais, etc.) pode ter impactos sobre
organismos marinhos bentónicos ou aqueles que se encontram na coluna de água (ou seja, plâncton).
São postas em prática medidas de mitigação para minimizar esses impactos (monitoramento, descarga
em local específico, de forma faseada, a certa pressão controlada, etc.).
Os navios e helicópteros adicionais empregados para estabelecer os sistemas offshore (perfuração,
trabalho de engenharia, segurança e serviços, etc.) ou para visitar as fábricas do Parque de GNL ou
associado à infraestrutura durante as operações, entre outras coisas, resultarão em:


aumento da quantidade de descargas de resíduos operacionais dos navios no mar; e



aumento do ruído, iluminação e movimentos dos navios (este último com o risco, embora
improvável, de colisões com baleias)

Esse impacto é extensivamente estudado e uma das principais mitigações é o desenvolvimento de um
Procedimento de Observação de Mamíferos Marinhos (marine mammal observation procedure MMOP).
Este procedimento aborda, pelo menos, a necessidade de observadores treinados de mamíferos
marinhos (marine mammal observers MMO), a conservação de todos os registos, questões relacionadas
com movimentação de embarcações, luz, ruído, estratégias de prevenção e tráfego de helicópteros, etc..
Também são implementadas medidas a específicas para reduzir o impacto (monitorização permanente,
treino e sensibilização de todas equipas, reduções da velocidade / trajectória do navio, minimização da
iluminação não essencial, etc.).
Os impactos devidos à modificação do habitat advêm da introdução de uma infraestrutura submarina
rígida, no leito do mar. Isso irá resultar em mudanças nas características do leito do mar e,
consequentemente na diversidade e na estrutura da comunidade bentónica, particularmente em águas
profundas onde os organismos bentónicos, incluindo estruturas de recifes de águas profundas serão
afectados.
Pesquisas extensivas e medidas de mitigação irão garantir que a localização da infraestrutura submarina
seja feita de forma a evitar áreas sensíveis de comunidades bentónicas, na medida do possível, reduzindo
assim o impacto.
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Componentes próximas da costa

As fábricas de GNL e a refinaria são desenvolvidas em terra, mas existirá uma ligação dessas
infraestruturas onshore com a produção offshore descrita acima. A área onde se processa essa ligação,
e a área onde se localizam as unidades de exportação do gás já liquefeito, ocupam uma parte da água
pouco profunda, definida como próximo da costa (ver figura seguinte), ou seja a zona de baixas
profundidades dentro da baía de Palma, no lado interior das ilhas de Tecomaji e Rongui.

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.105 - Esquema indicativo da componente próxima da costa
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Um resumo dos impactos que acontecem próximo da costa está listado abaixo, recomendando-se, para
informações mais detalhadas, a leitura do relatório completo de AIA exigido pelo Governo (Relatório de
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para o Projecto de Gás Natural Liquefeito em Cabo Delgado)19.
As componentes dos projectos de GNL perto da costa consistem em instalações portuárias (cais e
ancoradouros), uma doca multiusos para apoiar as actividades de construção (por exemplo, para o
transbordo de equipamentos pesados e materiais), um canal de navegação e o corredor de gasodutos
dentro da baía de Palma. Os navios transportadores de GNL ficam atracados nos cais, enquanto são
abastecidos com GNL. A figura anterior é uma ilustração indicativa da infraestrutura próximo da costa.
Serão alargados e aprofundados canais de acesso às instalações portuárias, por dragagem do leito do
mar na baía de Palma, para permitir que os navios de grande porte possam chegar ao cais e
ancoradouros. Também será necessário efectuar dragagens perto da costa para permitir a colocação dos
gasodutos. Alguns dos materiais dragados serão utilizados para alimentação artificial da zona costeira,
enquanto o restante material será depositado em áreas designadas em alto mar.
Impactos próximo da costa

As actividades de construção junto à costa são susceptíveis de resultar em perturbações nas pradarias
de ervas marinhas, recifes de corais e alguma perda de áreas de mangal e de estuário. Estes habitats
são críticos para as inter-relações ecológicas e directa e indirectamente apoiam a produtividade e a
biodiversidade na região da baía de Palma. A implementação de medidas de mitigação ajuda a reduzir a
significância de tais impactos, mas o potencial de afectar a produtividade da baía de Palma permanece.
Como principais impactes são de referir:


Impactos devido à dragagem: os principais impactos incluem os efeitos sobre pradarias de ervas
marinhas, corais e comunidades biológicas associadas, devido ao aumento da turvação na
coluna de água, ao corte de uma vala através de recife de coral e rocha, ao depósito de
sedimentos finos em bentos e modificações no leito do mar. A importância destes impactos é
muito reduzida através da mitigação, cujas medidas chave incluem alterar o processo de
dragagem / técnicas de corte propostas e evitar áreas consideradas particularmente sensíveis
(ou seja, corais ao longo da rota do gasoduto) e para reduzir a turvação. Mas a resuspensão de
sedimentos e a subsequente deposição são inevitáveis e os efeitos subsequentes para os bentos
e corais provavelmente permanecerão importantes. A figura seguinte mostra a extensa pesquisa
realizada para identificar todos os possíveis biótopos afectados. Algumas medidas de mitigação
serão implementadas para reduzir a área de algas marinhas danificadas e melhorar a
recolonização dos corais, reduzindo a duração do efeito negativo.

19

www.mzlng.com/pt/Responsabilidade/Gesto-ambiental-e-social/Avaliao-do-Impacto-Ambiental/
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Impactos devido à modificação da praia: a instalação de infraestruturas perto da costa, ao longo
da faixa entre marés e estendendo-se para a zona de águas pouco profundas, irá modificar a
estrutura da praia e os processos ecológicos dependentes. É provável que isto resulte numa
perda de partes da areia produtiva da praia e das zonas entre marés e das pradarias de ervas
marinhas. Isto irá permitir o estabelecimento de comunidades de substrato rígido na zona inferior
entre marés e de corais, esponjas e organismos associados à área sub-marés e também poderá
facilitar a colonização por espécies exóticas e potencialmente invasivas. Os impactos para os
biótopos marinhos e comunidades associadas dentro da baía começarão durante as fases de
construção e estender-se-ão por toda a duração do projecto. As medidas de mitigação propostas
concentrar-se-ão na prevenção do isolamento das praias encaixadas e facilitarão as trocas de
água / material particulado e no desenvolvimento de um programa activo de gestão e
monitorização da faixa costeira.

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.106 - Localização do corredor do conduto, áreas de dragagem e biótopos marinhos sensíveis



Impactos devido ao aumento de ruído: os impactos para peixes, baleias, golfinhos e tartarugas
associados ao ruído resultante do bate-estacas na baía de Palma são identificados. Se for
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implementado um procedimento de arranque suave (ramp-up) antes das actividades de
construção, quando a megafauna se encontra presente na baía, o impacto será reduzido.


Impactos devido a espécies invasivas exóticas: são devidos à transferência de espécies invasivas
exóticas para a baía de Palma, através da água de lastro, com efeitos sobre a biodiversidade e
ecologia marinha, incluindo algas marinhas e corais. A adopção progressiva de medidas de
controlo de água de lastro e técnicas de processamento sancionadas pela Organização Marítima
Internacional (IMO) irão reduzir ainda mais a probabilidade de libertação de organismos exóticos,
mas permanece um risco.



Impactos devido à perda de um estuário e seus mangais: a parte do estuário onde os projectos
de GNL serão construídos será provavelmente preenchida com os sedimentos recuperados
durante as campanhas de dragagem. Os fluxos da bacia hidrográfica do estuário serão
redireccionados para Leste e drenarão para a baía de Palma, através de uma embocadura
artificial. O mangal existente será removido durante esse processo. Os impactos sobre a ecologia
marinha resultantes da perda do estuário e mangal a Leste da área de projecto em Afungi,
durante a fase de construção, serão permanentes, de intensidade média e em escala local
(localizados na baía de Palma).



Impactos devido às zonas de exclusão de segurança: o estabelecimento de zonas de segurança
(exclusão) em redor das instalações do Parque de GNL e das infraestruturas dos projectos perto
da costa, durante as operações de construção e operação, irão deslocar o esforço de pesca
artesanal e aumentar localmente a pressão de exploração sobre as comunidades de peixes fora
dessas zonas (ver figura seguinte). As medidas de mitigação para ajudar a reduzir esses
impactos ainda serão identificadas.

Projecto FLNG Coral Sul
Esta descrição do impacto é baseada no Relatório do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição
de Âmbito (2014). O Relatório final da avaliação não estava disponível para revisão.
O Ambiente Biológico do alto mar

O ambiente de águas profundas, onde a Área da Concessão e as prováveis opções propostas de locais
para as outras FLNG estão situadas, não tem características marcantes, tais como montes submarinos
ou canhões (presentes na área próxima da costa), com excepção do banco de São Lázaro. Este banco
está localizado a cerca de 14 km a Sul do limite sul da Área 4 e entre 112 e 146 km a Sul dos locais de
ancoragem das FLNG propostas. Este banco emerge para criar um banco de coral com cerca de 4 m de
profundidade durante a maré baixa. No habitat bêntico em águas profundas, existem indicações da
presença de corais de águas profundas que ocorrem em profundidades de até 2.000 m. O ambiente
pelágico é conhecido por acolher espécies de mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, peixes e aves
marinhas.
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Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.107 - Rotas de acesso de transportadores de GNL e áreas de manobras

Não existem áreas de conservação dentro da Área 4 ou próximo dos locais de ancoragem das FLNG
propostas. A área de conservação mais próxima é o Parque Nacional das Quirimbas, localizado a 38 km
a Sudoeste da fronteira sul da Área 4, e entre 110 e 143 km a Sudoeste dos locais de ancoragem das
FLNG propostas. Embora o projecto não se encontre dentro desta área específica de conservação, a sua
relativa proximidade ao Parque Nacional das Quirimbas desencadeia a necessidade de uma breve
descrição desta importante área de conservação, tanto a nível regional como mundial, que é apresentada
no final deste capítulo. Outras áreas igualmente importantes, como o banco de São Lázaro e a proposta
Reserva Nacional do Rovuma/Palma, também são mencionadas nesta secção, embora estas não tenham
sido formalmente consideradas como áreas protegidas e/ou áreas de conservação.
O Ambiente Socioeconómico

A pesca artesanal é uma das principais actividades económicas das populações costeiras. No entanto, a
pesca artesanal limita-se às águas costeiras (até 12 milhas náuticas da costa) e portanto não está
presente nas áreas propostas para as fábricas FLNG ou dentro da Área de Concessão 4. No entanto, a
pesca comercial, realizada no âmbito de acordos bilaterais entre Moçambique e outras entidades
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internacionais (isto é, a União Europeia), ocorre dentro da ZEE e nas imediações dos locais que foram
propostos como opções prováveis para as fábricas FLNG.
A Área 4 é também atravessada por várias rotas de cabotagem nacionais, entre os portos de Pemba e
Mocímboa da Praia, bem como pelas rotas regionais de longa distância de e para Madagáscar, Comores,
Tanzânia e Quénia.
O arquipélago das Quirimbas está a tornar-se rapidamente num destino turístico de classe mundial, com
produtos de turismo que se baseiam na sua beleza rara e exótica e ainda na grande biodiversidade
marinha da região, bem como nos seus habitats únicos e em grande parte pristinos. Algumas ilhas do
arquipélago das Quirimbas (Vamizi e Metundo), sob a jurisdição do distrito de Palma já têm operações
de turismo estabelecidas. Noutras ilhas (Rongui, Tecomaji, Queramimbi), investimentos similares estão
prestes acontecer.
Identificação preliminar dos impactos mais prováveis de serem significativos

Como todo o processamento é feito no campo de gás, não há necessidade de instalar longos gasodutos
até a costa. Também não é necessário que as unidades de compressão bombeiem o gás para terra, nem
a dragagem e construção de uma ponte-cais de acostagem ou a construção de uma fábrica de
processamento de GNL em terra, o que reduz significativamente a pegada ambiental do projeto. Evitar a
construção também ajuda a preservar os ambientes marinhos e costeiros. Além disso, a perturbação
ambiental será minimizada durante a desmobilização posterior da instalação, porque poderá ser
facilmente desconectada e removida antes de ser reformada e reimplantada em outro local.
As possíveis questões ambientais associadas às actividades de perfuração deste projecto FLNG são
semelhantes a outras perfurações de exploração e são abordadas no parágrafo Perfuração.

Quadro 6.81 - Descrição dos potenciais impactos sobre o ambiente biofísico, socioeconómico
Potenciais Impactos
no Ambiente Biofísico

Descrição

Colonização de
estruturas submarinas

As estruturas submarinas da FLNG podem ser reconhecidas como impulsionadores
para agregação de espécies pelágicas e que irão fornecer o substrato para a
colonização pela fauna e flora encrustante. Dependendo da origem dos potenciais
colonizadores, o impacto poderá ser: a) Positivo (aumento da biodiversidade consistente
com a área geográfica; b) Negativo (espécies exóticas).

Atracção e colisão da
avifauna

As aves marinhas são, em geral, atraídas para estruturas situadas offshore, uma vez
que nestas estruturas podem concentrar-se recursos alimentares. Estas estruturas
fornecem refúgio e abrigo para cardumes de peixes, aumentando assim a
disponibilidade de alimento para as espécies de aves marinhas. As estruturas
submarinas próximas da superfície (por exemplo, a parte superior da coluna de
ascensão) fornecem uma plataforma ideal para a formação e colonização de recifes de
coral, o que efectivamente irá atrair os consumidores primários e secundários (espécies
de peixe).
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Potenciais Impactos
no Ambiente Biofísico

Descrição

Impactos no leito do
A FLNG ficará ancorada ao fundo do mar, por meio de fundações, criando impactos na
mar e na fauna bêntica fauna bêntica.
A água do mar será utilizada como fluído de arrefecimento nos motores de combustão e
no processo de produção. Como resultado deste processo, a água do mar utilizada para
Impacto no habitat
o arrefecimento do sistema, será aquecida. A água residual quente pode ser
marinho devido ao
arrefecimento da água descarregada no oceano e, dependendo da estação, essa descarga poderá resultar
num aumento localizado de alguns graus de temperatura ambiente do oceano. Essa
alteração da temperatura poderá resultar na perda ou ganho de espécies, dependendo
das adaptações fisiológicas de cada espécie.
Impacto na
biodiversidade
marinha devido às
águas de lastro

Durante todo o ciclo de vida do projecto vários navios irão circular e permanecer na área
de estudo, comportando o potencial de introdução de espécies invasivas através da
água de lastro.

Risco de colisão com
fauna marinha

O aumento do tráfego de navios pode aumentar o risco de colisões dos navios sobre
cetáceos e tartarugas marinhas.

Impactos relacionados A iluminação artificial pode ter impactos sobre o comportamento da fauna marinha e
com a iluminação
aves migratórias, resultando em desorientação e efeitos / impactos adversos para a
artificial na fauna
manutenção da população das espécies.
marinha e aves
migratórias
Impactos de ruído
subaquático

O ruído pode afectar organismos marinhos, incluindo mudanças de comportamento,
mascarando outros sons biológicos importantes e podem provocar lesões físicas à
audição.

Impactos relacionados As operações das fábricas FLNG podem produzir uma quantidade significativa de
com a gestão de
resíduos sólidos relacionados com a alimentação e sanitários. O tratamento adequado e
resíduos sólidos
o descarte serão aplicados de modo a evitar a poluição localizada das águas marinhas.

Impacto na qualidade
do ar devido às
operações da FLNG

Impactos no leito do
mar e na fauna bêntica
devido à descarga de
aparas

Impactos sobre a
qualidade da água e
fauna marinha devido
à descarga de aparas

Emissões atmosféricas provenientes de operações da FLNG (principalmente de fontes
de combustão para geração de energia e calor e emissões fugitivas de COV),
provenientes também de operações planeadas não-rotineiras (início, encerramento,
despressurização de equipamentos e purga da tubagem) ou de condições nãoplaneadas e de emergência (chama e ventilação de hidrocarbonetos). As emissões
podem também resultar da operação de navios (abastecimento, apoio e exportadores
de GNL) e das actividades dos helicópteros.
Em eventos não rotineiros, caso a descarga em terra não seja possível, as aparas
podem ser descarregadas a partir da plataforma de perfuração após o tratamento ter
sido feito a bordo da embarcação. Isto poderá provocar um esmagamento localizado no
leito do mar, potencialmente afectando também o habitat bêntico. As aparas geradas
através de operações de perfuração sem riser não podem ser descarregadas em terra,
porém espera-se que os impactos no leito do mar e na fauna bêntica sejam
insignificantes.
Em eventos não rotineiros, as aparas de perfuração podem ser descarregadas a partir
da plataforma de perfuração, após o tratamento ter sido feito a bordo, resultando num
aumento da turbidez da água e na carga de contaminantes. A redução da qualidade da
água pode levar a efeitos secundários sobre a fauna marinha em termos de morbidade
ou mortalidade, ou simplesmente em termos de deslocamento de zonas de alimentação
preferidas ou áreas de nidificação. As aparas geradas através de operações de
perfuração sem riser não podem ser descarregadas em terra, porém espera-se que os
impactos na qualidade da água e no ambiente marinho sejam insignificantes.
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Potenciais Impactos
no Ambiente Biofísico
Impactos sobre a
qualidade da água e
fauna marinha devido
aos efluentes líquidos

Descrição
Os efluentes líquidos da perfuração e operação da FLNG (drenagem de águas do
convés, águas do porão e descarga de esgotos) podem levar à degradação da
qualidade da água e consequente efeito localizado na fauna marinha.

