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7

ECONOMIA DO MAR

7.1

ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO E ECONOMIA DO MAR. EXPERIÊNCIAS DE
REFERÊNCIA PARA MOÇAMBIQUE

7.1.1

OEM e Economia do Mar

O Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) (Campos et al. 2020) é um processo público de análise e
alocação da distribuição espacial e temporal das actividades humanas em áreas marinhas, e
desempenha um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento de sectores com alto potencial para
criar emprego sustentável e crescimento económico vinculado a actividades marítimas - também
conhecidos como “crescimento azul” e “economia azul” -, destacando a necessidade de considerar os
efeitos das mudanças climáticas sobre a durabilidade das abordagens sectoriais dentro das estratégias
existentes da economia azul.
Enquanto ferramenta de melhoria de tomada de decisões no contexto da necessidade de arbitrar
interesses conflituantes entre actividades humanas e entre estas e o ambiente marinho (COM, 2011),
espera-se que o OEM traga benefícios substanciais para as economias marítimas e o meio marinho ao
permitir equilibrar os interesses sectoriais e alcançar o uso sustentável dos recursos marinhos, numa
abordagem ecossistémica1 como princípio abrangente.
Com efeito, sendo genericamente aceite que os oceanos têm um papel essencial para a vida na Terra, o
desenvolvimento sustentável, o emprego e a inovação, também é reconhecido (IOC-UNESCO e DG
MARE, 2017) que os oceanos enfrentam pressões crescentes por via de fenómenos como mudanças
climáticas, acidificação, eutrofização, perda de biodiversidade, poluição, sobreexploração e actividades
ilegais.
O OEM pode contribuir para os objectivos da abordagem ecossistémica melhorando a base de
conhecimento do impacto humano no ecossistema, bem como aperfeiçoando a combinação apropriada
de actividades para permitir um ecossistema sustentável a longo prazo. Um exemplo de acções de OEM

1

A abordagem estratégica para a gestão integrada da terra, da água e dos recursos vivos que promove a
conservação e o uso sustentável de maneira equitativa, baseia-se na aplicação de metodologias científicas
apropriadas, focadas nos níveis de organização biológica, que abrangem os processos, funções e interações
essenciais entre os organismos e seu ambiente. Reconhece que os seres humanos, com sua diversidade cultural,
são um componente integral dos ecossistemas. Para recapitular, a abordagem do ecossistema afirma que os
humanos fazem parte do ecossistema do mundo e devem estar cientes do seu impacto no ecossistema, não devendo
explorar o ecossistema a um nível que não seja capaz de sustentar.
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nesse sentido é a designação de áreas de conservação marinhas para aves, peixes ou outros habitats,
levando em consideração os interesses do sector pesqueiro.
No contexto das experiências de OEM realizadas, nomeadamente na Europa, foi possível verificar que,
se o processo for gerido adequadamente, e para além dos efeitos não económicos no contexto da
preservação e conservação de um bom estado ambiental das áreas costeiras e do oceano, do OEM
resultam efeitos económicos na:


maior coordenação e processos simplificados de decisão;



maior segurança jurídica para todas as partes interessadas;



maior cooperação transfronteiriça; e



maior coerência com outros sistemas de planeamento.

Os três principais efeitos económicos do OEM já identificados são:


maior eficiência da coordenação dos governos devido a uma tomada de decisão melhor e
integrada;



redução dos custos de transacção para actividades marítimas (custos com investigação, legais,
administrativos e de oportunidade); e



maior segurança, resultando num ambiente mais propício ao investimento.

O estudo realizado pela Comissão Europeia sobre os resultados económicos do OEM em 2011 estimou
que, em 2030, e a verificarem-se os pressupostos assumidos, os efeitos do OEM na economia europeia
serão de mais de € 400 milhões a € 1,8 mil milhões devido à redução dos custos de transacção e de
€ 155 milhões a € 1,6 mil milhões devido à aceleração de actividades como a energia eólica e a
aquacultura.
O referido estudo identifica ainda efeitos económicos indirectos do OEM, como os potencialmente
resultantes da criação de soluções multiusos de plataformas e estruturas marítimas que permitem
combinar diferentes actividades de forma a reduzir os custos de estrutura de cada uma delas, e sublinha
os efeitos não económicos que a abordagem ecossistémica do OEM produz em termos ambientais, e
que podem ser substanciais (como actividades de pesca sustentáveis, maior biodiversidade, etc.).

7.1.2

Economia do Mar e Economia Azul

Fundamental para o comércio global e enquanto fonte de alimentos e energia, a relação económica global
com o oceano está em desenvolvimento e expansão acelerados, influenciados não apenas pela nossa
crescente familiaridade com o ambiente oceânico mas também pelo advento de novas tecnologias que
tornam possível e economicamente viável explorar os recursos oceânicos ao mesmo tempo que o
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crescimento a longo prazo e tendências demográficas pressionam a busca pela segurança alimentar e
por fontes alternativas de minerais e energia.
Como sublinhado pela EIU (2015), “o termo “industrialização” é usado para sinalizar essa tendência
crescente de expansão e aceleração da actividade humana dentro e ao redor do oceano. Provavelmente
não está longe da verdade. Juntamente com as indústrias oceânicas estabelecidas, as actividades
emergentes - energia renovável offshore, aquacultura, mineração no fundo do mar e biotecnologia
marinha - trarão novas oportunidades, crescimento e maior diversidade à economia oceânica”, fazendo
com que o oceano seja visto como uma “nova” fonte de crescimento económico, emprego, inovação e
vantagem competitiva.
Dados do Banco Mundial (BM) (Bosquet, 2019) sugerem que a economia oceânica mundial vale mais de
USD 1,5 biliões (aproximadamente 2,5% do VAB mundial). Esta economia abrange indústrias oceânicas
tão diversas como navegação, pesca, energia eólica offshore e biotecnologia marinha, mas também os
activos naturais e serviços ecossistémicos que o oceano fornece (peixe, rotas de navegação, absorção
de CO2 e outros). Dados da OCDE (2016) sugerem, no entanto que o petróleo e o gás offshore
representavam em 2010 um terço do valor agregado total das indústrias de base oceânica, seguidos pelo
turismo marítimo e costeiro, equipamentos marítimos e portos.
No entanto, em termos de emprego directo em período integral gerado na economia oceânica, os maiores
sectores empregadores foram a pesca de captura industrial, com mais de um terço do total, e o turismo
marítimo e costeiro, com quase um quarto (de um total de cerca de 31 milhões de empregos em 2010).