As plataformas de perfuração, a fábrica FLNG e os navios de apoio armazenam
diferentes tipos de compostos de hidrocarbonetos e lubrificantes. No caso de um
derrame acidental / vazamento (por exemplo, a partir de tanques, tubos, mangueiras e
Impactos da poluição
bombas, etc.) destes compostos e lubrificantes, bem como de outros materiais
causada por derrames
perigosos, estas substâncias podem resultar na contaminação de hidrocarbonetos na
acidentais de
água do mar e, por conseguinte, afectar a vida marinha. Um risco associado com
compostos de
processo e armazenamento de GNL é também o risco de derrames criogénicos que
hidrocarbonetos na
podem aumentar com o armazenamento (a bordo da FLNG), transferência para naviosfauna marinha
tanque e subsequente transporte de GNL, LPG e condensados. No caso de um derrame
de GNL, este começa imediatamente a evaporar, transformando-se novamente em gás,
e portanto o impacto no ambiente marinho pode ser considerado insignificante.
Incidência explosões
(eventos nãorotineiros)

A potencial explosão de um poço de produção pode ocorrer e resultar na libertação e
propagação não controladas de gás e de condensados associados. A intensidade do
impacto pode depender do volume de gás libertado e da duração dos fenómenos. De
acordo com os piores cenários o impacto ambiental poderia ser limitado e localizadas ao
redor da área da explosão (a costa não estará envolvido).

Potenciais Impactos
no Ambiente
Socioeconómico

Descrição

A implementação da fábrica FLNG e respectivas áreas de segurança, podem acarretar
impactos sobre a pesca. A pesca comercial pode ser afectada especialmente durante a
época alta, uma vez que tem como alvo as espécies pelágicas que, por natureza, são
espécies migratórias e não estão limitadas a áreas específicas. Pode ocorrer a perda
permanente de áreas de pesca e isto pode conduzir a um aumento da competição pelos
Impacto sobre a pesca recursos nas áreas remanescentes ou num aumento do tempo e mudanças nas rotas
por pescadores. Os recursos pesqueiros e outras espécies marinhas podem ser
afectados pela implementação e operação do projecto, através do ruído, aumento do
tráfego marítimo, e exposição a contaminantes, a mortalidade devido a colisões e
liberação de nutrientes dos sedimentos marinhos. Estes podem afectar o volume de
captura.

Impactos no turismo

Há dois estabelecimentos turísticos dentro da Área de Influência localizados a cerca de
45 km desde a FLNG até às ilhas do arquipélago das Quirimbas. Considerando que as
actividades turísticas não são susceptíveis de serem afectadas pela implantação e
operação da fábrica FLNG, uma vez que esta fábrica está localizada a 50 km da costa,
a 45 km de estabelecimentos de turismo no arquipélago das Quirimbas e a cerca de
2.000 metros de profundidade de água, existe ainda um risco de impacto que deverá ser
avaliado.

Impacto no tráfego
marítimo

Impactos sobre o transporte e navegação geral do navio incluem potenciais restrições à
navegação de embarcações, interacções potenciais entre projecto e outras
embarcações e aumento do risco de colisões e poluição potencial.

Eventos Não Planeados
Um evento não planeado é definido como um “evento razoavelmente previsível” que não está previsto
ocorrer como parte dos projectos de GNL, mas que teoricamente pode ocorrer como resultado das
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actividades do projecto mesmo que com uma baixa probabilidade. Eventos não planeados podem ocorrer
em qualquer fase do projecto em terra, junto à costa ou em alto mar.
A consideração de eventos não planeados no EIA concentrou-se principalmente sobre os riscos de:


derrame de grandes volumes de produtos químicos ou hidrocarbonetos;



falha da infraestrutura submarina (como erupção (blowout) de poços ou falha no gasoduto).

Embora pouco provável, a ocorrência de um derrame de grandes quantidades de hidrocarbonetos no
ambiente marinho teria consequências altas para os receptores biofísicos e socioeconómicos. Os habitats
sensíveis (como os corais e mangais), as comunidades locais dependentes da pesca, bem como os
operadores de turismo ou de aquacultura na vizinhança seriam muito adversamente prejudicados por tal
evento não planeado.
Os impactos associados à libertação de grandes volumes de gás natural no ambiente marinho (por falha
ou danos de infraestrutura submarina) seriam menos significativos do que no caso de petróleo.
Durante o processo FEED (Front End Engineering Design), os projectos de GNL irão identificar, avaliar,
mitigar e gerir os perigos e riscos para a saúde e segurança associados ao projecto através de um Estudo
de Segurança. Os resultados desse estudo irão suportar as decisões relacionadas com o design e layout
do projecto para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos não planeados. O Plano de Resposta
a Emergências para os projectos de GNL define as respostas e medidas de preparação e incorpora um
Plano de Contingência para Derrames de Petróleo. Estas medidas servem para reduzir a probabilidade,
extensão e duração dos impactos adversos se ocorrer um evento não planeado e estabelecer
mecanismos de resposta efectiva para minimizar impactos, caso ocorra um evento improvável.

Relação com outras actividades complementares
Os valores ambientais, económicos e sociais descritos acima indicam os sectores em que existem
actividades complementares: investigação científica, armazenamento de CO2, sectores relacionados,
desenvolvimento do emprego e qualificação de recursos humanos.
O desenvolvimento económico complementar associado à indústria de hidrocarbonetos será facilitado
com uma abordagem harmonizada de integração, inclusão social e sustentabilidade ambiental. A
utilização do recurso será garantida, pois parte da produção será reservada ao país.
Aprendendo com outros desenvolvimentos súbitos relacionado com o petróleo em diversos países de
África, afigura-se crucial alcançar a diversificação económica, por meio de políticas que promovam o
investimento e a criação de empregos em actividades não-extractivas e, ao mesmo tempo, forneçam
acesso mais igualitário aos serviços sociais.
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Vale a pena mencionar o conceito de "estado petro-desenvolvimentista" e "políticas de conteúdo local":
é uma visão da industrialização liderada pelo Estado e da criação de empregos ancorada no petróleo e
que realmente diversifica as economias não estritamente relacionadas com o petróleo. As oportunidades
de desenvolvimento são abordadas através de conteúdo local, porque as empresas que produzem o
petróleo precisam de bens e serviços de fornecedores locais. As políticas de conteúdo local (PCL) visam
gerar crescimento endógeno com base no aumento do conteúdo interno para diversificação económica.
As PCL estão no centro da estratégia de Moçambique (Leis de Mineração e Petróleo), na tentativa de
aumentar a participação dos “actores” e locais (stakeholders) e maximizar os benefícios para a economia
local. Alguns desafios ainda permanecem, devido às lacunas de conhecimento e de capacidade
(financeira, mão-de-obra qualificada, tecnologia e rede de energia) e devido ao requisito crítico da
colaboração em todo o sector e ao envolvimento de várias partes interessadas, nas considerações
inter-sectoriais, nacionais, regionais, locais e internacionais.

Relação com actividades concorrentes
Conforme descrito anteriormente, os principais sectores impactados pela pesquisa e produção de
hidrocarbonetos no offshore são: i) pescas e navegação; ii) conservação; iii) turismo; iv) no futuro,
potencialmente, as energias renováveis marinhas (energias eólicas e das ondas), potencialmente
competição por ocupação do espaço marinho e, a um nível menor, aéreo também. Os impactos
expectáveis poderão ser abordados a duas escalas: à escala local, afectando as populações locais nas
suas actividades diárias e tradicionais; e, à escala regional, afectando as actividades comerciais de
diversa índole, desenvolvidas no espaço marítimo da região.
Actividades locais
O impacto local do desenvolvimento das actividades offshore relacionadas com a pesquisa e produção
de hidrocarbonetos, verifica-se a diversos níveis, podendo-se referir como exemplo os projectos do
Parque GNL de Afungi, localizado no distrito de Palma. Nesta região, a maioria das pessoas com mais
de 15 anos não recebeu educação formal e o analfabetismo é elevado, pelo que o emprego formal é
escasso e quase inexistente no sector privado. A maioria da população trabalha, portanto por conta
própria e é, portanto, altamente dependente dos recursos naturais, em particular da pesca costeira.
A Avaliação de Impacto Ambiental deste projecto sumariza os principais impactos e efeitos que podem
mudar as condições socioeconómicas locais, do seguinte modo:


a dificuldade ou bloqueio do acesso das populações a partes da baía de Palma;



a dificuldade do acesso de embarcações a terra, na península de Afungi;



a interrupção e perda de atracção para actividades turísticas;



o risco de interferência com as áreas de conservação ambiental;



uma população crescente de migrantes na área do projecto;
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a necessidade de treinamento e emprego da população local;



o recurso crescente ao uso de bens e serviços locais.

Pesca e navegação

A pesca e o transporte marítimo serão fortemente afectados pelas actividades dos projectos de GNL na
baía de Palma durante as fases de construção e operação, devido ao aumento do tráfego de
embarcações e das zonas de exclusão de segurança em torno da infraestrutura do projecto (ver quadro
seguinte).

Quadro 6.82 - Zonas de exclusão de segurança
Fase do
projecto

Construção

Tamanho
(raio, em m)

Tipo de zona de exclusão

500 m

Temporária - em redor dos barcos de construção

500 m

Temporária - em redor das áreas de construção e dos corredores de acesso

5.000 m Temporária - em redor das plataformas de perfuração em mar alto
500 m
1.000 m
Operação

500 m
1.000 m

Permanente - em redor de todas as Instalações da Área Próxima da Costa
Zonas de exclusão móveis - em frente dos navios transportadores de GNL em
movimento
Zonas de exclusão móveis - atrás e ao lado dos navios transportadores de GNL em
movimento
Temporária - em redor dos dos navios transportadores de GNL durante o
carregamento

Algumas mitigações deverão minimizar os impactos na actividade pesqueira, tais como:


realocação na / perto da costa, de modo a permitir a manutenção das actividades específicas de
subsistência no imediato;



recepção, análise e resolução de queixas e reclamações relacionadas com as actividades de
pesca local;



desenvolvimento de relações positivas de trabalho / comunicação com a comunidade pesqueira
local.

Para as transportadoras de carga e transporte marítimo, o Plano de Acção de Reassentamento cobrirá
alguns dos impactos. Além disso, serão desenvolvidas rotas / pontos de passagem alternativas e serão
estabelecidas provisões para compensação por qualquer dano e/ou perda de carga atribuída
directamente a embarcações envolvidas nas actividades dos projectos de GNL.
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Turismo

Os estabelecimentos turísticos localizados nas ilhas de Tecomaji, Rongui e Queramimbi serão afectados
pelos impactos visuais e sonoros resultantes das actividades de construção dos projectos de GNL, bem
como pela presença das estruturas de GNL e do tráfego de embarcações durante a fase operacional.
Algumas medidas de mitigação, incluindo o projecto de instalações para minimizar o impacto visual nos
turistas e visitantes, através do envolvimento contínuo e adequado com os operadores turísticos, estão
a ser implementadas.
Também são esperados impactos positivos no turismo, devido ao aumento da procura por parte dos
trabalhadores mais qualificados do projecto e das suas famílias.
Actividades regionais
A nível regional, os impactos da pesquisa e principalmente da produção offshore estão relacionadas com
as actividades comerciais que decorrem no espaço marítimo adjacente ás infraestruturas marítimas
(plataformas) e também às infraestruturas costeiras.
Conservação ambiental

O Governo criou várias áreas de conservação para preservar e proteger a rica diversidade biológica
dessas zonas (ver figura seguinte). Locais marinhos prioritários de apoio à conservação de habitats
marinhos e biodiversidade são o Parque Nacional das Quirimbas, o Parque Nacional do Arquipélago do
Bazaruto e a Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Primeiras e Segundas. Alguns dos blocos
operacionais estão na proximidade e até adjacentes a essas áreas de conservação:


Área 1 e Área 4, a Norte do Parque Nacional das Quirimbas



Área A5-A, a Leste da APA do Arquipélago das Primeiras e Segundas



Área 16/19, a Norte do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto



Proximidade de blocos onshore de Pande e Temane (CPP e APP) e de PT5-C, a Norte do Parque
Nacional do Arquipélago do Bazaruto

Com os possíveis impactos descritos acima, existe o risco de que as actividades de exploração e
produção possam afectar negativamente as áreas de conservação, principalmente quando estão muito
próximas. Garantir que o petróleo e o gás sejam explorados e produzidos de uma maneira
ambientalmente aceitável e não impactem negativamente a frágil biosfera marinha é parte integrante das
tarefas das autoridades estatais e das empresas operacionais.
Pesca comercial

Espera-se que as actividades de pesca comercial sofram impactos durante a fase de construção dos
projectos de GNL, os quais provavelmente ocorrerão no offshore mais profundo. As zonas de exclusão
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temporária nos campos de gás offshore e no corredor dos gasodutos podem impedir o acesso a
pesqueiros comerciais.

Fonte: adaptado de ANAC

Figura 6.108 - Áreas de Conservação nos distritos costeiros e espaço marítimo
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Tráfego marítimo

São identificados impactos no tráfego marítimo internacional e cabotagem nacional e regional,
devendo-se a sua importância à presença e circulação de embarcações do projecto de GNL e à
designação de zonas de exclusão em torno de infraestruturas, áreas de construção e embarcações.
Durante a fase de construção, a infraestrutura submarina será implantada em áreas sem interferência
com o tráfego marítimo internacional.
Durante a fase operacional, as transportadoras de GNL provenientes da instalação terrestre, contribuirão
naturalmente para o tráfego internacional, mas não deverão criar congestionamento nas rotas marítimas
internacionais. Os projectos de GNL desenvolverão um Procedimento de Tráfego e Transporte para todas
as fases do projecto, em ligação com a autoridade marítima relevante.
Os impactos da cabotagem nacional e regional são mais importantes, pois algumas rotas interferem no
layout e no tráfego do projecto (ver figura seguinte).

Fonte: ANADARKO Petroleum

Figura 6.109 - Rotas nacionais e regionais de cabotagem no Norte de Moçambique
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Serão desenvolvidos para a vida útil do projecto e adaptados, se necessário, sistemas, protocolos e
procedimentos de terminais marítimos apropriados, alinhados com as normas nacionais e internacionais
da indústria e com a legislação marítima. Com o tempo, as rotas de cabotagem serão adaptadas para
acomodar o tráfego marítimo associado ao projecto.

Pressões e ameaças
Insegurança pública
As actividades económicas estão fortemente dependentes da existência de condições de segurança
pública, as quais são essenciais para a vida social e laboral quotidiana, bem como para a manutenção
das diversas infraestruturas físicas de comércio, indústria e serviços. Alguns incidentes que tiveram lugar
em áreas com grandes perspectivas de desenvolvimento relacionado com os hidrocarbonetos,
nomeadamente na região de Pemba, constituem uma séria ameaça a essas actividades, podendo
dificultá-las, atrasá-las ou mesmo bloqueá-las temporariamente. Torna-se por isso crucial procurar
manter ou implementar condições de segurança pública que permitam aos cidadãos (locais e
estrangeiros) a prossecução sua vida social e laboral, bem como às empresas a sua instalação, expansão
e criação de empregos.
Movimentos Ambientalistas
As actividades de âmbito industrial relacionadas com a pesquisa, produção e transformação de
hidrocarbonetos têm sempre sido alvo da atenção, escrutínio e frequentemente oposição por parte dos
movimentos ambientalistas. Em geral, esses movimentos são liderados por pessoas com formação
superior e que demonstram capacidade de mobilização das populações que poderão vir a ser afectadas
e que se sentem ameaçadas. Essa mobilização, fundada nos temores das populações, resulta muitas
vezes num sério obstáculo à expansão das actividades industriais, podendo mesmo vir a bloqueá-las, no
caso de atingir grandes proporções. Será por isso da maior conveniência manter uma comunicação
aberta e transparente com o tecido local, por forma a esclarecer acerca dos benefícios sociais e
financeiros, mas também dos custos ou riscos ambientais daí decorrentes.

6.12.5 Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável
Necessidades de espaços
As necessidades de espaços foram detalhadas nas partes anteriores deste documento, apresentando-se
aqui uma síntese global.
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Fase de Pesquisa
A utilização do espaço marítimo é limitada em tempo e em área ocupada para essa actividade.
Área necessária: limitada e temporária (de curta duração).
Para a aquisição de dados geofísicos, um navio em movimento arrasta um ou mais cabos com uma
extensão de alguns quilómetros; estes cabos são rebocados a uma profundidade da ordem dos 8 a 50 m
da coluna de água.
Para a execução de sondagens serão utilizadas plataformas (área da ordem dos 90 m por 70 m) ou
navios de perfuração (área da ordem dos 220 m por 40 m), tendo em seu redor uma área de segurança
de cerca de 1.000 m de diâmetro, destinada a reduzir a probabilidade de colisão com a plataforma. A
plataforma fica ligada a equipamentos colocados no fundo do mar (cerca de 20 a 30 m2 de área) por uma
tubagem de cerca de 1 m de diâmetro. No caso de não ter resultado uma descoberta de hidrocarbonatos,
o equipamento utilizado é removido e a área restaurada.
Além disso, o uso temporário do espaço aéreo / marítimo é necessário para o tráfego de barcos e
helicópteros.
Fase de Produção
Numa primeira fase o espaço ocupado é semelhante ao da fase de pesquisa durante a perfuração dos
poços de produção. Posteriormente, é ocupada uma área total que depende da extensão das estruturas
geológicas que contêm os hidrocarbonetos que vão ser produzidos.
No fundo do mar poderá ser necessário instalar tubagens que poderão espalhar-se por alguns km2.
Poderá haver a necessidade de ligar as instalações no fundo do mar às instalações de produção
instaladas na superfície e, nesse caso, será necessária uma área de segurança, geralmente de 1 km.
Eventualmente, poderá não ser necessária a instalação de plataformas de produção à superfície,
fazendo-se, neste caso, a ligação das instalações do fundo do mar à terra por meio de
oleodutos/gasodutos (caso da Área 1, por exemplo).
Na fase de produção a ocupação do espaço marítimo poderá atingir um máximo de 30 anos (podendo
ser prorrogáveis até a um limite de mais 15 anos), incluindo quer no plano de água à superfície, como
em toda a coluna de água até ao fundo marinho e no próprio subsolo.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 508

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

Outras necessidades de recursos
Recursos humanos
Serão necessários:


técnicos qualificados em diferentes áreas, “importados” e/ou locais;



trabalhadores não qualificados, “importados” e/ou locais;

Na fase de pesquisa e na preparação da fase de produção, os recursos humanos qualificados virão
sobretudo do exterior, prevendo-se somente a contratação de mão-de-obra não qualificada e,
possivelmente, de alguns recém-licenciados para formação. Haverá também utilização de recursos
humanos nos portos, escritórios e hotelaria, mas com um impacto relativamente limitado.
É de referir que, quando as empresas petrolíferas contratam navios sísmicos ou plataformas, as
empresas contratadas que disponibilizam estes equipamentos têm em geral recursos humanos próprios,
já com experiência adquirida, não havendo necessidade de contratar localmente.
Posteriormente, durante a fase de produção, verificar-se-á uma gradual substituição de técnicos
superiores estrangeiros pelos quadros nacionais, que serão formados nas universidades e nas empresas,
para exercer as funções de maior exigência técnica. Por exemplo, em 2018, a ENI estabeleceu programas
de bolsas de estudo em Pemba, incluindo iniciativas de capacitação e treino em programas de tecnologia
de Petróleo e Gás. Estão a ser implementadas actividades de recrutamento e formação de 800 pessoas
em Moçambique, Coreia do Sul e Itália, enquanto as empresas contratadas para o Coral Sul estão a
colocar cerca de 1000 pessoas em actividades de formação vocacional e outras iniciativas de âmbito
local.
Por seu lado, para acompanhar as actividades e para promover o emprego de mão-de-obra local, o
Estado deverá, tanto quanto possível, investir na formação avançada e em conhecimento e capacidade
científico e técnico.
Capital
Os recursos financeiros e de capital necessários para a execução das actividades de pesquisa e
produção são da responsabilidade das empresas concessionárias.
O investimento, em águas profundas, na aquisição de dados e estudos geofísicos e geológicos é de
vários milhões de euros, podendo ser da ordem das centenas de milhões de euros quando se efectuarem
sondagens. Na fase de produção o capital inicial pode ser de milhares de milhões de Euros.
Durante o período inicial da concessão e a pesquisa, o Estado recebe taxas de assinatura de contratos,
rendas de superfície específicas da pesquisa (acreage) e contrapartidas em transferência de tecnologia.
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Durante a produção, o Estado recebe rendas de superfície, contrapartidas (uma percentagem da
produção ou determinado valor por barril de óleo equivalente produzido) e o imposto de renda.
Tecnologia
Em regra geral, as empresas trazem consigo as tecnologias necessárias para operar. No entanto, serão
também necessárias infraestruturas tecnológicas locais, nomeadamente em termos de rede de
electricidade / água, telecomunicações, etc..
Tanto a pesquisa como a produção de petróleo requerem tecnologias e equipamento muito sofisticados
para a aquisição de dados, para a execução de sondagens e para a produção de hidrocarbonetos. Com
várias descobertas de hidrocarbonetos importantes, haverá mais empregos, criação de cursos da
especialidade, formação técnica de trabalhadores moçambicanos pelas empresas, etc.. Além disso,
poderá surgir e desenvolver-se localmente toda uma fileira orientada para as actividades de pesquisa e
produção de petróleo e de gás.
É também habitual o Estado solicitar e receber “transferência de tecnologia”, como parte das
contrapartidas pela concessão dos blocos de pesquisa. Essa transferência inclui também o
desenvolvimento de capacidade de tratamento e integração da informação, de realização de estudos
especializados e de formação específica de quadros internos e externos.

6.12.6 Instrumentos de gestão
As melhores práticas sugerem que uma planificação começa ainda antes de uma actividade ser aprovada
ou iniciada e deverá continuar a ser uma prioridade ao longo de cada etapa do ciclo de pesquisa e
produção de petróleo e gás.

Planos de ordenamento e gestão específicos
A Constituição de Moçambique estabelece que todos os Recursos Naturais, localizados em terra, no
subsolo, nas águas interiores, no mar territorial e na plataforma continental ou na área económica
exclusiva de Moçambique, são propriedade do Estado.
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) é responsável por dirigir e executar as políticas
governamentais de Recursos Minerais e Energéticos e pela supervisão do Instituto Nacional de Petróleo
(INP), criado pelo Conselho de Ministros sob o Decreto n.º 25/2004, de 20 de Agosto, sendo o INP a
autoridade reguladora responsável pela administração e promoção das operações petrolíferas.
Na legislação moçambicana, "operações petrolíferas" são definidas como o planeamento, preparação e
execução do reconhecimento, avaliação, desenvolvimento, produção, armazenamento, transporte e
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encerramento de tais actividades ou o fim do uso da infraestrutura, incluindo a implementação de Planos
de desmobilização, venda ou entrega de hidrocarbonetos ao ponto de exportação ou ponto de entrega
acordado, sendo esse ponto o local onde o petróleo é entregue para consumo ou uso, ou carregado como
mercadoria, inclusive na forma de gás natural liquefeito.
Principais Políticas e Leis
Os principais documentos legislativos e relacionados com a pesquisa, produção e desenvolvimento das
reservas de hidrocarbonetos, são os seguintes20 (ver também as figuras seguintes):


Lei n.º 21/2014, de 18 de Agosto - Lei do Petróleo



Decreto n.º 34/2015, de 31 de Dezembro (Regulamento da Lei do Petróleo), alterado pelo
Decreto n.º 48/2018, de 6 de Agosto


A Lei do Petróleo e os seus Regulamentos visam garantir maior competitividade e
transparência no sector, bem como reforçar o papel do Estado, a proteção dos interesses
nacionais e o envolvimento dos cidadãos moçambicanos. Em igualdade de circunstâncias, é
dada preferência a pessoas moçambicanas ou a estrangeiros que se associam a pessoas
moçambicanas, na atribuição de direitos de concessão. Além disso, está estabelecido que
as empresas de petróleo e gás devem estar listadas na Bolsa de Valores de Moçambique
(que ainda se encontra em estágio incipiente).



Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2009, de 8 de Junho (Estratégia para a Concessão
de Áreas para Operações Petrolíferas)



Diploma Ministerial n.º 272/2009, de 30 de Dezembro (Licenciamento das Instalações e
Regulamento das Operações Petrolíferas)



Decreto n.º 56/2010, de 22 de Novembro (Regulamento Ambiental das Operações Petrolíferas)



Lei n.º 15/2011, de 10 de Agosto (Parcerias Público-privadas, Grandes Projectos e Concessões
de Negócios, também conhecida como “Lei dos Mega-projectos”)



Decreto n.º 63/2011, de 2 de Dezembro (Emprego de Cidadãos Estrangeiros nos Sectores do
Petróleo e Minas)



Decreto n.º 31/2012, de 8 de Agosto (Regulamento dos Processos de Realocamento resultante
de Actividades Económicas)

20



Decreto n.º 16/2012, de 4 de Junho (Regulamento da Lei dos Mega-projectos)



Lei n.º 27/2014, de 23 de Setembro (Lei Fiscal do Petróleo)

www.africanlawbusiness.com/publications/oil-and-gas-laws-and-regulations/mozambique/overview
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Decreto-Lei n.º 2/2014, de 8 de Dezembro (Regime Especial para a Bacia do Rovuma - Áreas 1
e 4).



Decreto n.º 32/2015, de 31 de Dezembro (Regime Fiscal e Benefícios Fiscais Específicos das
Operações Petrolíferas)



Decreto n.º 34/2019, de 2 de Maio (Aprova e Regulamento da Actividade Inspectiva dos Recursos
Minerais e Energia)

Complementarmente, para os sectores transformadores e de comercialização de hidrocarbonetos, ou
seja os sectores mais a jusante da fileira (downstream):


Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2009, de 2 de Novembro (Estratégia para o
Desenvolvimento do Mercado do Gás)



Decreto n.º 45/2012, de 28 de Dezembro (Regulamento da Importação, Venda e Distribuição de
Produtos Petrolíferos)



Decreto n.º 9/2009, de 1 de Abril (Importação de Produtos Petrolíferos)



Visão sobre as Receitas do Governo nos Projectos de Gás Natural, 201821

Fonte: INP, 2015

Figura 6.110 - Evolução do Quadro Regulador do Sector

21

http://www.inp.gov.mz/pt/Politicas-Regime-Legal/Politicas/Visao-sobre-as-receitas-do-Governo-nos-Projectos-deGas-Natural
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Fonte: INP, 2015

Figura 6.111 - Procedimentos administrativos e hierarquia legislativa relacionada com os Contratos de
Pesquisa e Produção

As políticas e o quadro legal listados acima são complementados pelos diversos “Contratos de
Concessão de Pesquisa e Produção”, os quais especificam direitos e deveres da(s) concessionária(s) e
do Governo, de acordo com um modelo específico22.
Plano Director de Gás Natural
Percebendo o papel fundamental do petróleo e gás na sua economia, o Governo empreendeu reformas
fiscais e de licenciamento. O Governo criou o Plano Director de Gás Natural em 201423. Este Plano tem
como objectivo aproveitar as oportunidades únicas oferecidas a Moçambique para acelerar o
desenvolvimento do país, através de vários sectores, de escala regional e global. O Plano procura garantir
que os recursos de gás natural sejam desenvolvidos para maximizar os benefícios do país em termos de
melhoria dos padrões de vida de seus cidadãos e minimização dos efeitos ambientais negativos,
aumentando as capacidades institucionais das entidades públicas e privadas nacionais e proporcionando
maior acesso à educação, formação profissional e emprego ao povo moçambicano. Como tal, as políticas
a desenvolver devem estar ancoradas num conjunto de valores que incluem transparência,
imparcialidade, justiça social e igualdade, participação e acesso à informação (ver figura seguinte).

22
23

http://www.inp.gov.mz/pt/Politicas-Regime-Legal/Modelo-de-Contratos-de-Pesquisa-e-Producao
http://www.inp.gov.mz/pt/Politicas-Regime-Legal/Politicas/Plano-Director-do-Gas-Natural
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Fonte: INP, 2015

Figura 6.112 - Intervenção regulamentar na Cadeia do Gás

Organismos específicos do Estado
Em 2014 foi também criada a “Alta Autoridade da Indústria Extractiva”, tendo como incumbência
supervisionar as Operações Petrolíferas, mas em 2018 ainda não estava operacional. Em Março de 2019
foi anunciada a intenção de unificação desta Alta Autoridade com a “Iniciativa para Transparência nas
Indústrias Extractivas”, visando cuidar dos dois assuntos, considerados coincidentes.
Entretanto, em 2017, o Governo cumpriu o seu plano de criar uma autoridade responsável por regular,
controlar e supervisionar o sector de energia, ou seja, a “Autoridade Reguladora de Energia” (ARENE),
mediante a aprovação da Lei n.º 11/2017, de 8 de Setembro. Entre os vários poderes atribuídos à
ARENE, é importante destacar o seu papel activo em três frentes importantes, nomeadamente:


instruir e processar procedimentos de concurso público para a cessão de concessões para a
produção, transporte, distribuição e venda de energia eléctrica e distribuição e venda de gás
natural, emitir o respectivo parecer e solicitar a transferência de concessões;
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instruir e processar a concessão de licenças para o processamento, distribuição e
comercialização de combustíveis líquidos e emitir pareceres sobre os pedidos de transferência
de licenças; e



estabelecer e aprovar tarifas e preços de produtos de energia, gás e petróleo regulamentados
por lei e garantir sua aplicação.

No entanto, os seus membros ainda não foram nomeados, e aguarda a aprovação de seu Estatuto e
Regulamento da Lei (o que deve ocorrer antes do final de 2020).
Além das entidades acima mencionadas, que desempenham papéis reguladores e de supervisão, o
Estado participa das operações petrolíferas através da empresa pública estatal de petróleo “Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos, EP” (ENH), e qualquer investidor que deseje explorar os recursos
petrolíferos moçambicanos deve associar-se a ENH. A ENH participa de todas as fases das operações
petrolíferas, da pesquisa à refinaria, transporte, armazenamento e comercialização de petróleo e gás e
seus derivados, incluindo GNL e GTL, dentro e fora do país.
Regulamentos Ambientais
Em Moçambique, o processo de AIA é um requisito legal sob a Lei Ambiental n.º 20/97 e é definido e
regido pelo Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto n.º 45/2004) e
pela Directiva Geral para Estudos de Impacto Ambiental (Diploma Ministerial n.º 129/2006).
Para uma avaliação de impacto ambiental, deverão ser considerados os seguintes três elementos:


Ambiente físico - meteorologia / clima, qualidade do ar, oceanografia (vento, correntes, ondas e
marés), geologia, sedimentos e qualidade da água;



Ambiente biológico - comunidades macrobentónicas, habitats costeiros (recifes de coral, mangais
e pradarias de ervas marinhas), pesca, aves marinhas, tartarugas marinhas, mamíferos
marinhos, rotas de migração; e



Ambiente socioeconómico - pesca artesanal, pesca comercial, rotas marítimas, indústrias
costeiras e indústria do turismo.

Cada um destes elementos é identificado e avaliado em detalhe, incluindo uma extensa análise da
literatura publicada, estudos de especialistas relevantes, envolvimento com as partes interessadas e
consulta pública. Quando necessário, uma mitigação é discutida e o seu impacto é analisado.
Por exemplo, a zona de segurança de 500 m estabelecida em torno do local de perfuração afectará a
navegação e a pesca. Como se trata de um impacto temporário, está previsto que a comunicação local
com antecedência ajude a identificar rotas de navegação e zonas de pesca alternativas, com um plano
de compensação a ser estabelecido, se necessário.
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Além disso, também é necessário espaço aéreo livre para aceder de helicóptero às estruturas de
perfuração, de acordo com os regulamentos internacionais da aviação. A extensão da zona livre de
obstáculos pode variar, dependendo das condições locais de vento e dos regulamentos nacionais.
As actividades de pesquisa de hidrocarbonetos são executadas de acordo com regras aceites e definidas
por Moçambique, a fim de minimizar (e, tanto quanto possível, eliminar) a probabilidade de ocorrência de
acidentes/incidentes quer ambientais, quer humanos. A probabilidade de ocorrência de um acidente
relevante durante a execução de sondagens petrolíferas de pesquisa, quer do ponto de vista humano
quer ambiental, é actualmente muito baixa/mínima.
Além disso, antes da execução da operação, é estabelecido um Plano de Resposta a Emergências entre
os órgãos governamentais e a empresa operadora, o qual requer comunicação, formação e exercícios
de resposta a emergências, realizados regularmente.
O Plano de Resposta a Emergências de um projecto define medidas de resposta e preparação, incluindo
um Plano de Contingência de Derramamento de Petróleo. Essas medidas servem para reduzir a
probabilidade, extensão e duração dos impactos adversos, caso ocorra um evento não planeado, e para
estabelecer mecanismos de resposta eficazes para minimizar os impactos.
Face às especificidades das operações petrolíferas, foram elaborados e aprovados regulamentos
ambientais especiais através do Decreto n.º 56/2010, de 22 de Novembro (Regulamento Ambiental para
Operações Petrolíferas).
Este Regulamento define os procedimentos e mecanismos de avaliação de impacto ambiental para
operações petrolíferas e as medidas de prevenção, controle, mitigação e reabilitação do meio ambiente,
aplicando-se a operações petrolíferas de iniciativa pública e privada.
Para fins de categorização das operações petrolíferas, as actividades são classificadas como:


Categoria A+: devido à sua complexidade, localização e/ou irreversibilidade ou magnitude dos
possíveis impactos, requerem supervisão de Revisores Especializados independentes com
experiência comprovada (ver figura seguinte).