Fonte: OECD, 2016

Figura 7.1 - Valor económico acrescentado por sector do oceano em 2010 (OCDE) (exclui pesca artesanal e
custo da degradação potencial)
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Olhando para 2030, o BM (Bosquet, 2019) considera que muitas indústrias oceânicas têm potencial para
superar o crescimento da economia global como um todo, tanto em termos de valor agregado como de
geração de emprego, sugerindo que entre 2010 e 2030, num cenário de continuidade, a economia
oceânica poderia mais que duplicar a sua contribuição para o valor agregado global, atingindo mais de
USD 3 biliões, esperando um crescimento particularmente forte na aquacultura marinha, energia eólica
offshore, processamento de peixe e construção e reparação de navios.

Fonte: OECD (2016)

Figura 7.2 - Valor económico acrescentado por sector do oceano em 2030 (OCDE) (cenário de
continuidade)

Quanto ao emprego, a instituição prevê que, em 2030, as indústrias oceânicas empreguem
aproximadamente 40 milhões de empregos equivalentes em tempo integral, esperando um crescimento
mais rápido de empregos nas actividades de energia eólica offshore, aquacultura marinha,
processamento de peixe e actividades portuárias.
No entanto, uma restrição importante ao desenvolvimento da economia oceânica é a actual deterioração
das suas condições de sustentabilidade ambiental, consequência da crescente acidificação do oceano,
e aumento da temperatura e do nível da água do mar, além da perda de biodiversidade e habitat em
consequência das alterações que estão a ocorrer nas correntes oceânicas, com implicações mudanças
na composição do manancial de peixes e nos padrões de migração e maior frequência de eventos
climáticos graves do oceano.
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Quadro 7.1 - Estimativa de taxas de crescimento por sector em VAB e emprego (2010-2030)

Indústria

*

Taxa de crescimento
anual composta de VAB
(entre 2010 e 2030)

Variação total do
VAB
(entre 2010 e 2030)

Variação total no
emprego
(entre 2010 e 2030)

Aquacultura marinha industrial

5,69%

303%

152%

Pesca industrial de captura

4,10%

223%

94%

Transformação de pescado

6,26%

337%

206%

Turismo costeiro e marítimo

3,51%

199%

122%

Petróleo e gás offshore

1,17%

126%

126%

Energia eólica offshore

24,52%

8 037%

1 257%

Actividades portuárias

4,58%

245%

245%

Construção e reparação naval

2,93%

178%

124%

Equipamento marítimo

2,93%

178%

124%

Transporte marítimo

1,80%

143%

130%

Média do total de indústrias de base
oceânica

3,45%

197%

130%

Economia global entre 2010 e 2030

3,64%

204%

120%*

Baseado em projecções da força de trabalho global, extrapoladas com a média da taxa de fertilidade das NU.

Fontes: cálculos dos autores baseados em OECD STAN, UNIDO INDSTAT, UNSD; Lloyd’s Register (2014; 2013); Banco Mundial
(2013); IEA (2014); FAO (2015)
Fonte: OECD (2016)

Neste contexto, ganhou força nos últimos anos uma outra dimensão importante para o oceano - a
chamada "economia azul" (ou "crescimento azul"), conceito que tem raízes no contexto mais alargado da
consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio natural, aqui focado nos
impactos negativos causados aos ecossistemas oceânicos pela actividade humana, como pesca
excessiva, destruição de habitats, poluição e impacto das mudanças climáticas. Os governos têm
sublinhado a intenção de promover um equilíbrio mais sustentável entre crescimento económico e
preservação/conservação do oceano.
A ideia de “economia azul” ou “crescimento azul” tornou-se sinónimo de uma economia oceânica mais
sustentável, onde exista um melhor alinhamento entre o crescimento económico e a saúde do oceano,
tornando-se um princípio norteador das estratégias nacionais de desenvolvimento oceânico. A diferença
entre a economia oceânica e a economia oceânica azul ou sustentável é, assim, o facto de esta ser uma
economia onde a actividade económica está em equilíbrio com a capacidade de longo prazo dos
ecossistemas oceânicos de apoiar essa actividade e permanecer resiliente e saudável (Bosquet, 2019).
Como o define a UNDP, o conceito de economia azul “procura promover o crescimento económico, a
inclusão social e a preservação ou melhoria dos meios de subsistência, garantindo ao mesmo tempo a
sustentabilidade ambiental dos oceanos e das áreas costeiras. Considera-se a dissociação de
actividades e desenvolvimento socioeconómicos da degradação ambiental e a optimização dos
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benefícios que podem ser derivados dos recursos marinhos. A economia azul implica o uso do mar e o
uso dos seus recursos para o desenvolvimento económico sustentável. De acordo com os dados
científicos disponíveis, os recursos oceânicos são limitados e a saúde dos oceanos diminuiu
drasticamente devido a actividades antropogénicas. Estas mudanças já são sentidas profundamente,
afectando o bem-estar e as sociedades humanas, e provavelmente os seus impactos serão amplificados
no futuro devido ao crescimento da população” (UNDP, 2018).
Assim, o conceito de Economia Azul tem vindo a afirmar-se no âmbito do planeamento
político-estratégico, referindo-se a uma abordagem integrada que procura o equilíbrio entre o uso
sustentável dos recursos oceânicos, a melhoria dos níveis de vida das populações e a protecção do
ecossistema oceânico, isto é, propondo uma abordagem integrada (que abrange diversos sectores
tradicionais e emergentes: pesca, turismo, transporte marítimo e portos, energia renovável marinha,
aquacultura, biotecnologias, TIC, recursos genéticos marinhos, etc.) que exige uma estreita colaboração
entre sectores público-privados.
Neste contexto, e no contexto africano, é importante sublinhar as implicações dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas para a Economia e desenvolvimento
azuis (quadro seguinte).

Quadro 7.2 - Implicações dos ODS para a economia azul e o desenvolvimento económico azul
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável

Implicações para a economia azul e o desenvolvimento
económico azul

ODS 1: Erradicar a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares

- Visa o desenvolvimento endógeno das economias a
partir dos recursos existentes. economia azul é
especialmente importante para os SIDS, particularmente
dependentes das suas economias oceânicas

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhorar a nutrição e promover a
agricultura sustentável

- Promove a pesca e a aquacultura sustentáveis como
principais fontes alimentares. O suprimento sustentável
de alimentos do oceano exigirá novas fontes, como a
aquacultura vegetal.

ODS 5: Alcançar a igualdade de género e empoderar - Oferece novas oportunidades de trabalho e
todas as mulheres e raparigas
empreendedorismo sendo vista - nomeadamente pela
IORA - como um dos veículos através dos quais o do
empoderamento económico das mulheres poderá
avançar
ODS 7: Garantir o acesso a energia acessível,
confiável, sustentável e moderna para todos

- Inclui os usos rapidamente emergentes dos processos
naturais do oceano para gerar electricidade, incluindo
energia eólica offshore.

ODS 8: Promover o crescimento económico inclusivo - Promove o uso sustentável dos recursos marinhos e
e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o
marítimos, onde várias actividades podem ser pensadas
trabalho digno para todos
de forma inclusiva. O crescimento previsto em alguns
sectores permite antecipar a necessidade de
contratação de mão de obra de forma expressiva. O
conceito implica ainda a sustentabilidade social do
trabalho.
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Objectivo de Desenvolvimento Sustentável

Implicações para a economia azul e o desenvolvimento
económico azul

ODS 9: Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e
promover a inovação

- Requer grandes esforços para criar produtos oceânicos
e mudar para processos de produção que restaurem a
saúde dos oceanos e abordem as mudanças climáticas.

ODS 11: Tornar as cidades inclusivas, seguras,
resilientes e sustentáveis

- Exige que as cidades costeiras sejam resistentes aos
impactos das mudanças climáticas e mantenham a
saúde ecológica costeira.

ODS 12: Garantir padrões de consumo e produção
sustentáveis

- Exigirá que os fluxos de resíduos que entram nos
ecossistemas marinhos sejam reduzidos e, finalmente,
eliminados.

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater as
mudanças climáticas e seus impactos

- Inclui oportunidades económicas e desafios decorrentes
do papel crítico do oceano no ciclo de carbono da Terra.

ODS 14: Conservar e usar de forma sustentável os
oceanos, mares e recursos marinhos

- Promove a restauração dos ecossistemas marinhos em
seus estados saudáveis e totalmente funcionais.

ODS 15: Proteger, restaurar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, travar e reverter a degradação dos
solos e travar a perda de biodiversidade

- As actividades conexas à acção no mar devem respeitar
o princípio da sustentabilidade ambiental no uso dos
recursos. A I&D para a protecção, conservação e
recuperação de biodiversidade marinhas são uma área
central da economia azul.

ODS 17: Revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

- Requer acções integradas entre sectores e fronteiras,
porque os oceanos são o nosso recurso natural mais
compartilhado globalmente.

Como sublinha o Banco Mundial (UNDP, 2018), a economia azul inclui diversos componentes,
nomeadamente indústrias oceânicas tradicionais estabelecidas, como pesca, turismo e transporte
marítimo, mas também actividades novas e emergentes, como energia renovável offshore, aquacultura,
actividades extractivas no fundo do mar e biotecnologia e bioprospecção marinha. Os serviços prestados
pelos ecossistemas oceânicos e para os quais não existem mercados também contribuem
significativamente para a actividade económica e outras actividades humanas, como sequestro de
carbono, protecção costeira, eliminação de resíduos e existência de biodiversidade.
A estrutura sectorial de actividades oceânicas varia em cada país, dependendo das suas circunstâncias
nacionais únicas e da estratégia nacional adoptada. O Banco Mundial (2017) destaca que, para se
qualificarem como componentes da economia azul (ver quadro seguinte), as actividades precisam de
cumprir 3 requisitos:


Fornecer benefícios sociais e económicos para as gerações actuais e futuras.



Restaurar, proteger e manter a diversidade, produtividade, resiliência, funções essenciais e valor
intrínseco dos ecossistemas marinhos.



Basear-se em tecnologias limpas, energia renovável e fluxos circulares de materiais que
reduzirão o desperdício e promoverão a reciclagem de materiais.
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Quadro 7.3 - Componentes da economia Azul
Tipo de Actividade
Colheita de
recursos vivos
Extracção de
recursos não
vivos, geração de
novos recursos

Comércio dentro e
fora dos oceanos

Serviço oceânico
Peixe e Marisco

Motores do crescimento

Pescas

Segurança alimentar

Aquacultura

Procura de proteínas

Biotecnologia marinha Farmacêuticos; químicos

I&D para saúde e indústria

Minerais

Mineração profunda

Procura de minerais

Petróleo e gás
Renováveis

Procura de fontes de energia
renováveis

Dessalinização

Procura de água potável

Energia
Água potável

Transporte
Transporte e comércio Infraestruturas e serviços
portuários
Turismo
Turismo e lazer

Resposta aos
desafios de saúde
oceânica

Indústria

Crescimento do comércio marítimo;
regulamentos internacionais
Crescimento do turismo global

Desenvolvimento costeiro

Urbanização costeira
Regulamentação nacional

Monitorização e
vigilância oceânica

Tecnologia e I&D

I&D em tecnologias oceânicas

Sequestro de carbono

Carbono azul

Crescimento das actividades de
protecção e conservação costeiras e
oceânicas

Protecção costeira

Protecção e restauração de
habitat

Depósito de lixo

Assimilação de nutrientes e
resíduos

Fonte: BM, 2016

7.1.3

Economia Azul em África

O continente africano apresenta potencialidades evidentes no que se refere ao desenvolvimento da
economia azul, mas enfrenta igualmente grandes debilidades estruturais que é preciso corrigir. A
economia azul é especialmente importante para os SIDS2, particularmente dependentes das suas
economias oceânicas.
Em termos globais, a relevância da Economia Azul para África (e vice-versa) é reconhecida (UNECA,
2016), e pode ser sistematizada pela confluência dos seguintes factos: África detém vastos lagos e rios
e uma extensa base de recursos oceânicos; trinta e oito dos cinquenta e quatro estados africanos são
estados costeiros; mais de 90% das importações e exportações de África são realizadas por via marítima