Categoria A: actividades sujeitas à realização de um estudo de impacto ambiental.



Categoria B: actividades sujeitas à realização de um estudo ambiental simplificado, excepto nos
casos previstos no Regulamento.



Categoria C: actividades sujeitas ao cumprimento dos padrões de boa gestão ambiental.

A execução de um estudo de impacto ambiental é obrigatória antes do início das actividades das
categorias A+ e A, constituindo uma obrigação do proponente da actividade que deve submetê-lo ao
Ministério com tutela nos Assuntos Ambientais.
O estudo de impacto ambiental também inclui planos de desactivação e reposição.
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Fonte: MITADER

Figura 6.113 - Recente revisão do processo de AIA em Moçambique para projectos de categoria A+, com as
entradas sombreadas fornecidas pelo proponente

Outros planos de ordenamento e gestão de carácter mais abrangente
Outras políticas e leis de Moçambique mais abrangentes, mas ainda assim relevantes para o sector de
petróleo e gás são:

24



Estratégia Nacional de Desenvolvimento (2015-2035), 201424



Lei n.º 20/2019, de 8 de Novembro - Lei de Revisão da Lei n.º 41/96, de 4 de Janeiro, Lei do Mar

www.cabri-sbo.org/pt/documents/national-development-strategy-2015-2035
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Plano Director para a Redução de Risco de Desastres 2017-203025



Decreto n.º 21/2017, de 24 de Maio (Regulamento que Estabelece o Regime Jurídico de
Utilização do Espaço Marítimo Nacional (RJUEM))



Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2017, de 14 de Setembro (Política e Estratégia do
Mar (POLMAR))26



Portal do Cadastro Mineiro (Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique
(MIREME)



Master Plan for Fisheries and Aquaculture Support Infrastructures - Mozambique, 2019,
SWIOFish27

O quadro seguinte lista algumas mais políticas de carácter mais abrangente relativas ao Ambiente e ao
Petróleo e Gás em Moçambique.

Políticas de investimento e/ou de formação
Todo o investimento é feito pelas concessionárias sem custos para o Estado. A Lei do Petróleo regula de
forma objectiva o modo como o investimento directo em actividades petrolíferas deve ter lugar. Um
investidor estrangeiro pode fazer uma solicitação de um “certificado de investimento” para um projecto
específico que concederá certos incentivos e benefícios. No entanto, para que um projecto seja elegível,
deve garantir um investimento estrangeiro de no mínimo MZN 2.500.000 (cerca de USD 40.000) e a
solicitação desse certificado de investimento deve ser feita por uma empresa com sede ou filial registrada
em Moçambique.
As empresas petrolíferas dão grande prioridade à formação profissional a todos os níveis. Para o
Governo, a formação avançada dos nacionais é uma prioridade: leis laborais específicas para o sector
de petróleo e gás afirmam que a formação profissional da força de trabalho moçambicana é obrigatória
e sujeita a supervisão.
Além disso, o Plano Director de Gás Natural (PDGN) considera vários cenários de desenvolvimento
potencial que visam usar os projectos de GNL como um mecanismo de desenvolvimento, maximizando
os benefícios para a sociedade de Moçambique e incluindo um acesso ampliado a formação avançada e
educação.

25

www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-aprova-plano-director-para-reduzir-riscos-dedesastres-2017-2030
26 www.mimaip.gov.mz/wp-content/uploads/2019/03/Politica-e-Estrategia-do-Mar-POLMAR.pdf
27

http://documents.worldbank.org/curated/pt/677981468008768798/pdf/RP16850V10P1320Box385306B00PUBLIC0.
pdf
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Em 2010, o governo aprovou o Plano Estratégico de Formação de Recursos Humanos para Mineração,
um plano de dez anos para treinar 4.200 técnicos especializados nas áreas de geociências, engenharia
e outras competências transversais, visando treinar também 1.300 técnicos de nível médio.

Quadro 6.83 - Políticas gerais relativas ao Ambiente e ao Petróleo e Gás em Moçambique

Fonte: “Fortalecimento da Gestão Ambiental no Sector de Petróleo e Gás em Moçambique” - United Nations Environment
Programme, 2018
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6.12.7 Necessidades de gestão
São necessárias estruturas políticas fortes e grupos constituídos para responsabilizar o governo de forma
a promover uma boa a gestão do impacto socioeconómico e ambiental.

Necessidades de investimento em capital e/ou em formação
O investimento na qualificação de recursos humanos é crucial para garantir a empregabilidade local. As
empresas petrolíferas têm capacidade de financiamento e de formação para os projectos específicos e
também para melhorar a situação profissional e social da região (transferência de conhecimento). Por
seu lado, as empresas moçambicanas terão de aumentar a sua capacidade e melhorar ou ajustar a
qualidade da sua produção e serviços, com vista a estarem em conformidade com os padrões da indústria
internacional, o que poderá ser também uma oportunidade para a criação de novas indústrias.
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento para 20 anos (ENDE, 2013), proposta desenvolvida pelo
Ministério do Planeamento e Desenvolvimento, utiliza o boom de recursos financeiros provenientes da
actividade petrolífera como ponto de partida para efectuar uma mudança para a industrialização e para
a redução da pobreza. O objectivo geral do plano é “(...) melhorar as condições de vida da população
através da transformação estrutural da economia, expansão e diversificação da base produtiva.”
Além disso, o governo reconhece o déficit de competências técnicas e vários documentos políticos - do
PDGN o ENDE - reconhecem que este factor “já provou ser um gargalo para maximizar os benefícios de
criação de emprego e a redução da pobreza, decorrente dos investimentos privados existentes”. As
prioridades actuais do Ministério do Trabalho são por isso a formação profissional e a criação de emprego,
além de melhorar as condições de trabalho e a expansão da rede de previdência social.

Interesse em potenciar a integração numa rede
Além das mais-valias que a indústria offshore irá trazer para as regiões e para o país (apresentadas em
Valores (actuais e potenciais)), interessará promover algumas sinergias entre operadores que poderão
criar resultados muito produtivos.
Assim, o desenvolvimento de serviços portuários integrados para apoiar a indústria de petróleo e gás do
país, trará benefícios para a transformação económica local, para além da receita proveniente dos
hidrocarbonetos. Infraestruturas portuárias eficazes podem trazer grandes benefícios, particularmente
para as comunidades anfitriãs e a economia regional / nacional. Essas infraestruturas serão
particularmente importantes no suport às actividade de transporte marítmo em geral e, eventualmente,
também das embarcações de pesca de maior porte.
De maneira mais geral, a Construção, a Hotelaria e Restauração, a Agricultura e Agro-processamento, a
Pesca, a Manutenção Industrial, os Serviços e até o Turismo, são áreas que promoverão o
desenvolvimento de vínculos de emprego locais com as indústrias de petróleo. Iniciativas colaborativas
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ou conjuntas entre duas ou mais empresas para apoiar o desenvolvimento regional das empresas podem
aumentar os esforços específicos da empresa.

Mecanismos de observação, controlo e fiscalização necessários
Pela parte das empresas, esses mecanismos são identificados e descritos nos programas de realização
de pesquisa geofísica e de sondagens e no plano geral de desenvolvimento e produção.
A aprovação de programas de trabalho e projectos técnicos específicos, o acompanhamento e a
supervisão das actividades e do cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor
aplicáveis ao sector dos recursos petrolíferos, são realizados pelo INP / MIREME.
Nas suas áreas de competência, outros organismos do estado intervêm em diversas fases e âmbitos das
actividades directa ou indirectamente relacionadas com o petróleo e gás, como sejam:


Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação



Ministério da Defesa Nacional - Comando da Marinha de Guerra



Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas



Ministério dos Transportes e Comunicações



Ministério da Terra e Ambiente



Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação



Direcção Nacional da Marinha e Portos



Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique

Pela parte de Gestão Ambiental no Sector de Petróleo e Gás, um relatório recente “Fortalecimento da
Gestão Ambiental no Sector de Petróleo e Gás em Moçambique - 2018” analisa em detalhe os planos de
ordenamento e gestão, os seus mecanismos, os seus estabelecimentos e os seus desafios. Este
Relatório foi iniciado pelo Governo, em colaboração com os Programas “UN Environment” e “Norway’s
Oil for Development”, para fortalecer a capacidade do país para enfrentar os desafios da gestão ambiental
relacionados com o seu sector de petróleo e gás. As 38 recomendações do relatório formam um roteiro
para o gestão bem-sucedida deste sector tão importante e em tão rápido desenvolvimento28.
O relatório concluiu que alguns dos desafios mais urgentes de Moçambique são a necessidade de
atualizar a estratégia de preparação e resposta do país a derramamentos de petróleo em terra e no mar
e a gestão de produtos químicos e resíduos associados à indústria, dada a expansão projetada do setor

28

www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/protecting-environment-mozambiques-emerging-oil-andgas-sector
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na próxima década .O relatório também destaca a importância de regular, monitorar e documentar as
emissões atmosféricas do setor de petróleo e gás, incluindo o metano, considerado mais importante que
o dióxido de carbono como gás de efeito estufa e um dos principais contribuintes para as mudanças
climáticas. Outros desafios importantes destacados no relatório estão relacionados com os recursos e
capacidade técnica do MITADER, bem como com a coordenação institucional entre os diferentes
Ministérios.
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www.mzlng.com/pt/Responsabilidade/Gesto-ambiental-e-social/Avaliao-do-Impacto-Ambiental/
Página do INP, Instituto Nacional de Petróleo, Mozambique: www.inp.gov.mz
Página do ITA, International Trade Adminisation - Oil & Gas in Mozambique www.trade.gov/knowledgeproduct/mozambique-oil-gas
Página do FDI, Future Directions International : www.futuredirections.org.au
Página do geographic.org: www.geographic.org
Página do MITADER, Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural: www.mitader.gov.mz
Página da Oil and Gas Portal www.oil-gasportal.com
Página de Wikipedia: www.wikipedia.org
Página da revista online Offshore EnergyToday: www.offshoreenergytoday.com
Página da revista online Club of Mozambique: www.clubofmozambique.com
Página da revista online Oil and Gas Year: www.theoilandgasyear.com
Página da revista online, Offshore Magazine: www.offshore-mag.com
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Página da DGPM Direção-Geral de Política do Mar do Ministério do Mar, Portugal
www.dgpm.mm.gov.pt/ordenamento-e-maritimo - incluído relatorio online “POEM Portugal (2011) - Volume 5 Relatório de Diagnóstico e Fundamentação Técnica da Proposta de POEM”
Página da NPC, National Petroleum Council, incluido relatorio online “Offshore Environmental Management of
Seismic and other Geophysical Exploration work “ www.npc.org/Prudent_Development-Topic_Papers/29_Env_Management_of_Seismic_and_Geo_Expl_Paper.pdf
Página da UNDP, United Nations Development Programme www.undp.org e www.mz.undp.org, incluido o atlas
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sdgs-an-atlas.html
Página do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente UNEP www.unenvironment.org incluindo relatório
online “Fortalecimento da Gestão Ambiental no Sector de Petróleo e Gás em Moçambique” www.wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27727/MozGas_PT.pdf
Página do World Bank www.worldbank.org incluido relatorio online “The Future of Natural Gas in Mozambique:
Towards a Gas Master Plan Executive Summary “
http://documents.worldbank.org/curated/en/324191468054279630/pdf/806830WP0Mozam0Box0379812B00PUBLI
C0.pdf
Página da African Law and Business www.africanlawbusiness.com
Página da IFLR1000, International Financial Law Review: www.iflr1000.com
Página da Global Legal Insights: www.globallegalinsights.com
Página da ICLG, The International Comparative Legal Guides: https://iclg.com/practice-areas/oil-and-gas-laws-andregulations/mozambique
Página da BioFund, Fundação para a Conservação da Biodiversidade: www.biofund.org.mz
Página revista online Daily Maverick: www.dailymaverick.co.za/article/2019-12-17-the-future-of-east-africas-lastmermaids-hangs-in-the-balance/
Página da IUCN International Union for Conservation of Nature em Mozambique www.iucn.org/regions/easternand-southern-africa/countries/mozambique
Página da WWF em Mozambique: www.wwf.org.mz, incluindo Posicionamento Sobre questões relativas à Indústria
Extractiva em Moçambique: https://www.wwf.org.mz/?5000/Posicionamento-Sobre-questoes-relativas-a-IndustriaExtractiva-em-Mocambique
Página do IPIECA, the global oil and gas industry association for advancing environmental and social performance:
www.ipieca.org incluindo relatório online "Local content. A guidance document for the oil and gas industry (2nd
edition) (2016); The Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and Social Issues"
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/local-content-a-guidance-document-for-the-oil-and-gas-industry-2ndedition/
Página da Bill & Melinda Gates Foundation, www.gatesfoundation.org incluindo relatório online "Paper 7:
Leveraging extractive industries for skills development to maximize sustainable growth and employment, Bill &
Melinda Gates Foundation" www.gatesfoundation.org/~/media/GFO/What-We-Do/Global_Policy_DPAF/ExtractivesReport/Papers/20150814-Paper-7-final-version-sv.pdf
Página do ILO, International Labour Organization, www.ilo.org incluindo relatório online "ILO Policy Note: Inclusive
business practices in Africa’s extractive industries (2015)" https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_449662.pdf
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Classificação da informação de base
Estando planeado para Moçambique um dos principais projectos africanos de Petróleo e Gás para os
próximos anos, encontram-se “online” muitos artigos com boa qualidade em que são discutidos os
recursos de hidrocarbonetos do país. Por seu lado, as empresas envolvidas e as autoridades nacionais
vão atualizando regularmente os diferentes projetos planeados para o “offshore”. Além disso, podem ser
encontrados muito artigos científicos e técnicos, em quantidade e qualidade suficiente, embora por vezes
seja difícil encontrar detalhes específicos como mapas rigorosos ou quantificações. Valores exactos
acerca das reservas comprovadas, dados coligidos, orçamentos, por exemplo, são particularmente
difíceis de encontrar e/ou validar.
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Informação suplementar a adquirir/produzir


Documentos com as reservas auditadas das descobertas e explicação dos valores,
nomeadamente: i) Aplicação de Retenção de Gás ("Gas Holding Application"); ii) Relatório Anual
de Recursos Petrolíferos ("Annual Petroleum Resources (APR)").



Lista dos diferentes recursos quando um projeto é sancionado (recursos provados, prováveis e
possíveis; áreas dos campos correspondentes; etc.).



Perfis da produção projectada para as diferentes descobertas (ou comentários sobre eles), por
forma a entender melhor a perspectiva de produção nos próximos 5 a 10 anos.



Lista e extensão de todas dados já existentes: i) poços (offshore ou onshore / pesquisa ou
produção); ii) sísmica; iii) outros dados geofísicos (gravimetria, magnetometria, CSEM).

Lista e progresso de outros projetos, como por exemplo: i) novo oleoduto da bacia do Rovuma para a
África do Sul; ii) Unidade Flutuante Marinha de Armazenamento e Escoamento na Província de
Inhambane; iii) projecto "Nacala LNG to powership"; iv) projeto futuro de armazenamento de CO2, ainda
em discussão?
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6.13 PRODUÇÃO DE ENERGIA
6.13.1 Descrição Geral
Moçambique possui um enorme potencial para a produção de energia com fontes diversificadas quer de
origem fóssil como renovável.
No que diz respeito aos combustíveis fosseis, para além do carvão mineral de Tete, nos últimos anos
foram identificadas reservas de gás natural onshore nas províncias de Inhambane (Pande e Temane) e
Sofala (zona do Búzi) e offshore na província de Cabo Delgado. Estão igualmente em curso prospecções
em blocos localizados em toda a região costeira das províncias de Nampula e Zambézia (ver ponto
seguinte).
Adicionalmente, estudos recentes, identificaram e mapearam locais com potencial para o
desenvolvimento de projectos de produção de energia com recurso a fontes renováveis (hídrica, solar,
eólica, marítima, biomassa e geotérmica), o que vem enriquecer a matriz energética do país. Com efeito,
o Atlas das Energias Renováveis de Moçambique mostra que o país possui um potencial total de
23.000 GW com base nestes recursos.
Contudo, apesar do cenário de aparente abundância descrito acima, ainda há desafios no que tange a
uma exploração plena e mais eficiente desse potencial. Com efeito, mais de 60% da energia total
consumida anualmente no país ainda provém da biomassa (lenha e carvão vegetal), com um nível
tecnológico de exploração ainda pouco desenvolvido, sendo que apenas cerca de 30% da população tem
acesso a electricidade.
Reconhecendo como prioritária a necessidade de inverter este cenário, o Governo está a implementar
um conjunto de reformas (institucionais e legais) que visam impulsionar o crescimento económico e a
melhoria do bem estar das populações, estabelecendo no desenvolvimento de projectos energéticos um
equilíbrio entre as duas vertentes identificadas na sua Estratégia Nacional de Electrificação: i) a vertente
social, com projectos de pequena escala explorando o potencial de fontes renováveis; e ii) a
implementação de megaprojectos com vista à edificação de infraestruturas energéticas de grande
dimensão, associadas ao desenvolvimento de empreendimentos de uso intensivo de energia e a
exportação.
Assim, nos últimos anos e associados aos megaprojectos, já foram implementados diversos
empreendimentos na área da geração de energia com base no gás. É esperado que esta dinâmica de
crescimento se mantenha, sobretudo com a entrada em produção das reservas do Rovuma.
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Já na vertente social, estão igualmente em carteira projectos identificados no âmbito da electrificação
rural e do Projecto de Energia para Todos (ProEnergia), alguns dos quais já em fase de implementação.
A implementação de projectos desta natureza exerce um acréscimo de procura sobre o uso e ocupação
de espaços pelo que um planeamento adequado é requerido. Este planeamento passa pela necessidade
da identificação e localização das áreas existentes e potenciais para a exploração quer dos recursos
energéticos existentes quer daqueles que poderão vir a ser dinamizados, antecipando os potenciais
conflitos com as demais actividades.
Neste contexto no que diz respeito ao POEM serão inventariadas as infraestruturas de produção de
energia existentes e potenciais no espaço marítimo moçambicano.