2

Small Island Developing States - Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento
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e alguns dos pontos mais estratégicos para o comércio internacional estão em África, ressaltando a
importância geopolítica da região; as zonas marítimas sob jurisdição de África totalizam cerca de
13 milhões de km2, incluindo mares territoriais e aproximadamente 6,5 milhões de km2 da plataforma
continental.
As economias de África continuam a crescer a taxas notáveis, mas converter esse crescimento em
crescimento de qualidade, promovendo a inclusão social e o respeito pelo ambiente requer uma nova
abordagem e a Economia Azul oferece essa oportunidade, além de enfatizar a interconectividade com
outros sectores, respondendo a sectores emergentes e fronteiriços e apoiando considerações sociais
importantes, como integração de género, segurança alimentar e hídrica, alívio da pobreza, retenção de
riqueza e criação de empregos.
Os maiores sectores da actual economia africana aquática e oceânica são a pesca, a aquacultura, o
turismo, os transportes, os portos, a mineração costeira e a energia. Por exemplo, a Agência Internacional
de Energia estima que a energia renovável oceânica tenha um potencial de energia suficiente para
fornecer até 400% da procura actual de energia global. Outras estimativas indicam que, em 2010, o valor
económico anual total das actividades marítimas atingiu € 1,5 biliões. Prevê-se que, até 2020, esse
número atinja € 2,5 biliões por ano.
De acordo com o manual de políticas para Economia Azul de África, publicado pela ECA, começa a existir
uma maior atenção ao contributo potencial que a economia azul pode trazer ao desenvolvimento inclusivo
e sustentável em África numa abordagem holística, situando as economias aquáticas e marinhas “como
parte de serviços integrados do ecossistema, baseados na captação de recursos vivos e não vivos,
beneficiando tanto os estados costeiros e insulares quanto os sem litoral. Por outro lado, os recursos
bióticos permitem a África expandir a sua pesca, aquacultura, sectores da maricultura e promover a
emergência de indústrias farmacêuticas, químicas e cosméticas vibrantes. A extracção de recursos
minerais e a geração de novos recursos energéticos fornecem a matéria-prima para a industrialização
baseada em recursos” oferecendo a possibilidade de colocar África no centro do comércio global de
produtos com valor acrescentado.
O ponto central da agenda da ECA para a economia azul em África encontra-se na necessidade de
modernizar os serviços de transporte marítimo e logística de África, quer em termos de infraestruturas
quer de operação (confiabilidade e eficiência), com o objectivo de ligar as economias do continente às
cadeias de valor nacionais, regionais e globais, e facilitar o turismo e actividades de lazer entre outros.
A União Africana reconheceu aliás a relevância da Economia Azul, como elemento da 1ª aspiração
africana para 2063 (UA, 2015), “Uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e
desenvolvimento sustentável”. A economia azul é aí apontada como esperança do desenvolvimento
futuro de África, sendo reconhecida como “o maior contribuinte para a transformação e para o
crescimento do continente”, preconizando avanços nas áreas da biotecnologia marinha, indústria naval,
transportes, pesca e recursos minerais.
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A nível sub-regional, a SADC apresenta-se como interlocutor regional relevante, com quatro Estados
insulares (Comores, Madagáscar, Maurícias, Seychelles); seis Estados costeiros (Angola, RDC,
Moçambique, Namíbia, África do Sul, Tanzânia); abrangendo um território que é banhado por dois
oceanos (Atlântico e Índico, o 2º e o 3º maiores do mundo) - e contíguo ao Oceano Antártico. Por outro
lado, regionalmente, a SADC funciona como polo de cooperação e articulação de três dos cinco países
com as maiores costas do continente africano (Madagáscar, Somália, África do Sul, Moçambique e
Egipto); quatro dos cinco países com as maiores ZEE do continente (África do Sul, Seychelles, Maurícias,
Madagáscar e Somália) e quatro dos cinco países com as maiores plataformas continentais do continente
(África do Sul, Marrocos, Madagáscar, Moçambique e Namíbia), assumindo-se assim como um actor
relevante no desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento para a região.
O BM (Bosquet, 2019) sintetiza da seguinte forma os principais centros e actividades da Economia Azul
em África:


Centros de pesca e frutos do mar: Angola, Costa do Marfim, Gana, Maurício, Senegal,
Seychelles, etc..



Hubs e portos marítimos: Djibuti, Durban, Lagos, Lomé, Mombasa, etc..



Turismo oceânico: Quénia, Maurícias, Moçambique, Seychelles, etc..



Petróleo e gás: Angola, Golfo da Guiné, Moçambique, etc..

Mas a relevância do oceano para a região da SADC abrange outras realidades (Gove, 2019) que importa
ter em consideração:


Comunidades costeiras: toda a população humana dos pequenos estados insulares da SADC é
costeira (Comores, Maurícias e Seychelles); e em alguns estados costeiros, como em
Moçambique, cerca de 70% da população vive até 100 km da costa.



As cidades mais importantes na região da SADC são costeiras (Tanzânia - Dar es Salaam;
Moçambique - Maputo, Matola, Beira; Madagáscar - Toamasina, Mahajanga; África do Sul Durban e Cidade do Cabo; Namíbia - Walvis Bay, Swakopmund; Angola - Luanda e Lobito).



A pesca e a aquacultura/maricultura são relevantes em todos os estados costeiros e insulares
(por exemplo: atum - principalmente Seychelles e Maurícias; camarão - Madagáscar e
Moçambique; pescada - Namíbia e África do Sul; carapau e outros pequenos pelágicos - Angola,
Namíbia; algas - Tanzânia).



Os principais portos da região incluem Dar es Salaam, Port Victoria, Port Louis, Moroni,
Toamasina (Tamatave), Maputo, Nacala, Durban, Walvis Bay, Luderitz e Luanda.



O turismo costeiro é uma realidade relevante em vários Estados e regiões da SADC (Zanzibar,
Dar es Salaam, Seychelles, Maurícias, Maputo, Durban, Cidade do Cabo, Swakopmund,
Luanda).

19029-F2-E04-T04-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros | 18

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



O petróleo e gás natural são recursos relevantes, nomeadamente em Angola, Moçambique e
Tanzânia.



A “base de activos oceânicos” total da região do Oceano Índico Ocidental é de pelo menos
USD 333,8 biliões (sendo que o turismo representa 69% daquele valor).

Como ameaças à economia azul regional, Gove (2019) identifica as seguintes a ter em conta:


Pirataria marítima e assalto à mão armada (em 2018, o Bureau Marítimo Internacional registrou
201 incidentes).



Pesca ilegal e não documentada (custa aos países da África Subsaariana entre USD 1,5 a 2
biliões/ano. Na região SWIO3, estima-se que represente cerca de USD 0,4 biliões/ano).



Sobrepesca (em 2013, 34% dos stocks relevantes de peixe no SWIO4 foram sobre explorados).



Degradação de habitats costeiros críticos e impactos negativos do ecossistema, pelo uso de artes
de pesca destrutivos; capturas acessórias (tartarugas marinhas, mamíferos marinhos, aves
marinhas, etc.); erosão (natural e antropogénica) e poluição (agro-química, assoreamento,
industrial, petróleo, plástico, etc.).



Mudanças climáticas (as mudanças significativas nos padrões climáticos locais levam ao
aumento do nível do mar e ameaçam a vida das populações humanas e dos ecossistemas
marinhos críticos).

Gove (2019) identifica e sintetiza ainda os sectores ou actividades marítimas estabelecidos e emergentes
no contexto da SADC da seguinte forma:

Quadro 7.4 - Relevância do Oceano para a Região SADC: Actividades/Sectores económicos estabelecidos e
emergentes
Estabelecidos

Emergentes

Pesca de captura

Maricultura em larga escala

Processamento de marisco

Petróleo e gás offshore - profundo e ultra profundo

Transporte (shipping)

Energia eólica offshore

Portos

Energia renovável das ondas, das marés e outras

Construção e reparação naval

Mineração do fundo do mar

Petróleo e gás offshore (águas pouco profundas)

Biotecnologia marinha / bioprospecção

Fabricação e construção marítima

Dessalinização em larga escala

Turismo marinho e costeiro

3

South Western Indian Ocean
Globalmente 29% do stock mundial de peixes são sobre explorados; 61% pescado totalmente; e apenas 10%
subpescados (FAO, 2014).
4
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Estabelecidos