6.13.2 Caracterização da Actividade
Descrição da actividade / uso / função: Energias Renováveis
Muito embora nos últimos anos o aumento da capacidade produtiva provenha essencialmente do gás, os
planos de desenvolvimento do sector identificam como prioridade para a expansão do sistema eléctrico,
o aproveitamento eficiente de todas as fontes disponíveis na matriz energética do país através de
investimentos em centrais eléctricas com base em critérios sólidos de sustentabilidade a médio e longo
prazos. Neste contexto as fontes de energias renováveis mostram-se assim bastante relevantes.
O Atlas de Energias Renováveis que, conforme foi referido anteriormente, resulta de estudos efectuados
aos recursos energéticos primários do país, produziu como resultado, uma carteira de projectos de
produção de energia.
Com base em critérios, económicos técnicos e sociodemográficos foram identificados, para cada fonte,
alguns projectos considerados prioritários. Estes projectos de acordo com a sua dimensão e proximidade
da rede foram classificados em dois grandes grupos:


Sistemas interligados de energia, a que se referem as soluções com potencial de ligação a Rede
de Transporte



Sistemas isolados, a que se referem as soluções off-grid, fora da Rede Eléctrica Nacional.

Sistemas interligados de energia
Recursos hídricos

No âmbito do Atlas de Energias Renováveis foi avaliado o potencial hidroeléctrico nacional, que se
apresenta na figura seguinte.
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Foram identificados e estudados 1.446 possíveis projectos hídricos, com um potencial de produção de
18,6 GW e de entre estes foram identificados 351 projectos cuja capacidade produtiva total se estima em
cerca de 5,6 GW. Destes destacam-se os projectos na bacia do Zambeze, na província de Tete. Já
existem em carteira projectos específicos para a implementação de centrais de grande dimensão
(capacidade acima de 100 MW) tais como Mpanda Nkwua, Cahora Bassa Norte, Boroma e Lupata.

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.114 - Atlas do Potencial Hidroeléctrico de Moçambique

Foram igualmente identificados cerca de 95 projectos de média dimensão com vantagens comparativas
em termos de capacidade de financiamento bem como maior facilidade de escoamento de energia.
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Contudo são os restantes 263 projectos de pequeno porte (capacidade até 5 MW) identificados, que
apresentam maior relevância no contexto do POEM, dada que a localização de uma boa parte dos
mesmos se situa na faixa costeira das províncias de Nampula e Cabo Delgado (ver figura seguinte).

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.115 - Localização dos Projectos Hidroeléctricos Identificados

Recurso eólico

O aproveitamento deste recurso consiste na captação do movimento de translação de hélices provocado
pelo vento, transformado em movimento de rotação que é transferido aos rotores dos aerogeradores
eólicos produzindo electricidade. Na figura seguinte apresenta-se o potencial eólico para Moçambique.
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De acordo com o Atlas, o potencial estimado para moçambique situa-se em 4,5 GW, dos quais 1,1 GW
reúnem condições para ligação imediata à Rede Eléctrica Nacional - REN. As províncias costeiras de
Maputo e Gaza são as que melhor recurso apresentam, seguidas pelas províncias de Sofala, Zambézia
e Cabo Delgado

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.116 - Atlas do Potencial Eólico de Moçambique

No espaço marítimo, existem estudos para o desenvolvimento de projectos na Manhiça província de
Maputo, 30 MW, e no Tofo (Inhambane), 20 MW. A figura seguinte ilustra a localização dos projectos
eólicos identificados.
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.117 - Localização dos Projectos Eólicos

Recurso solar

O mais abundante no país, o seu aproveitamento geralmente é conseguido através da conversão directa
da energia solar (calor ou luz) que irradiando sobre determinados materiais provoca os efeitos
termoeléctrico, ou fotovoltaico, conforme o caso. Na figura seguinte apresenta-se o potencial do recurso
solar em Moçambique.
Actualmente existem no país, para além de pequenas redes isoladas, a Central Solar de Mocuba na
província da Zambézia, com uma capacidade de 40 MW que foi comissionada em 2019. Está em curso
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a implementação do projecto de 40 MW Metoro no distrito de Ancuabe na província de Cabo Delgado,
tendo já sido adjudicada a empreitada.

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.118 - Atlas do Potencial Solar de Moçambique

No contexto do espaço marítimo está em negociação a implementação do projecto de 20 MW de Mecúfi
na província de Cabo Delgado.
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.119 - Localização dos Projectos Solares

Recurso biomassa

A biomassa é uma fonte renovável que pode ser usada na produção de energia e representa todo o
recurso que provém de matéria orgânica seja de origem animal ou vegetal. Na figura seguinte é
representado o potencial da biomassa de Moçambique para a produção de electricidade.
Muito embora a sua eficiência de conversão seja reduzida, uma das vantagens da biomassa é que o seu
aproveitamento pode ser feito directamente pela combustão em fornos e caldeiras. Inovações
tecnológicas têm vindo a ser desenvolvidas para melhorar a eficiência e reduzir os impactos ambientais.
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.120 - Atlas do Potencial de Biomassa de Moçambique

O país possui uma variedade de recursos de biomassa para a produção de electricidade, desde os de
origem florestal, da indústria açucareira, cogeração na indústria de papel e os chamados Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU). Estima-se em 2 GW o potencial deste recurso, porém apenas 128 MW se
mostram viáveis.
A região costeira a norte do rio Save apresenta maior potencial deste recurso, sendo as províncias da
Zambézia e Sofala as mais ricas em termos de Biomassa (ver figura seguinte).
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.121 - Localização dos Projectos Biomassa

Recursos geotérmicos

Este recurso, na essência, é constituído pelo calor proveniente das camadas mais profundas da terra
(magma) onde as temperaturas chegam a atingir 2.000 ºC. Fenómenos geológicos levam a que, em
alguns locais do planeta, este calor esteja mais próximo da superfície (crosta terrestre) gerando grandes
quantidades de vapor ou de águas quentes. Assim o aproveitamento do recurso é conseguido por meio
de grandes perfurações no solo para captar essa energia que irá alimentar as turbinas dos geradores de
electricidade. Na figura seguinte é apresentado o potencial geotérmico de Moçambique. Os estudos
identificaram locais com condições (temperatura e profundidades suficientes) para a produção de energia
num total de 147 MW de potencial.
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.122 - Atlas do Potencial Geotérmico de Moçambique

Os projectos prioritários totalizam cerca de 47 MW distribuídos como se segue.

Quadro 6.84 - Projectos prioritários de energia geotérmica
Projecto

Província

Capacidade (MW)

Potencial (MW)
76

Mentagula

Niassa

20

Morrumbala

Zambézia

20

46

Boroma

Tete

7

25

Fonte: Atlas de Energias Renováveis
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Recursos marítimos (ondas do mar)

O aproveitamento da energia “do mar” faz-se basicamente através de uma das quatro formas: energia
das ondas, energia das marés, energia térmica dos oceanos e energia cinética através das correntes
marítimas.

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.123 - Atlas do Potencial da Energia das Ondas de Moçambique

Os estudos do Atlas mostram que o país tem um baixo potencial para produção de energia através das
ondas do mar, pois os fluxos médios das ondas apresentam-se baixos (entre 5 kW/m no Centro e Norte
e 11 kW/m no Sul).
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No entanto, foram identificados em Inhambane três locais para a implementação piloto para testar a sua
eficiência (ver figura seguinte).

Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.124 - Localização dos Projectos de Ondas do Mar

Sistemas isolados, off-grid
Estes são projectos de pequena dimensão (ver o mapa da figura seguinte), essencialmente hídricos e
solares ou combinados (solares + diesel) que visam acelerar a electrificação rural como forma de cumprir
o compromisso de acesso universal.
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Fonte: Atlas de Energias Renováveis

Figura 6.125 - Localização dos Projectos fora da Rede de Baixo Custo

Projecto Energia para Todos
Parte dos projectos mencionados anteriormente, foram integrados num pacote denominado Projecto
Energia para Todos (ProEnergia) com o apoio financeiro de parceiros de cooperação.
O ProEnergia visa a ligação e o fornecimento de energia a residências e instituições e compreende duas
grandes componentes: i) Densificação e expansão da Electrificação na Rede (on-grid), a ser
implementada pela Electricidade de Moçambique; ii) Electrificação através de mini-redes fotovoltaicas e
sistemas solares isolados (off-grid).
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O projecto abrange 19 distritos seleccionados (ver figura seguinte), prevendo ligar 235.000 consumidores,
2/3 dos quais nas zonas rurais e os restantes nas áreas periurbanas. Prevê igualmente conectar as
instituições públicas dos 500 aglomerados populacionais abrangidos incluindo 450 unidades sanitárias.

Fonte: Projecto de Energia para Todos - ProEnergia (MIREME 2019)

Figura 6.126 - Mapa das áreas de implementação do projecto ProEnergia
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Caracterização do mercado
Oferta
A oferta de energia eléctrica no país provem maioritariamente de fontes hídricas, onde se destaca a
Hidroeléctrica de Cahora Bassa29 (2.075 MW), à qual se somam as barragens de Mavuzi (45 MW),
Chicamba (35 MW) e Corumana (16 MW). Recentemente foram implantadas as centrais a Gás de
Gigawatt (100 MW), CTRG (175 MW) e Kuvaninga (40 MW).
A Central Flutuante de Nacala (110 MW) com funcionamento a Diesel, mas recentemente convertida para
igualmente funcionar a Gás vem acrescentar a esta oferta de fontes térmicas. Em 2018 foi comissionada
a Central Térmica de Maputo (125 MW Gás) e em 2019 entrou em funcionamento a Central Solar de
Mocuba, com 40 MW de capacidade instalada.
Em 2018 a energia total produzida atingiu 15.650 GWh uma diminuição de cerca de 8% relativamente a
2017. Esta redução contraria a tendência dos últimos anos e deveu-se sobretudo aos constrangimentos
hidrológicos verificados no período em causa e que afectaram os níveis de água na albufeira de Cahora
Bassa.






Empresas que fornecem produtos e serviços


Electricidade de Moçambique (EDM)



Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB);



Mozambique Transmission Company (MOTRACO)



KarPower



Gigawatt



Kuvaninga Energia



Central Termica de Ressano Garcia (CTRG)



Central Solar de Mocuba S.A. (CESOM)

Organizações públicas que oferecem produtos e serviços


Ministério de Recursos Minerais e Energia (MIREME)



Autoridade Reguladora de Energia (ARENE)



Ministério da Terra e Ambiente



Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural



Fundo Nacional de Energia (FUNAE)

Organizações não lucrativas que oferecem produtos e serviços


Associação Moçambicana de Energias Renováveis (AMER)

29 Dos 2075 MW, apenas 500 estão alocados à EDM para o consumo interno sendo o remanescente reservado para ESKOM da Africa do Sul
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Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER)

Importações de bens e serviços.


Existe um conjunto de fornecedores estrangeiros, onde se destacam as empresas de
fornecimento de energia integradas no mercado regional denominado Southern Africa Power
Pool (SAPP).

Procura
O país tem vindo a registar um crescimento médio anual na ordem dos 8% ano no consumo final de
energia, e em 2017 atingiu cerca de 15.000 GWh. Grande parte desta energia (70%) representa o
consumo da empresa de fundição Mozal, 11% para o consumo residencial e o remanescente para os
serviços e outras indústrias incluindo o agronegócio.
Grande parte dos consumidores de baixa tensão (residências e pequeno comércio) concentram-se nos
grandes centros urbanos do país. Contudo os esforços de electrificação do país tendem aos poucos a
alterar esse cenário. Nesse contexto, nos últimos anos foram electrificadas 151 sedes distritais de um
total de 154 estando já ligadas à Rede Eléctrica Nacional. Contudo, apenas 60% dos 431 Postos
Administrativos estão electrificados.
Tendências
Estudos de mercado recentes apontam para uma tendência cada vez mais crescente na procura de
energia (com um crescimento médio anual da ponta estimado em de 11%).
De acordo com o Plano Director Integrado de Desenvolvimento do Sistema Eléctrico de Moçambique
(PDIE), espera-se que a procura de energia ao nível doméstico atinja em 2030 os 4.500 MW,
representando cerca de 4 vezes mais o valor registado em 2019.
Adicionalmente, o mercado regional, no âmbito da Southern Africa Power Pool - SAPP, é igualmente um
factor determinante no que diz respeito ao comportamento do perfil da oferta e procura de energia.
Esta procura irá pressionar a capacidade de produção e espera-se que esta seja satisfeita com a
implementação da Estratégia Nacional de Electrificação que prevê, para alem da extensão da REN, a
construção de novas centrais. De acordo com o PDIE espera-se um incremento na capacidade de
produção de 4.300 MW até 2043.

Área/espaços ocupados
De acordo com o estudo, para a implementação das centrais de energia das ondas do mar, nas zonas
dos projectos-piloto será necessário uma área estimada de 2 x 2 km2 por projecto.
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6.13.3 Valores (actuais e potenciais)
Valor Ambiental
Os recursos energéticos quanto à sua exploração variam nas suas características tecnológicas e
ambientais, por via disso o seu valor difere de fonte para fonte.
Hídrica
A produção de energia através de fontes hídricas, quase sempre implica a necessidade de construção
de grandes reservatórios de água, com consequências negativas onde se destacam inundações de
grandes áreas potencialmente usadas para outras actividades. Poderá causar igualmente alterações
significativas no curso normal dos rios, o que requer por vezes a realocação prévia da população e da
fauna aí existente. Contudo estes impactos indesejáveis poderão ser mitigados durante a fase do
obrigatório estudo de impacto ambiental, pelo que este recurso se mostra preferencial na produção de
energia eléctrica.
Solar
A energia solar é uma das fontes mais limpas que se conhece. Porém, a baixa eficiência no processo de
conversão para energia eléctrica (estimada em cerca de 10% contra os 90% da hídrica) tem constituído
um dos principais factores negativos no aproveitamento deste recurso, pois isto leva à necessidade de
uso de grandes áreas para instalação dos painéis de captação, de forma a que se possa produzir energia
suficiente e que viabilize economicamente os projectos. Estima-se que para cada MW produzido seja
necessária, aproximadamente, uma área de 2 ha. Contudo, dada a sua natureza de emissão Zero e
porque pelas normas nacionais é mandatória a realização de um estudo de impacto ambiental na
implementação de qualquer projecto energético, a limitação de espaço não se mostra tão restritiva ao
aproveitamento deste recurso.
Eólica
Como já foi anteriormente referido, a produção de energia eléctrica através do vento ocorre pela
conversão do movimento de translação contido nos ventos que é captado pelas hélices e convertido em
movimento de rotação nas turbinas eólicas. Este processo requer a instalação de um conjunto de torres
que poderá afectar o aspecto paisagístico. Por outro lado, dependendo do tipo de turbinas usadas, poderá
gerar um ruído indesejável. Para mitigar esta situação existem normas e padrões que devem ser
respeitados.
Biomassa
O uso da biomassa, para além da baixa eficiência, encerra outros aspectos negativos que devem ser
cuidadosamente avaliados. Tais aspectos têm a ver com a necessidade de um maior acompanhamento
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na reposição da flora (dependendo da sua origem) bem como na ocupação do solo. Estes tendem a ser
mitigados ao longo dos últimos anos pelo uso de tecnologias mais eficientes, e através do uso da
biomassa em projectos de co-geração.
Geotérmica
Muito embora a emissão de gases poluentes na atmosfera seja quase zero, o aproveitamento deste
recurso requer cuidados especiais, quer no processo de perfuração, quer na extração e transferência do
calor, pois se estes não forem executados da forma adequada podem causar danos ambientais
irreparáveis. Adicionalmente, por causa dos diversos minérios, encontrados nas águas extraídas,
associados a certos componentes nocivos contidos nos gases, o processo do tratamento das águas após
o aproveitamento energético mostra-se delicado.
Gás Natural
O processo de produção de energia eléctrica através do gás natural requer um sistema de resfriamento
que normalmente necessita de água. Dado o volume de água necessário, este facto representa um valor
negativo para o ambiente devido quer pelas quantidades de água captada quer por causa dos efluentes
despejados. Contudo vêm sendo introduzidas tecnologias com vista à necessária redução da água, bem
como para a mitigação do impacto.
Carvão Mineral
O uso do carvão para produção de electricidade já encerra consigo um impacto negativo devido às
condições associadas à sua extracção. O processo de mineração do carvão geralmente causa danos
aos recursos hídricos e solos das áreas adjacentes. Associado a este factor negativo, a queima do carvão
emite para o ambiente gases poluentes, que são um dos maiores responsáveis pelas chuvas ácidas e
trazem consequências nefastas para os solos.