Emergentes

Serviços de empresas marítimas
I&D e educação marítimas
Dragagens

Casos relevantes em África
Quénia
De acordo com a UNDP, a economia azul tem um grande potencial para contribuir para um crescimento
maior e mais rápido do PIB no Quénia (JICA, 2018), onde a inovação e o crescimento no sector costeiro,
marinho e marítimo podem fornecer alimentos, energia, transporte, entre outros produtos e serviços, e
servir de base para o desenvolvimento sustentável do país, contribuindo para a diversificação da sua
economia e o alcance dos ODS, proporcionando um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
De acordo com o relatório do JICA (2018), a economia azul queniana inclui um vasto conjunto de
sectores, nomeadamente: transporte marítimo, pesca, aquacultura, turismo, construção naval e
reparação, educação e formação de marítimos, logística de carga marítima, direito marítimo, segurança
e protecção, salvamento marítimo, transporte internacional, energia, prospecção, mineração offshore,
biotecnologia marinha, dados “azuis”, negócios aquáticos, consolidação de cargas, seguros marítimos,
abastecimento, manuseio de navios, agência portuária, serviços relacionados com portos, desportos
aquáticos, bem como governança marinha e marítima. De entre estes, assumem relevância as pescas,
o shipping, as infraestruturas portuárias, o turismo e o meio ambiente como principais sectores da
Economia Azul.
Os recursos pesqueiros do Quénia contribuem para a economia nacional por meio de receitas cambiais,
geração de emprego, apoio à segurança alimentar e desenvolvimento rural. Com 44,9 milhões de
habitantes (estimativa de 2014), o sector pesqueiro, incluindo aqui pesca, construção de barcos,
reparação de equipamentos, processamento de peixe e outras actividades auxiliares, emprega 2 milhões
de pessoas e sustenta pelo menos 2,3 milhões de pessoas. Representa cerca de 0,5% do PIB por ano.
Actualmente, o Quénia obtém pouco benefício económico das suas valiosas pescarias marítimas que
são exploradas principalmente por navios de pesca estrangeiros, que raramente desembarcam ou
declaram as suas capturas no país, privando o país de receitas e empregos de processamento muito
necessários. Portanto, existe um enorme potencial para aumentar as contribuições da pesca marinha
para o desenvolvimento económico do país.
A produção da aquacultura interior foi de apenas cerca de 1.000 milhões de ton no início dos anos 2000
e aumentou acentuadamente em 2.400% para 24.096 milhões de ton devido às actividades do Programa
de Estímulo Económico em 2014. No entanto, diminuiu 36% em relação ao pico de 2014. A produção é
instável. Nos últimos dois a três anos, a cultura de gaiolas de peixes no lago Victoria tem crescido
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rapidamente. No que respeita à aquacultura marinha, a produção permanece apenas em 100 milhões de
ton/ano com espécies como milkfish (chano) e tilápia marinha. A operação de aquacultura depende
totalmente de alevinos e juvenis capturados na natureza.
Segundo estimativas da FAO, aproximadamente 57% dos mananciais de peixe são totalmente
explorados e outros 30% são sobreexplorados, ou estão esgotados ou em recuperação. Os mananciais
de peixe são ainda explorados pela pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, responsável por
cerca de 11 a 26 milhões de toneladas de capturas de peixes anualmente, ou USD 10-22 mil milhões em
receita ilegal ou não documentada (BM, 2016).
A próspera indústria do turismo baseada nos recifes de coral e nos importantes portos de pesca de
Malindi e Lamu, no arquipélago de Lamu, atrai mais de 1,6 milhões de turistas, uma percentagem
considerável dos quais são atraídos pela pesca recreativa.
No que respeita ao shipping, o país tem uma empresa pública de shipping - a Linha de Navegação
Nacional do Quénia (KNSL). Duas empresas privadas fornecem serviços de construção / reparação de
navios em Mombasa. O governo promulgou recentemente o seguro de carga marítima, para que os
seguradores locais expandam os seus negócios e contribuam para o rendimento nacional.
O Quénia possui portos marítimos no Oceano Índico e portos fluviais no Lago Victoria. Os principais
portos marítimos são o porto de Mombasa (em ampliação) e o porto de Lamu (em construção um porto
de águas profundas), existindo ainda outros pequenos portos. Embora o porto de Kisumu esteja activo
para ligar cargas transportadas de comboio, a quantidade de carga está a diminuir actualmente. O porto
de Mombasa é um ponto de origem do corredor norte, que abrange Uganda, Ruanda, Burundi, Sudão do
Sul e Congo. O porto de Lamu está localizado como porta de entrada do transporte do Sul do SudãoEtiópia (LAPSSET), que passa pela Etiópia e pelo sul do Sudão. Os principais portos quenianos
encontram-se em remodelação para fazer face às necessidades de volume de carga e tipologia de navios,
num investimento estimado em 500 milhões de xelins quenianos (KES) para a reabilitação do porto de
Kisumu e de 15 mil milhões KES para construir um novo porto também em Kisumu. O Porto de Shimoni,
para pesca e turismo, tem um plano de remodelação orçamentado em 12,5 milhões de dólares.
O POEM do Quénia desagrega-se em três planos, com base nas áreas de conservação marinhas (ACM)
ao longo da costa do país, que incluem a ACM Kisite-Mpunguti; a ACM de Malindi e a ACM de Watamu,
incluindo ilhas, reservas de biodiversidade, juntamente com as áreas contíguas, e locais culturais e
históricos.
A pirataria no Oceano Índico, a pesca ilegal e a disputa com a Somália sobre a fronteira marítima (sobre
um espaço triangular potencialmente lucrativo de 100.000 km2 de território offshore que fica a cerca de
370 km da costa e que se acredita abrigar enormes depósitos de petróleo e gás) são os principais
desafios/ameaças da economia azul do Quénia.
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Maurícias
Nas Maurícias, a Economia Azul foi identificada como um dos pilares do seu desenvolvimento económico.
A economia azul das Maurícias é actualmente representada por actividades de turismo costeiro, pesca,
processamento de marisco e portos marítimos, também consideradas actividades oceânicas tradicionais.
Essas actividades, excluindo o turismo costeiro, representam 10% do Produto Interno em Crescimento
(PIB) e empregam cerca de 7.000 pessoas.
O governo pretende aumentar a participação do PIB da economia azul para 20% no médio prazo. A
estratégia seria trabalhar na consolidação de actividades tradicionais, mas também desenvolver
actividades emergentes, como aquacultura, serviços marítimos, biotecnologia marinha e exploração de
petróleo e gás.
No que se refere ao sector pesqueiro, foram destinados um total de 20 milhões de rupias maurícias (MUR)
para a aquisição de uma embarcação polivalente que será usada para investigação e treino de
pescadores e capitães. Uma doação de 50%, até um máximo de MUR 4 milhões, será disponibilizada às
sociedades cooperativas para a aquisição de embarcações semi-industriais. Também estão sendo feitas
provisões para MUR 12,5 milhões para financiar a compra de 10 estruturas de gaiolas flutuantes para as
cooperativas de pescadores para promover a aquacultura em pequena escala. Numa tentativa de abrigar
cerca de 120 navios de pesca, a Autoridade Portuária das Maurícias empreenderá a construção de
quebra-mares em Fort William. Um novo esquema de incentivo, que inclui um período de férias fiscais de
8 anos, será oferecido para atrair empresas de pesca industrial para operar nas Ilhas Maurícias e
contribuir para o desenvolvimento do seu centro de produção de marisco. Para lidar com a restrição de
recursos humanos, a Mauritius Maritime Training Academy aumentará a sua actividade em 50%,
levando-a a 1.200 formandos/ano.
A erosão costeira severa e a degradação da terra e, fruto das mudanças climáticas, as secas, inundações
repentinas e tempestades tropicais estão entre os factores que afectam as Ilhas Maurícias - a massa
terrestre das Maurícias perdeu 11% da sua costa, desde a década de 1960, devido à erosão.
Seychelles
Nas Seychelles, existe um Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul e, em 2017 contou com
um orçamento de cerca de 796,5 milhões de rupias Seychelles (SCR) (quase USD 59 milhões).
O seu “mecanismo de financiamento” da Economia Azul é tido como boa prática para a região do Oceano
Índico pela Indian Ocean Rim Association - IORA.
O governo das Seychelles adoptou o desenvolvimento da Economia Azul como um pilar para sustentar
o desenvolvimento económico. A República das Seychelles compreende 115 ilhas, espalhadas por uma
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 1,4 milhões de km2.
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De acordo com a actual “Estratégia Nacional de Desenvolvimento”, bem como com a “Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável das Seychelles” (SSDS), 2012-2020, a pesca e os recursos marinhos
foram identificados como a chave mais importante que deve sustentar todo o desenvolvimento futuro nas
Seychelles.
Africa do Sul
A África do Sul, em 2014, iniciou a “Operação Phakisa” - um projecto marítimo destinado especificamente
a desbloquear e desenvolver a Economia Azul. O objectivo é promover o crescimento económico e o
emprego na economia azul do país, definindo quatro sectores prioritários como novas áreas de
crescimento:


actividades de transporte e manufactura marítima, como navegação costeira, transbordo,
construção de embarcações, reparo e reforma;



exploração offshore de petróleo e gás;



aquacultura; e



serviços de protecção marinha e governança oceânica.