Valor Económico
A disponibilidade de energia é um factor determinante que pode actuar como catalisador para o
desenvolvimento económico e social das populações. Ela favorece o estabelecimento de pequenos
negócios o que poderá contribuir positivamente para a geração de renda das famílias sobretudo as mais
desfavorecidas. Por outro lado, o país ainda possui um excedente de energia e está inserido num
mercado regional, tipicamente deficitário no que diz respeito à produção e consumo de energia. Este
facto apresenta-se como uma excelente oportunidade para o incremento das exportações contribuindo
deste modo para a melhoria da balança comercial do pais.

19029-F2-E04-T03-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 3 - Usos, Actividades e Funções | 544

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

Valor Social
A energia representa sem dúvida um elemento central para qualquer estratégia de desenvolvimento
económico e social. De facto, são inúmeros os benefícios directos e indirectos que a energia eléctrica
propicia. O acesso a energia possibilita o uso de electrodomésticos e equipamentos de telecomunicações
com impactos na rotina da vida familiar e na consequente melhoria do padrão de vida. Para além disso,
contribui para a melhoria dos serviços públicos básicos prestados como é o caso da educação, saúde,
fornecimento de água entre outros.

6.13.4 Interacção
As restrições para implantação de infraestruturas de produção de energia normalmente estão associadas
a conflitos na ocupação do espaço físico por um lado e pela incompatibilidade do uso da água, derivada
das alterações ambientais que poderá provocar por exemplo devido a descargas de águas poluentes ou
no desvio do curso da água no caso das barragens.
No caso de infraestruturas offshore poderão dificultar a navegação.

6.13.5 Recursos necessários à sua existência/ desenvolvimento sustentável
Necessidades de espaços
No contexto energético a sustentabilidade poderá ser vista de dois prismas intrinsecamente relacionados.
Se por um lado é necessário que o uso dos recursos se traduza num mínimo de impactos negativos para
o ambiente, por outro lado é fundamental garantir que a exploração dos recursos seja feita de uma
maneira apropriada e efectiva em custos, permitindo a sua existência a longo prazo. Para um
desenvolvimento sustentável é crítico encontrar um equilíbrio entre o consumo e a renovação dos
recursos naturais.
A questão da eficiência energética é tema actual, e preocupação generalizada de todos os países e pode
minimizar os efeitos negativos da pressão imposta pela procura crescente de energia. Programas de
eficiência energética em que se combina a eficiência nos processos de produção com a gestão do lado
da procura, podem ser bastante úteis na minimização da pressão sobre os recursos energéticos.
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Classificação da informação de base
Suficiente

Informação suplementar a adquirir/produzir
A informação de base poderá ser enriquecida atraves da disponibilização de:


Lista dos projectos selecionados para o leilão



Lista dos projectos em carteira indicando o seu estágio de desenvolvimento e potenciais áreas a
ocupar

Sempre que possivel esta informação deve ser georeferenciada.
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6.14 INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
6.14.1 Descrição Geral
Nesta análise são identificadas as principais instituições que realizam a investigação científica marinha e
descritas as principais áreas de conhecimento e os locais de realização das principais pesquisas
marinhas, assim como se faz uma análise da evolução da investigação marinha.
Com uma superfície de aproximadamente de 800 mil km2, uma linha de costa de cerca de 2.700 km,
águas territoriais marinhas que cobrem uma área de mais de 100 mil km2 e cujas águas interiores ocupam
uma área de 20 mil km2 (ECITIM, 2006), Moçambique apresenta espaços marítimos com grande riqueza
de recursos e diversidade marinha que lhe confere grande potencial económico e ambiental. Porém,
existem várias ameaças ao desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos tais como a poluição, o
desenvolvimento costeiro insustentável e a depredação de ecossistemas e dos recursos.
Dada essa ameaça e a importância da busca de conhecimento científico sobre o mar e seus recursos, o
ambiente marinho tem sido palco de expedições de várias entidades nacionais e estrangeiras mormente,
universidades, instituições públicas e privadas, organizações ou associações de investigação, bem como
de pessoas singulares que mostram interesse em realizar actividades de investigação científica sobre o
mar (REICIM, 2019). Nesse âmbito está estipulado que a investigação marinha é autorizada pelo Ministro
que superintende a área do mar, sendo a autorização para entidades estrangeiras apenas concedida
quando decorrente de contratos ou acordos celebrados com instituições moçambicanas e se enunciadas,
de forma inequívoca, as vantagens concretas para o país. Complementarmente a investigação científica
marinha por entidades estrangeiras deve contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico
nacional, incluindo a transferência de conhecimentos para o país, nomeadamente assegurando a
inclusão de nacionais em estudos conjuntos e a divulgação, no plano nacional e internacional, dos
resultados da investigação científica em que haja incidência directa na exploração e aproveitamento dos
recursos naturais vivos e não vivos, após a sua entrega ao Estado moçambicano.
Existem vários valores provenientes da investigação científica marinha, a partir do momento em que a
mesma se foca nos recursos vivos e não vivos, incluindo pesquisas e prospecção de hidrocarbonetos no
mar e de recursos minerais marinhos, bem como actividades de pesquisa, exploração, remoção,
demolição de objectos ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos no Espaço Marítimo
Nacional.
Para a elaboração desta análise, referente à investigação científica marinha, recorreu se à revisão de
literatura que consistiu na recolha e análise da informação disponível e relevante, incluindo: i) bibliografia
relacionada com o levantamento das instituições que realizam pesquisa marinha e o seu respectivo foco;
ii) principais locais onde geralmente se realiza a investigação; iii) áreas de conhecimento mais
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pesquisadas e possíveis necessidades futuras de investigação; e iv) a evolução da investigação em
Moçambique. A informação foi extraída de artigos científicos, de relatórios anuais publicados por
instituições ligadas à área, como por exemplo o Boletim da República e o Portal do Governo, de teses
(Licenciatura, Mestrado e Doutoramento) e de outras fontes de informação não publicadas.

6.14.2 Caracterização
Descrição da actividade / uso / função
As principais instituições, organizações e ou associações nacionais e internacionais que realizam a
pesquisa científica na área de ciências marinhas compreendem as listadas no quadro seguinte. Estas
têm trabalhado de forma integrada, incluindo as instituições de ensino superior para alcançar melhores
resultados e contribuir no conhecimento e na conservação dos recursos marinhos.

Quadro 6.85 - Instituições que realizam a investigação científica marinha ou que financiam a mesma
Instituição
Instituto de Investigação
Pesqueira

Sigla

IIP

World Wide Fund (Fundo Mundial
WWF
para a Natureza)

Sede
no país

Foco/ Missão

Maputo

Realizar estudos de investigação pesqueira e
aquícolas, que promovam o desenvolvimento
sustentável da actividade pesqueira e aquícola do
País

Maputo

Uma das maiores e mais experientes organizações
de conservação do mundo; com a missão de
impedir a degradação ambiental do planeta,
conservar a diversidade biológica do mundo,
garantir que a utilização dos recursos naturais
renováveis seja sustentável e promover a redução
da poluição e o consumo desnecessário.

BIOFUND

-

Maputo

Fundação moçambicana, privada, criada com a
missão de contribuir para o financiamento
sustentável da biodiversidade. O seu principal foco
são as Áreas de Conservação (AC) do país.

Marine Megafauna

MMF

Inhambane,
Tofo

Organização americana criada para pesquisar,
proteger e conservar as populações de megafauna
marinha ameaçadas em todo o mundo

Centro de Pesquisa Marinha de
Bazaruto

-

Inhambane,
Bazaruto

Facilitar o estudo e pesquisa de várias matérias,
com finalidade diversa da vida aquática, sobretudo
para a definição de critérios científicos para a
defesa da biodiversidade marinha

Maputo

Exercer autoridade nas áreas de jurisdição
marítima, lacustre e fluvial, estabelecer e manter as
condições de segurança e preservar o meio
ambiente marinho para a realização das
actividades marítimas

Instituto Nacional da Marinha

INAMAR
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Instituição

Instituto Nacional de Hidrografia
e Navegação

Estação e Museu de Biologia
Marinha de Inhaca

Sigla

INAHINA

EBMI

Sede
no país

Foco/ Missão

Maputo

Garantir uma sinalização marítima de qualidade
para a segurança à navegação nas águas sob a
jurisdição nacional. A função principal é de facilitar
a navegação segura nas águas costeiras e
interiores do país através de serviços hidrográficos,
oceanográficos assim como instalação, reabilitação
e manutenção de ajudas à navegação. O instituto
tem também a responsabilidade de calibrar
agulhas magnéticas.

Maputo,
Inhaca

É um Departamento de Investigação da Faculdade
de Ciências da UEM. Pela sua natureza, a EBMI é
uma unidade científica da Faculdade de Ciências
que, de forma organizada e hierárquica, engloba
um conjunto de áreas científicas afins, que
permitem leccionar, desenvolver a investigação e
extensão e realizar a gestão dos recursos
colocados à sua disposição.
A Faculdade de Ciências orienta as suas
actividades com a finalidade de atingir os seguintes
objectivos:
1. Providenciar uma educação actualizada de
padrão internacional baseada no conhecimento
científico.
2. Realizar e promover uma investigação de mérito
nacional e internacional.
3. Contribuir para o desenvolvimento de
competência e conhecimento científico na
sociedade moçambicana.

Universidade Eduardo Mondlane
(Faculdade de Ciências, Escola
Superior de Ciências Marinhas e UEM (FC,
Costeiras, Centro de Pesquisa e ESCMC e Maputo e
Quelimane
Tecnologia do Mar, Centro de
CAIRIM)
Arqueologia Investigação e
Recursos da Ilha de Moçambique
e Museu da História Natural)

4. Providenciar a compreensão da importância da
ciência em áreas tais como agricultura, ecologia,
economia, engenharias, recursos naturais e outras.
A Escola Superior de Ciências Marinhas e
Costeiras cria capacidade para a utilização e
exploração sustentável do mar e das zonas
costeiras, através de ensino, investigação e
extensão, para o benefício das comunidades e
para desenvolvimento do país e da região.
O Centro de Pesquisa e Tecnologia do Mar tem
como missão realizar actividades de investigação
científica multidisciplinar e de inovação de
tecnologias para o uso e exploração sustentáveis
do mar e dos seus recursos.
O Centro de Arqueologia Investigação e Recursos
da Ilha de Moçambique tem por objecto a
investigação e protecção do património
arqueológico subaquático, em colaboração com a
UNESCO
O Museu de História Natural proporciona
informação naturalista e etnográfica.
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Instituição

Universidade Unilúrio
(Faculdade de Ciências Naturais)

Centro de Desenvolvimento de
Zonas Costeiras

Associação do Meio Ambiente

Sigla

UL

CDS-ZC

AMA

Associação Nacional de Áreas de
ANAC,
Conservação

Sede
no país

Foco/ Missão

Pemba

A Faculdade de Ciências Naturais assume como
missão gerar e difundir conhecimentos científicos,
tecnológicos e culturais, com o intuito de se
destacar como Instituição de referência nacional e
internacional na formação de uma nova geração de
profissionais competentes, críticos e éticos,
dotados de sólida base científica e humanística e
comprometidos com intervenções transformadoras
na sociedade e comunidades locais e em última
instância propiciando-lhes um desenvolvimento
sustentável.

Xai-Xai

É uma instituição governamental que assenta a
sua acção na prestação de assessoria técnica a
todas as entidades ligadas directa ou
indirectamente com a gestão costeira.

Pemba

Promover uma gestão sustentável do meio
ambiente, baseada na valorização do potencial
endógeno das comunidades, através da educação
ambiental e da promoção de boa governação,
tomando-se referência a nível nacional

Maputo

Organizar e desenvolver o Sistema Nacional das
Áreas de Conservação e assegurar o uso
sustentável e participativo da biodiversidade.

Organização das Nações Unidas

ONU

Financiador

Food and Agriculture
Organization

FAO

Financiador

Blue Ventures

A Blue Ventures é uma empresa social liderada
pela ciência que desenvolve abordagens
transformadoras para nutrir e sustentar a
conservação. Trabalha em parceria com as
comunidades costeiras em locais onde o oceano é
vital para a cultura e a economia.

NATURA

Contribuir para a conservação da biodiversidade, a
preservação de espécies e o uso sustentável do
património natural.

Bióicos

É uma iniciativa de transformação por meio da
educação e da divulgação científica das Ciências
Marinhas para a conservação dos oceanos. É um
projecto da área de Biologia Marinha, que visa o
desenvolvimento social, respeito ambiental e
viabilidade económica.

Centro de Terra Viva

Contribuir para o desenvolvimento sustentável,
baseado na legalidade, justiça e numa melhor
fundamentação técnico-científica das decisões
ambientais, para que os apelos à participação
pública na gestão ambiental incluídos nas políticas,
estratégias e na legislação ambiental nacional
sejam respondidos positivamente por uma
sociedade civil com capacidade para fazer
contribuições informadas e relevantes nesta área.

CTV
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Instituição

Sigla

Associação para Investigação
Costeira e Marinha

AICM

Associação Mar Sustentável

AMS

Sede
no país

Maputo

Foco/ Missão

Promover o uso responsável, valorização, gestão e
conservação dos recursos no Mar, Oceanos e
Ecossistemas a eles relacionados

Principais locais de pesquisa marinha
Segundo os relatórios de cruzeiros do IIP, a incidência da investigação nas ciências do mar ocorre nas
áreas ilustradas na figura seguinte, onde se destaca: na zona sul, a área de Inhaca, Bazaruto A e B; na
zona centro o banco de Sofala; e, na zona Norte, o canal de Moçambique. No entanto, existem outros
locais de pesquisa que coincidem com águas interiores. A pesquisa marinha ocorre com maior destaque
nas áreas referidas, de acordo com a sua importância para as pescas, as suas características ecológicas,
oceanográficas, morfológicas e o tipo de substrato do fundo.
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Fonte: Maluane et al, 2011, IIP, 2011

Figura 6.127 - Mapa de Moçambique mostrando os limites das áreas geográficas e principais áreas de
pesquisa e pesca ao longo da costa

O banco de Sofala é a área onde se realizou maior número de pesquisas dado o facto de maior número
(64) de cruzeiros incidirem nessa zona. A aderência é justificada pelo facto de o banco de Sofala constituir
a área de pesca mais importante do país, onde se explora principalmente o camarão de superfície, pelas
frotas artesanais, semi-industrial e industrial, destinado a exportação. A captura total do camarão do
banco de Sofala é de cerca de 7.000 a 8.000 ton/ano, o que contribui com cerca de USD 80 milhões por
ano para a economia do país (Palha de Sousa et al., 2008).
A segunda área de destaque é a Boa-Paz, com cerca de 29 cruzeiros, caracterizada pela abundância de
crustáceos de profundidade e a principal área da pesca a linha.
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As áreas de Bazaruto A, Bazaruto B, e Inhaca que ocupam o terceiro lugar de destaque em termos de
pesquisa marinha registaram cerca de 20 cruzeiros e são áreas importantes da gamba. Esta pescaria
embora não muito expressiva no país, tem sido também o objecto de constante e contínua avaliação com
vista a assegurar a existência de um conhecimento actual sobre esta actividade.
A área Norte, até a fronteira com a Tanzânia foi até ao presente pouco estudada, com apenas 7 cruzeiros,
devido às características do fundo rochoso que torna impossível a utilização de arrasto de fundo, a arte
de pesca tradicionalmente utilizada nos cruzeiros de investigação. Nesta área, a maior parte dos
cruzeiros foram realizados nos últimos anos na tentativa de testar novas tecnologias de pescas que
permitissem o arrasto de fundo.
O canal de Moçambique, tem actualmente sido alvo da atenção de cientistas da região e internacionais,
devido à sua característica única, a nível mundial, da área dominada por vórtices (eddies) (Saetre e Silva,
1984; de Ruijter et al., 2002; Tew-Kai e Marsar, 2009). Por conseguinte, nos últimos anos, foram
realizados cruzeiros com vista a investigar a natureza dos vórtices, como fontes de produtividade para a
região do canal de Moçambique e de calor para o Oceano Antártico através da Corrente das Agulhas
(Biastoch e Krauss, 1999).
Por outro lado, fruto da investigação científica foram criadas áreas de conservação, que incluem algumas
ao longo da costa, destinadas a conservar com sustentabilidade os recursos costeiros e marinhos: os
Parques Nacionais das Quirimbas e do Arquipélago de Bazaruto, as Reservas Nacionais de Marromeu e
Pomene, a Reserva Especial de Maputo, a Reserva Marinha Parcial de Ponta do Ouro e ainda as Áreas
de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas e de Protecção Total do Cabo de São Sebastião
(ver figura seguinte).
As áreas de conservação que se encontram ao longo da costa e em águas interiores, também são locais
que se efectuam pesquisas científicas marinhas com finalidade de fornecer informações sobre o estado
dos recursos antes e depois da implementação da protecção, assim como pesquisas sobre as evidências
dos efeitos da conservação para os ecossistemas locais e envolvente. A investigação sobre aspectos
físicos e ecológicos também merece destaque nas áreas de conservação.
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Fonte: BIOFUND, 2019

Figura 6.128 - Principais áreas de conservação de Moçambique

Evolução da investigação marinha
Segundo Bandeira et al. (2014), anos após a independência, em 1975, as actividades de pesquisa
marinha eram limitadas e concentradas principalmente em pescarias dada a cooperação com a Noruega
e a União Soviética. A nova era de investigação em Biologia e com forte perfil marinho começou em 1987,
com a reabertura da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane. Com grande
dinâmica, em 1990, ocorreu o desenvolvimento da área de investigação em Biologia Marinha, em que
foram adquiridos vários títulos académicos, e proporcionadas visitas institucionais e outras actividades
avançadas sobre a pesquisa marinha em Universidades exteriores o que impulsionou o desenvolvimento
de grandes especialistas na área de investigação científica marinha.
A área de Oceanografia física teve o seu destaque a partir da década de 90 quando foram identificados
vórtices ao longo do canal de Moçambique. Pesquisas nas áreas de Química Marinha e Geologia Marinha
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são pioneiras e têm sido desenvolvidas maioritariamente por estudantes da Escola Superior de Ciências
Marinhas e Costeiras da Universidade Eduardo Mondlane.
Para além dos aspectos mencionados acima, pode-se considerar que de 1987 a 1990 foi o período
notório na área da investigação marinha, também pelo facto de nesse período terem sido realizados
muitos cruzeiros. Na figura seguinte observa-se esse grande pico de cruzeiros, que resultaram num maior
número de pesquisas comparando com os anos anteriores e posteriores.