Os sectores mais relevantes são: pesca, aquacultura, transporte turístico, postos, mineração costeira,
energia, recursos bióticos, indústria baseada em recursos marinhos e comércio global de produtos de
valor acrescentado.
O objectivo é criar 1 milhão de empregos até 2030 e adicionar ZAR 177 mil milhões ao PIB do país.
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7.2

ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE. UMA DESCRIÇÃO GERAL

Independentemente do seu impressionante desempenho de crescimento económico nos últimos 15 anos,
Moçambique continua a ser uma economia de baixo rendimento.
Moçambique registou um crescimento económico sustentado, com uma média de 7,5% por ano entre
2000 e 2015. Isto faz do país um dos que tem mais elevados desempenhos de crescimento não petrolífero
na África Subsaariana (ASS). Apesar do crescimento se verificar a partir de uma base baixa, Moçambique
superou continuamente o crescimento global e o da ASS. A Economist Intelligence Unit N.A. Incorporation
espera que o crescimento permaneça relativamente estável numa média de 4,8% entre 2016 e 2021,
apesar da crise da dívida em curso.
No entanto, e mais recentemente, os analistas da Economist, no relatório de Junho de 2019, escrevem
que o crescimento de Moçambique deverá "recuperar de forma modesta" em 2020, com uma expansão
de 2,7%, acelerando para uma média de 4,6% entre 2020 e 2022, ainda assim abaixo da média superior
a 7% dos anos anteriores à descida do preço das matérias-primas e à crise das dívidas ocultas.
O crescimento de Moçambique, até meados dos anos 2000, foi em grande parte o resultado de uma
economia a recuperar dos conflitos. No entanto, a sua expansão económica ao longo da última década
deve-se a fluxos significativos de ajuda e investimento externos, usados para reconstruir o país após a
guerra, que em 2015 representaram cerca de 40% do PIB naquele ano.
De acordo com o Banco de Moçambique o crescimento económico desceu de 7% para 4,5% em 2016,
para a menor taxa em 15 anos. Isso deve-se, em grande parte, à redução dos gastos do governo, ao
declínio dos preços das principais exportações, ao menor investimento interno e à seca provocada pelo
El Niño, que abrange partes do Sul e do Leste de África. Em 2017, o crescimento económico foi de 3,7%
e de 3,3% em 2018, de acordo também com o Banco de Moçambique.
Em termos futuros, as projecções a médio e longo prazo são de mudança positiva. Com a produção e a
exportação de gás natural liquefeito (GNL), prevê-se para Moçambique que as taxas de crescimento
aumentem, recuperando para cerca de 6,8% em 2021, de acordo com as previsões do FMI. O arranque
dos projectos de gás, que devem começar apenas depois de 2023 (anteriormente 2021), devido a atrasos
nas decisões de investimento final (FID), deverá contribuir para um crescimento de dois dígitos uma vez
concretizado.
O objectivo político abrangente do Governo tem sido de estimular o crescimento económico inclusivo,
sustentado pela exploração de recursos naturais, particularmente do carvão e do gás. Também estão
estabelecidos como prioridade o aumento da actividade em vários outros sectores, como a agricultura,
pesca/aquacultura e turismo e serviços, com a intenção de aumentar o valor acrescentado e o emprego.
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No passado, a economia de Moçambique tem tido na agricultura uma base fundamental. Com uma
considerável massa de terra arável, uma longa faixa costeira e uma localização geograficamente bem
posicionada para exportar para os mercados emergentes da Ásia, a agricultura tem tido um potencial
significativo para impulsionar o crescimento em Moçambique. No entanto, a produção agrícola de
Moçambique enfrenta actualmente um risco significativo de queda devido ao episódio do El Niño de
2015/16 e à contínua susceptibilidade a inundações como foi o caso recente do ano de 2019, com
terríveis consequências, em termos económicos (nomeadamente agrícolas) e sociais, no centro e norte
do país.
Embora desempenhe esse papel importante na economia moçambicana, a agricultura ainda é um sector
de pequena escala e de subsistência. Apenas 10 a 12% dos seus 36 milhões de hectares de terra arável
estão a ser cultivados e as quintas de pequenos proprietários respondem por quase 90% do fornecimento
doméstico de alimentos. Tabaco, açúcar, sementes de sésamo, algodão e castanha de cajú são as
principais exportações agrícolas, que representaram cerca de 20% das exportações totais (USD 945
milhões) em 2014. No entanto, com um défice comercial de USD 4,7 mil milhões em 2015, o país ainda
importa mais do que exporta, especialmente em muitos subsectores agrícolas. As projecções para 2019
(PES 2019) são de um crescimento da produção agrícola de 1,1% em relação à previsão para 2018,
assumindo especial relevância a cana de açúcar, os hortícolas, a banana, a batata-reno, as oleaginosas,
e a castanha de cajú. As projecções apontam também para um desinvestimento na produção de algodão,
com quebra de (-)25% na produção, e crescimentos reduzidos na soja, citrinos, tabaco, sisal e banana,
enquanto todas as outras culturas devem apresentar taxas de crescimento positivas acima de 10%.
Caracterizando a economia moçambicana, como um todo e tendo em consideração os dados do
comércio internacional, os principais produtos exportados (em 2018) foram os combustíveis e óleos
minerais; alumínio e suas obras; minérios, escórias e cinzas; tabaco e sucedâneos; e pérolas, pedras e
metais preciosos; enquanto as principais importações registadas foram combustíveis e óleos minerais;
máquinas e equipamentos mecânicos; veículos automóveis; alumínio e suas obras e cereais.
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Fonte: AICEP Portugal Global. Flash Moçambique, disponível em: https://www.portugalglobal.pt/

Figura 7.3 - Moçambique: principais exportações e importações (2018)

Moçambique exporta sobretudo para a Índia e África do Sul (junto representam quase 50% dos mercados
de exportação do país). Os seus principais fornecedores são a África do Sul e China (juntos representam
quase 40% das importações do país), seguidos dos EAU, Índia e Países Baixos.

Fonte: AICEP Portugal Global. Flash Moçambique, disp. em: https://www.portugalglobal.pt/

Figura 7.4 - Moçambique: principais parceiros comerciais (2017)
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As projecções da balança comercial para 2019 (PES 2019) indicam um aumento do défice da conta
parcial de bens para USD 2.769 milhões, em resultado do aumento das importações, explicado pela
perspectiva de aumento da factura de importação de combustíveis líquidos, associado às projecções de
aumento do respectivo preço médio internacional, enquanto o PES 2019 projectava os níveis de
exportações totais em USD 5.160 milhões de dólares americanos, representando um crescimento de 5%
comparando com as previsões de 2018 (USD 4.913 milhões).
No que respeita ao IDE em Moçambique, a projecção para 2019 aponta para uma injecção líquida de
USD 5.769 milhões, correspondendo a um aumento de USD 3.206 milhões em relação à projecção de
2018.