Fonte: Malauene et al., IIP, 2011

Figura 6.129 - Distribuição temporal dos cruzeiros de investigação realizados na costa Moçambicana

Segundo o relatório do IIP, entre 1983 e 1987, período de crise financeira, e entre 1995 e 2006,
registaram-se poucos cruzeiros de investigação (ver figura acima) ao longo da costa de Moçambique.
Estes, na sua realização, envolvem vários intervenientes dentre eles, locais e estrangeiros que participam
de várias formas, desde a alocação de embarcação e disponibilização de fundos para a realização de
um cruzeiro no âmbito de cooperação, até à implementação de programas de investigação de interesse
regional.
Em termos da abrangência de realização, 40% da investigação científica marinha foi realizada no âmbito
de programas internos das instituições e Ministérios ligados à área marinha, 54% com apoio internacional
(FAO, NORAD, NANSEN, URSS, GRD, Noruega) e os restantes 6%, em programas regionais dos países
do Este de África (ASCLME, MESOBIO, SWIOFP). Os programas regionais permitem a abordagem de
grandes ecossistemas marinhos sendo de realçar que a maior parte das pesquisas marinhas realizadas
até a data têm tido a contribuição de parceiros internacionais, quer através de disponibilização de navios,
quer através do financiamento do aluguer de embarcações locais.
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Nos últimos anos, a União Europeia, Portugal e a Suécia juntaram-se à causa da investigação marinha,
com apoio na educação marinha e financiamento académico em pesquisas em Moçambique na área das
ciências do mar. Por sua vez, noutros países da região Oeste do Oceano Índico (WIO), houve
envolvimento em consultorias oriundas de Instituições Europeias.
Os programas de longa duração, que incluem o financiamento de programas de doutoramento que em
projectos de investigação de curta duração não são possíveis de realizar, também alavancaram a
investigação marinha (Bandeira et al, 2014). As publicações realizadas são uma forma de mostrar o nível
de investigação do país.

Fonte: Pereira et al., 2014

Figura 6.130 - Produção científica em ciências marinhas em particular, biologia marinha e pescarias

A Associação Regional de Gestão para Ciências Marinhas (WIOMSA) também fortaleceu a investigação
marinha, padronizando e apropriando os métodos regionais em relação aos internacionais. Dessa feita
aumentou a colaboração entre pesquisadores moçambicanos da área e a criação de novas áreas de
pesquisas actualizadas usando metodologias internacionais.
A maior parte do apoio em investigação marinha ainda depende fortemente do exterior, contudo, nos
últimos anos tem-se trabalhado na criação de uma plataforma sólida em pesquisas da área. Para o caso
particular de biologia marinha, dados de 2014, referem que foram produzidos mais cerca de 300 artigos,
dos quais 50 foram publicados em revistas científicas internacionais e apresentados em conferências
internacionais (figura anterior).
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Principais áreas temáticas de investigação marinha
As principais áreas temáticas para investigação marinha em Moçambique são a biologia marinha e a
oceanografia física. Para a área de biologia marinha destacam-se os esforços para compreender os
mangais, ervas marinhas, algas, recifes de corais e incluem ainda pesquisas sobre crustáceos, os
variados invertebrados, tartarugas marinhas, mamíferos marinhos e as pescarias, segundo Pereira et al.
(2014).
Ervas marinhas
Existem 13 espécies de ervas marinhas no país, das quais 80% ocorrem na zona intertidal. A primeira
publicação sobre as mesmas foi de Moss e Cohen, que estudaram as ervas marinhas da Inhaca.
Trabalhos mais específicos foram sobre ecofisiologia, distribuição, estrutura, nutrientes e biologia
molecular das algas, e foram também foram desenvolvidos estudos sobre a interacção de diferentes
ervas marinhas, com peixes e comunidades de ictiofauna. Um terço de cerca de 60 referências publicadas
da região refere as ervas marinhas de Moçambique.
Algas
Ainda é necessária pesquisa sobre algas, no entanto, a maior parte da investigação referente às algas
foi realizada no sul do país com destaque para as algas azuis e verdes da Inhaca, assim como, sobre
clorophyceas flutuantes. Também ocorreram pesquisas no norte do país sobre o potencial económico
das algas com valores etnobotânicos, sendo a Eucheuma e a Kappapycus, oriundas das Filipinas, as
algas que se exportam a partir do norte do país.
Recifes de coral
O número de espécies de recifes de coral em todo o país ainda é desconhecido. Apenas na Inhaca, foram
identificadas cerca de 140 espécies de recifes de coral. Os corais também ocorrem maioritariamente no
norte do país, onde existem grandes barreiras de corais, e em Bazaruto. Estima-se cerca de 40 trabalhos
produzidos sobre alguns aspectos de pescarias em recifes de corais, gestão e monitoramento
sistemático, branqueamento e colecta de corais com fins de ornamentação.
Tartarugas marinhas
Cerca de 6 espécies de tartarugas marinhas foram identificadas no país. Estima-se que se tenham
produzido acima de 6 artigos sobre as mesmas, com foco nos aspectos de conservação da tartaruga
marinha.
Mamíferos marinhos
Estudos sobre a distribuição dos mamíferos, com destaque para os golfinhos, dugongos e baleias foram
realizados na baía de Maputo, em Bazaruto e no norte do país. Bazaruto possui a maior população de
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dugongos da região este de África, estimada em cerca de 120 indivíduos, em 1992. Os principais temas
de investigação têm sido sobre o comportamento e movimento dos golfinhos e sobre os habitats.
Mangais
Os mangais em Moçambique cobrem cerca de 396 mil ha e ocorrem principalmente nas zonas estuarinas.
Ao longo do rio Zambeze e em Quelimane, encontra-se a maior ocorrência de mangais com cerca de 50
km, cobrindo mais de 180 km da costa. No delta do Zambeze ocorre a maior floresta de mangais de
África que representa perto de 50% dos mangais do país. Foram identificadas cerca de nove espécies
de mangal no país. As principais áreas temáticas de investigação incidiram sobre aspectos biológicos,
físicos e socioeconómicos, com ênfase na taxonomia, distribuição, associação de fauna e flora e factores
biofísicos necessários para o desenvolvimento do mangal, assim como no valor económico do mangal
em combustível lenhoso e material de construção.
Crustáceos
A maioria das pesquisas sobre crustáceos focaram-se em decápodes e em algumas espécies comerciais,
nomeadamente na zoogeografia dos decápodes na região sul de África, incluindo Moçambique. Também
foram desenvolvidos estudos sobre a composição de camarão do litoral em relação às condições
climáticas. As espécies comerciais de camarão foram mais detalhadas na base de pescarias industriais
e cruzeiros regulares. Foram documentados também, por Dray, Paula e Macia et al, pesquisas sobre
aspectos relacionados com a ecologia geral e os aspectos dos crustáceos, incluindo habitats
preferenciais e distribuição temporal e espacial.
Outros invertebrados
A investigação sobre outros invertebrados focou-se na descrição da sua biologia e em aspectos
relacionados com as pescarias de espécies de bivalves e holotúrias com alguma importância comercial,
bem como com a avaliação de potencial para aquacultura. Estes estudos focaram-se em amêijoas e
ostras de areia nas baías de Maputo e Inhambane, respectivamente, e em pepinos do mar no litoral de
Nampula e Cabo Delgado.
Pescarias e Oceanografia
Na área temática das pescarias, e dos cruzeiros realizados, de entre os vários dados colhidos, destacamse os de pesca e os de parâmetros ambientais (recorrendo ao CTD). Os cruzeiros realizados na costa
moçambicana são diversificados em termos de temáticas abordadas (figura seguinte). A temática que
teve maior destaque foi a de “avaliação” com mais de 70 de cruzeiros, por ser o elemento primário do
trabalho da instituição que visa garantir propostas de medidas de gestão para a sustentabilidade dos
recursos explorados.
A maioria das pesquisas efectuadas em cruzeiros na área de Oceanografia referem-se a resultados
relacionados com a Temperatura, Salinidade e Densidade da água do mar através de um CTD. O
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INAHINA, que detém a legitimidade para a produção das Tabelas de Marés para a costa de Moçambique,
tem desenvolvido as pesquisas sobre marés. A lista de trabalhos produzidos sobre marés (em forma
monografias e teses) na costa nacional é suficientemente vasta, o que não existe em quantidade
desejável são publicações em forma de artigos científicos com revisão de pares.

Fonte: Malaeune et al, 2011, IIP, 2011

Figura 6.131 - Evolução temporal das áreas temáticas abordadas nos cruzeiros

A evolução dos objectivos abordados ao longo do tempo indica que, nos primeiros anos, houve maior
aposta na prospecção e oceanografia devido à maior necessidade de conhecimento sobre os recursos
existentes nas águas moçambicanas com vista à elaboração de estratégias/políticas conducentes à sua
exploração efectiva e a obtenção de maior ganho para o país através de divisas. Mais tarde, nos anos
1990, 1992 e 2007 foram realizados outros cruzeiros de prospecção e oceanografia, com novas
tecnologias, com o objectivo de identificar espécies que não tinham sido observadas antes. À medida
que se foram consolidando os recursos existentes, a avaliação do recurso passou a ser feita de forma
contínua a partir de 1979 até à presente data. Segundo a figura seguinte, os cruzeiros de pesca
experimental foram os que aconteceram em menor escala e apenas no banco de Sofala.
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Fonte: IIP, 2011

Figura 6.132 - Distribuição dos objectivos específicos por subáreas de pesca

Ainda segundo a figura, volta-se a repisar que o banco de Sofala teve a maior incidência de pesquisas
marinhas, pelo facto de esta área ser de grande importância para a pesca comercial. Na figura pode-se
observar que existe alguma lacuna de informação oceanográfica nas zonas de Bazaruto A, Bazaruto B,
Boa-Paz e Inhaca. O camarão de superfície foi apenas estudado no banco de Sofala devido ao facto de
o maior manancial de camarão de superfície se encontrar nesta área. Os crustáceos de profundidade, os
pequenos peixes pelágicos, demersais e a oceanografia tiveram maior distribuição espacial ao longo da
costa. Na área de Inhaca (baía de Maputo e foz do rio Limpopo) existem menores mananciais deste
recurso, mas estes não foram abordados pelos cruzeiros devido ao difícil acesso das embarcações
maiores a essas áreas. Os outros recursos distribuídos ao longo da costa justificam a distribuição dos
cruzeiros ao longo das várias áreas.
Relativamente aos dados que têm vindo a ser recolhidos através dos vários cruzeiros destacam-se os
dados sobre a pesca (captura total, captura por unidade de esforço, esforço de pesca, comprimentos das
espécies e peso individual) e os dados de CTD (condutividade, temperatura e pressão), enquanto que
outros dados (nutrientes, sedimento, correntes, etc.) têm sido pouco colhidos provavelmente devido ao
elevado custo de aquisição de instrumentos de medição destes parâmetros e às prioridades definidas.
Este resultado é suportado pelo facto de grande parte dos cruzeiros terem sido realizados com o intuito
de produzir informação que permitisse a compreensão dos recursos pesqueiros assim como os factores
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físico-químicos que influenciam a distribuição e abundância destes recursos ao longo do tempo. Dados
como nutrientes, sedimento, benthos e mamíferos marinhos apenas foram possíveis colher em cruzeiros
recentes em que foram utilizadas embarcações de investigação modernas como é o caso do Dr. F.
Nansen e ANTEA.
Turismo
Os ambientes costeiros virgens são um ponto de atracção focal para o investimento no turismo. Por isso,
é provável que a aplicação abrangente e sistemática da CTI aos ambientes de pesca costeira e no interior
produza amplos benefícios quer para a qualidade de vida, quer para o desenvolvimento económico.
Arqueologia subaquática
Na história do país são referidos numerosos naufrágios ao longo da sua extensa costa, sendo relatados
com maior ênfase os naufrágios ocorridos na Ilha de Moçambique. Nos anos 60, ainda durante o período
colonial as pesquisas levadas a cabo pela Comissão de Monumentos e Relíquias Históricas de
Moçambique relatam a existência de património arqueológico achado durante mergulhos para prática de
pesca desportiva na ilha de Moçambique, com evidências também de navios no Mogincual, no Baixo
Pinda, e de material no porto de Nacala e ilha de Inhaca. Os trabalhos realizados por esta Comissão
estavam virados principalmente para a recolha dos achados que por vezes era efectuada com o carácter
de salvamento dos mesmos.
Nos anos de 1980 a Universidade Eduardo Mondlane e a então Direcção Nacional da Cultura do
Ministério da Cultura, Juventude e Desportos conduziram algumas actividades de carácter científico
viradas para a prospecção e inventariação do património arqueológico subaquático, e o seu contexto, na
vertente de reconstituição do passado. Nessa década, foram vários os projectos de intervenção neste
património apresentados ao Governo, como foi o caso do Eurotri e MARECO, que, no entanto nunca
chegaram a ser aprovados: embora parecessem propostas sérias chegou-se à conclusão que não
visavam a investigação científica eram sim propostas de exploração com fins comerciais com base na
exportação e venda de objectos arqueológicos. Assistiu-se no final da década à entrada na corrida para
as actividades na área da arqueologia subaquática da equipe internacional da Empresa Portuguesa
Arqueonautas, em consórcio com a Moçambicana Património Internacional um programa que teve como
componente a alienação (venda e exportação) de importante património. Em 2011, abre-se uma nova
perspectiva no ciclo de investigações arqueológicas, com o início do curso de Arqueologia e Gestão do
Património Cultural na Universidade Eduardo Mondlane, e desse modo, com novas perspectivas para as
investigações arqueológicas. O curso ficou a cargo do Departamento de Arqueologia e Antropologia e
ministrado num período de quatro anos. Em 2018 foi inaugurado na Ilha de Moçambique o CAIRIM
(Centro de Arqueologia Investigação e Recursos da Ilha de Moçambique) uma instituição da Universidade
Eduardo Mondlane cuja actividade fulcral é a Investigação e protecção do património arqueológico
subaquático, em colaboração com a UNESCO, e que tem levado a cabo a sua acção de estudo e
protecção principalmente dos naufrágios da Ilha de Moçambique, ministrando tambem cursos de
formação nesta área a nível nacional e regional.
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Meio Ambiente
A pesquisa científica sobre o meio ambiente em Moçambique tem sido realizada por diferentes
instituições de ensino e pesquisa, com destaque para a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e os
departamentos de pesquisa (institutos) de alguns ministérios como o da agricultura e o das pescas. Uma
das questões que se tem levantado tem a ver com a relação entre os currículos académicos e os sectores
e actividades económicas, no sentido de se conseguir uma maior aproximação entre o que se ensina nas
universidades e as habilidades e conhecimentos técnicos de que o mercado precisa.
Para além da UEM, várias outras instituições do Estado têm estado envolvidas em actividades de
pesquisa relevantes para o sector do ambiente. Destacam-se neste contexto o Instituto de Investigação
Agronómica de Moçambique (IIAM), o Instituto de Investigação Pesqueira (IIP), o Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades (INGC). De acordo com o relatório nacional sobre a implementação da
Convenção sobre Biodiversidade, para além dos Centros de Desenvolvimento Sustentável (CDS) sob a
alçada do MITADER, foi também criado o Centro de Investigação Comunitária de Madjadjane e o Centro
de Investigação Etnobotânica de Namaacha. Os CDS foram criados com o objectivo de liderar as
actividades de investigação ambiental em três áreas fundamentais, nomeadamente a gestão marinha e
costeira (CDS - Zonas Costeiras, em Xai-Xai), a gestão de recursos naturais (CDS - Recursos Naturais
em Chimoio) e a gestão do ambiente urbano (CDS - Zonas Urbanas em Nampula).
Foram feitos alguns estudos para alguns tópicos específicos do meio ambiente, como é o caso de saúde
pública, saneamento do meio ambiente (urbano, periurbano e rural), impacto ambiental dos grandes
projectos e ambiente no contexto do sector de florestas e também para locais específicos como é o caso
do Parque Nacional das Quirimbas, do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, da Reserva
Nacional do Niassa, da Reserva Nacional do Gilé, do Parque Nacional da Gorongosa, da Reserva Parcial
Marinha da Ponta do Ouro, entre outras áreas de interesse. Apesar dos estudos realizados, na maior
parte das áreas de interesse no país não existe uma descrição exaustiva dos aspectos ambientais. As
instituições e organizações internacionais, assim como o sector privado envolvido na investigação
ambiental detém um considerável acervo de informação e estudos realizados no país, que deveriam estar
em poder das instituições do Estado.
Mudanças Climáticas
Pesquisadores nacionais, principalmente das universidades e instituições governamentais, têm
contribuído activamente em estudos sobre mudanças climáticas associadas às alterações ambientais
locais, em colaboração com instituições regionais e de outras partes do mundo. Essa contribuição tem
sido nas componentes de vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas, aviso prévio, protecção
costeira, preparo de cidades e desenvolvimento de competências em mudanças climáticas, resiliência
nas comunidades, demanda de água, segurança alimentar, eventos extremos, inventário de emissões
dos gases produtores do efeito de estufa, etc..
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O Governo, através das suas instituições (e.g. INAM, INAHINA, DNA e outras) tem contribuído para o
fornecimento e troca de dados através das grandes redes ou centros espalhados pelo mundo. Por
exemplo, o INAM partilha dados meteorológicos com diferentes centros meteorológicos e climáticos
globais através do Sistema de Telecomunicações Global (GTS, Global Telecomunication System),
enquanto que o INAHINA partilha dados oceanográficos através do Sistema de Observação Global do
Nível do Mar (GLOSS, Global Sea-Level Observing System).
A pesquisa em todas as áreas relacionadas com as mudanças climáticas, é muito importante uma vez
que pode ajudar a melhorar o conhecimento de como o clima irá afectar o país e que actividades ou
medidas deverão ser tomadas para adaptação. As observações sistemáticas de parâmetros climáticos
são também muito importantes, uma vez que poderão ajudar a monitorar as tendências climáticas de
Moçambique e fornecer previsões climáticas locais mais relevantes para apoio a adaptação e redução
de vulnerabilidade às mudanças climáticas. Várias opiniões consultadas apontam que existe uma
capacidade limitada para conduzir pesquisa e observações sistemáticas nas temáticas relacionadas com
as mudanças climáticas.
A maior parte da pesquisa feita ou que se pretende fazer nos projectos acima apresentados visa explorar
uma variedade de aspectos (alguns convergentes mas outros não) que incluem: i) tendências históricas
das variáveis climáticas no passado; ii) projecções das variáveis climáticas até 2100; iii) resposta às
mudanças climáticas, através de medidas de adaptação e resiliência em torno de temas específicos; iv)
inventário das emissões dos gases produtores do efeito de estufa; v) aspectos económicos das
mudanças climáticas; e vi) vulnerabilidade às mudanças climáticas.

Caracterização do mercado
O Governo promove soluções científicas e tecnológicas com vista a acelerar o processo de criação de
riqueza, da erradicação da pobreza e, deste modo, acelerar a melhoria da sua qualidade de vida,
respondendo à procura da sociedade em geral. A ECTIM, por exemplo, preconiza a promoção de P&D e
inovação nos sectores público e industrial com o objectivo de facilitar a vida dos seus clientes ganhando
deste modo, eficiência, vantagens competitivas ao nível do mercado local e nacional.
Neste contexto, foi criado o Programa do Parque de Ciência e Tecnologia de Moçambique (PCTM),
através do decreto n.º 6/2012, de 6 de Maio, complexo que visa desenvolver a investigação científica,
inovação e geração do conhecimento e desenvolvimento de capital humano, através de incubadoras de
tecnologias e de negócios, instituições de ensino superior, de investigação científica e de inovação para
gerar e acomodar empresas de produtos e de serviços de base tecnológica, num ambiente ligado à
ciência e tecnologia. Em 2014 foi aberto o parque de ciência e tecnologia de Maluana que visa a gestão
do fluxo do conhecimento e actua como uma ponte entre a pesquisa e o mercado. Por um lado a oferta
da investigação científica no país é regida por várias iniciativas de programas e projectos de
desenvolvimento de recursos humanos, económicos e de infraestruturas de Ciência e Tecnologia e, por
outro lado, a procura é regida por acções tais como: i) a promoção da cultura de inovação em toda a
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sociedade; ii) a realização da investigação científica e desenvolvimento experimental e inovação nos
sectores público e industrial; iii) o desenvolvimento de capacidades para gerir e proteger os direitos de
propriedade intelectual e fortalecimento das PMEs e a competitividade; e iv) a realização anual de feiras
de ciência e tecnologia e mostras, diálogo inteligente sobre inovação e a gala do inovador e
desenvolvimento tecnológico.

6.14.3 Instrumentos de gestão
O Sistema Nacional de Ciência Tecnologia é gerido pelo ministério que superintende a área de ciência e
tecnologia (i.e., MCTESTP), e incorpora diferentes actores com funções bem definidas.


MCTESTP (e outros ministérios) - exerce três papéis primários nomeadamente: i) formular
políticas para o desenvolvimento da C&T; ii) monitorar o desempenho de toda a investigação
científica realizada pelo sector público; e iii) coordenar todas as actividades relacionadas com a
C&T desenvolvidas pelo sector público.



Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNCT) - órgão consultivo do Conselho de Ministros
que funciona no Ministério da Ciência e Tecnologia. Exerce a função de articulação e planificação
integrada da ciência, tecnologia e inovação e aconselha o Governo sobre todos os assuntos
relacionados com a inovação e o sistema da CTI.



Conselhos Científicos Temáticos - desempenham um papel importante no desenvolvimento da
política da ciência e tecnologia e sua implementação, agindo como catalisadores. São
mecanismos importantes e necessários para o crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade
do sistema de C&T. Eles servem como veículos para melhorar a eficácia da organização e da
pesquisa em Moçambique e, em particular, melhorar a definição e coordenação entre as áreas,
linhas, programas e projectos de pesquisa.



Academia de Ciências de Moçambique (ACM) - é uma entidade tutelada do MCTESTP com
utilidade pública, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e científica, que
aglutina, académicos, cientistas e inovadores, comprometidos com a produção e divulgação da
ciência e tecnologia, assim como com a mobilização da comunidade para o desenvolvimento do
País como um todo.



Centros Regionais da Ciência e Tecnologia (CRCT) - são instituições públicas subordinadas ao
Ministério da Ciência e Tecnologia e dotadas de autonomia administrativa, com o objectivo de
coordenar, desenvolver e promover a pesquisa aplicada e orientada e inovar e disseminar a
ciência e a tecnologia para o desenvolvimento.



Centros de Investigação e Transferência de Tecnologias (CITT) - têm como função principal,
apoiar e promover a difusão e a transferência de conhecimento científico e tecnológico entre
investigadores, entidades do Sistema da CTI, empresas e mercados, apoiando a protecção da
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propriedade intelectual, validando o potencial comercial de um novo conceito e estimulando a
difusão de produtos, processos ou serviços inovadores a nível nacional e internacional;


Parques de Ciência e Tecnologia - o Governo, através do MCTESTP, criou o primeiro Parque de
Ciência e Tecnologia do país, inaugurado no dia 15 de Julho de 2014, com as seguintes funções:
i) promover a cultura de inovação e competitividade das instituições de negócios e de base
tecnológica associadas; ii) servir de interface entre os sistemas empresarial, científico e
educativo; iii) constituir um mecanismo de promoção e suporte da inovação, que garante a ligação
formal com uma ou mais universidades e/ou instituições de investigação e desenvolvimento; iv)
promover e favorecer a formação e crescimento de empresas baseadas em conhecimento
avançado; v) incluir processos de incubação, serviços e infraestruturas especializadas e
desenvolver uma gestão activamente empenhada na inovação; vi) incentivar a troca do
conhecimento e tecnologia entre Universidades, instituições de P&D, empresas e mercados, a
transferência de tecnologias, o reforço da competência das organizações nele instaladas e a
criação de redes e conexões estratégicas.



Fundo nacional de Investigação (FNI) - é um organismo público sob tutela do MCTESTP, dotado
de personalidade jurídica e autonomia administrativa, com as seguintes atribuições: i) promover
a pesquisa científica e inovação tecnológica, assegurando o fomento e coordenação das
iniciativas e actividades que respeitem a ciência e tecnologia; ii) apoiar financeiramente entidades
públicas ou privadas vocacionadas, ou com interesse no desenvolvimento da investigação,
ciência e inovação tecnológica.



Fundos de Investigação nas Instituições do Ensino Superior - financiam actividades de
investigação. Destaca-se um caso concreto: o Fundo Aberto, dentro da Universidade Eduardo
Mondlane que financia projectos elaborados por grupos que devem conter pelo menos um quadro
da UEM através dum processo competitivo.



Parceiros Internacionais de Cooperação em CTI - constituem a principal fonte de financiamento
de programas e projectos de investigação, de transferência de tecnologias e de inovação
desenvolvidos nas Instituições de Investigação e do Ensino Superior públicas e privadas e ONG.
Estes além de financiar actividades no domínio da CTI, prestam apoio técnico e científico.



Programas Nacionais de Ciência Tecnologia e Inovação (PNCTI) - promovem o desenvolvimento
de actividades da ciência, tecnologia e inovação e funcionam também como ferramentas de
planificação, execução e integração dos diferentes actores, com ênfases nas comunidades.
Constituem um suporte para o financiamento e permitem a selecção daquelas instituições e
grupos que tenham maiores possibilidades de êxito. O país conta actualmente com os seguintes
Programas de Ciência Tecnologia e Inovação (PNCTI): i) Programa de Desenvolvimento de
Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia; ii) Programa Nacional de Parques de Ciência e
Tecnologia; iii) Programa Nacional de Biotecnologia; iv) Programa Nacional de Promoção do
Inovador Moçambicano; v) Programa Vilas de Milénio; vi) Programa de Formação de Cátedras;
vii) Programa Moçambique Tecnológico; vii) Programa Criando o Cientista do Amanhã; ix)
Programa de Centros Multimédia Comunitários (CMC).
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Instituições Públicas e Privadas de Investigação Científica
Instituições de Ensino Superior (IES) - sendo públicas e/ou privadas, são a fonte do capital
humano para a inovação, investigação e produção de conhecimento, realizando também
actividades de investigação e desenvolvimento, reconhecidas como a sua segunda missão.



Sector privado - joga um papel importante através das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) de
base tecnológica e algumas Indústrias, que transformam os resultados da investigação em
pacotes tecnológicos para o mercado.

Existe entre os intervenientes do sistema e entre os seus parceiros uma insuficiente comunicação, o que
por vezes causa duplicações de esforços.
No que concerne à regulamentação das expedições no ambiente marítimo, o regulamento de
investigação e pesquisa científica marinha (REICIM) é o mais recente instrumento de gestão e tem como
principal objectivo, definir as normas e condições para a realização de investigação e pesquisa científica
marinha no espaço marítimo nacional, em águas interiores ou rios, lagoas e lagos. Por sua vez abrange
trabalhos executados com finalidade puramente científica, que incluam estudos oceanográficos,
limnográficos e de prospecção geofísica, usando navios, aeronaves e outros meios, através da
amostragem, operações de gravação, filmagem, sondagem e outras. O regulamento também se aplica
para investigação científica que se relacione com recursos vivos e não vivos, o caso de pesquisas sobre
prospecção de hidrocarbonetos no mar e recursos marinhos, bem como actividades de pesquisa que
envolvam o ordenamento de estruturas costeiras.
Assim, à luz deste regulamento podem realizar pesquisa no espaço marítimo nacional:


indivíduos físicos ou jurídicos estrangeiros ou organizações internacionais governamentais ou
não governamentais, exercendo actividades no país e domiciliadas no exterior;



indivíduos físicos ou jurídicos nacionais, em colaboração com pessoas físicas ou jurídicas
nacionais e estrangeiras

É da competência do Ministro que superintende a área do mar, autorizar o desenvolvimento de
actividades de investigação e pesquisa científica marinha realizadas no espaço marítimo nacional. A
autorização para entidades estrangeiras é concedida, apenas quando decorrentes de contratos ou
acordos celebrados com instituições moçambicanas. Por sua vez, a entidade estrangeira deve
apresentar, um projecto de pesquisa que enuncia, de forma inequívoca, as vantagens concretas para o
país.

Políticas de investimento e/ou de formação
A Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique, aprovada em 2006, com um horizonte
temporal de 10 anos, dedicou um capítulo à análise do financiamento ao sistema de ciência e tecnologia.
A estratégia distingue dois tipos de financiamento a saber: fundos institucionais e fundos competitivos.
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Entenda-se que a base dos fundos institucionais canalizados através dos ministérios para as instituições
do ensino superior público e instituições de investigação deriva do Orçamento do Estado, e estes fundos
aparecem na forma de salários, despesas correntes, etc., que têm a tarefa de assegurar a manutenção
das instituições e os vários campos de actuação das mesmas.
Embora as despesas correntes em salários nas instituições de ensino superior e institutos de investigação
públicas sejam suportadas pelo Orçamento do Estado, o financiamento à investigação, em grande
medida, é feito por fundos externos. Contudo, existe uma variação significativa no financiamento às áreas
de investigação e entre instituições de investigação. A título de exemplo, em 2002, os fundos externos
cobriam 80% da investigação no domínio das ciências sociais e humanas, 70% da investigação em
ciências de saúde, 51% da investigação em engenharia e ciências da terra, 56% da investigação em
agricultura e 100% da investigação no domínio das florestas. Já em 2010, a percentagem dos fundos
cobertos pelo Orçamento do Estado para as actividades de pesquisa em ciências sociais foi de 22%,
21% em ciências médicas, 29% em agricultura e veterinária, 7% em engenharia e tecnologias, 10% em
ciências naturais e 11% outras áreas. Ou seja, não houve neste ano um financiamento dedicado à
investigação e pesquisa marinha.
O acesso a fundos competitivos envolve a competição aberta entre equipas de investigação por fundos
designados para domínios específicos de investigação, sendo que a alocação destes fundos é
geralmente baseada nos objectivos da política de financiamento do Governo, mas devendo ser
suficientemente abrangentes.
Para assegurar o uso eficiente dos fundos de ciência e tecnologia, evitando sempre que possível a
duplicação e, garantir a promoção de sinergias onde elas possam existir, é imperioso que se estabeleça
um meio de coordenação dos esforços de investigação em curso e a ter lugar no país, processo este que
é coordenado pelo ministério que superintende a Ciência e Tecnologia.
À luz da ECTIM (2006), a pesquisa e as actividades relacionadas seriam financiadas através do Fundo
Nacional de Investigação (FNI) e por fundos alocados para um determinado sector e fornecidos por uma
agência de financiamento de pesquisa relevantes do sector. O FNI é uma instituição pública de âmbito
nacional, e constitui, portanto, um dos mecanismos de financiamento da ciência e tecnologia criado pelo
Governo, através do Decreto n.º 12/2005, de 10 de Junho, revisto pelo Decreto n.º 50/2015, de 31 de
Dezembro.
Consta dos objectivos da ECTIM a promoção do desenvolvimento de recursos humanos a todos os níveis
nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O desenvolvimento de recursos humanos na área de ciência
e tecnologia é factor chave na inovação para o desenvolvimento socioeconómico num mundo globalizado
e a vinculação da ciência e tecnologia ao combate à pobreza. A educação e capacitação - condição
crucial para o desenvolvimento dos recursos humanos - aliada ao desenvolvimento de um quadro
favorável ao estabelecimento de mecanismos de recompensa e incentivos justos ao desenvolvimento da
investigação e inovação, cria as condições para que os profissionais de ciência e tecnologia vejam o seu
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papel valorizado pela sociedade, estabelecendo assim as bases para que a sua contribuição seja feita
ao mais alto nível da sua capacidade.

6.14.4 Necessidades de gestão
Actualmente não existe uma coordenação formalizada a nível central entre os diferentes sectores de
actividade que realizam pesquisas científicas no ambiente marinho e costeiro de Moçambique. A
pesquisa é feita maioritariamente pelas universidades, cujo número e áreas de abrangências evoluiu
bastante nos últimos anos, e também por organizações privadas. Existem, contudo, algumas iniciativas
diversas de coordenação para minimizar constrangimentos associados à realização da pesquisa, que
tem resultado em projectos conjuntos envolvendo duas ou mais instituições. A título de exemplo, a
segunda Expedição Internacional do Oceano Índico (IIOE-2) chama pela participação de todas as
instituições e individualidades ligadas ao mar de todos os países banhados por este oceano, e assim
constitui uma plataforma para a colaboração e interacção interinstitucional.
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