Quadro 7.5 - Balança Comercial (106 USD)

Fonte: PES 2019
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7.3

AS PERSPECTIVAS DA ECONOMIA AZUL EM MOÇAMBIQUE. UMA LEITURA INTEGRADA

Em termos de futuro, Moçambique começa a despertar para o potencial da economia azul e o impacto
que esta pode ter no desenvolvimento económico e social do país, tendo o tema merecido referência no
discurso de tomada de posse do novo Presidente Moçambicano. Isso revela o importante interesse
político do tema e o objectivo de desenvolvimento de uma Economia Azul sustentável, preservando e
garantindo o uso “seguro, integrado e responsável do Oceano Índico, lagos, lagoas e rios, para beneficiar
os moçambicanos” (República de Moçambique, 2020).
A Economia Azul em Moçambique ainda está numa fase embrionária. Embora contribuindo com uma
percentagem muito baixa para a economia, os recursos marinhos e a economia azul, considerando o
grande território marítimo e a sua localização geoestratégica, podem ter um papel fundamental no futuro
da economia moçambicana, especialmente no que diz respeito ao valor acrescentado, à inclusão e ao
emprego.
Relativamente à inclusão, o sector das pescas de Moçambique desempenha um papel importante na
economia. O mercado interno de produtos marinhos é pequeno e o consumo de tais produtos é restrito
principalmente às áreas costeiras, mas cerca de meio milhão de pessoas dependem do sector para a
sua subsistência. A pesca é ainda maioritariamente artesanal, com baixo contributo da pesca industrial e
ainda menos da aquacultura.
No PES 2019 reconhece-se que “a produção pesqueira contribui para a segurança alimentar e nutricional
com o pescado para a população, tendo-se estabelecido o consumo per-capita de 15 kg até ao final do
presente quinquénio, estando o consumo per-capita actual, estimado em 13,7 kg” (PES 2019).
O plano do sector pesqueiro para 2019, aponta para um crescimento de 6,0% com os indicadores da
produção pesqueira de forma geral positivos, com uma previsão de captura de 422 mil toneladas de
pescado diverso, resultado fundamentalmente da pesca artesanal, com cerca de 388 mil toneladas,
27 mil toneladas de pesca comercial e a aquacultura com cerca de 5 mil toneladas.
Na pesca artesanal importa realçar a contribuição do peixe marinho com uma produção de cerca de
236 mil toneladas, que representa um crescimento de 10%, como resultado das acções de motorização
de embarcações, sem descurar a produção da pesca comercial com maior destaque para o peixe, com
cerca de 5.768 mil toneladas, representando um crescimento de 52%, o atum nacional com mil toneladas
indicando um crescimento de 10% e a kapenta com 11 mil toneladas, com um crescimento de 18%.
Contribuindo apenas em 1,2% para o rendimento das exportações em 2014, principalmente da
aquacultura marinha, os mercados primários para os produtos deste tipo da aquacultura moçambicana
são a Europa e os EUA, com pequenos volumes também comercializados na África do Sul e países
asiáticos, enquanto o peixe de água doce é comercializado apenas localmente.
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A aquacultura tem sido um dos principais destinatários da assistência internacional. O Nordic
Development Fund (NDF), uma instituição financeira conjunta de cinco países nórdicos para o
desenvolvimento, aprovou uma doação de USD 6,2 milhões para o crescimento sustentável do sector no
final de 2014. A doação está a ser utilizada para relacionar os produtores de pequena escala com os
grandes operadores privados, através de um esquema de fomento de base comunitária. Assim espera-se
que a aquacultura permaneça numa fase de infância a médio prazo, tendo, no entanto, o potencial de
servir como uma fonte-chave de divisas para o país a longo prazo.
O turismo, especialmente o turismo costeiro, juntamente com as actividades náuticas e desportivas,
podem, também, ter um papel determinante na economia das próximas décadas. Os últimos dados
disponíveis do World Travel & Tourism Council (WTTC) revelaram que a indústria do turismo de
Moçambique empregou directamente cerca de 270 mil pessoas e contribuiu com cerca de
USD 488 milhões (3,2% do PIB) para a economia, em 2019. A indústria do turismo é uma
componente-chave da economia, mas os rendimentos têm vindo recentemente a diminuir devido a
percepções de algum risco político crescente no país e também devido a um desempenho lento da África
do Sul - a principal porta de entrada para o mercado de turismo de Moçambique.
No entanto, com as suas praias de tirar o folego, o clima tropical ideal, a oferta de mergulho de classe
mundial e uma vida selvagem diversificada, o sector deve contribuir com até USD 1000 milhões na
próxima década e exigirá investimentos em hotéis, pousadas e resorts para atender à procura crescente
da indústria.
Considerando o potencial de exportações acima descrito e a localização geoestratégica, os portos, a
logística e os transportes marítimos, também podem ter um papel fundamental na economia
moçambicana do futuro.
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7.4
7.4.1

OS CONTRIBUTOS DAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS PARA A ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE
Descrição Geral

Apresenta-se de seguida uma análise do potencial da Economia Azul moçambicana através da avaliação
do potencial de cada actividade associada com o espaço marítimo, numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável, considerando, sempre que existam dados, o seu valor económico actual e potencial e as
exigências de recursos para o seu desenvolvimento, tendo em conta os inventários e caracterizações
elaborados no âmbito do presente estudo. Quando aplicável e/ou possível, identifica-se o potencial de
crescimento existente para Moçambique.

7.4.2

Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades costeiras

Cerca de 40% da população moçambicana do país vive no litoral e ganha a sua subsistência baseando-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 aqui localizados. 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.
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, é muitas vezes
observado, com menos dependência da economia monetária. A maioria das famílias que pratica as
actividades de pesca e agricultura também aparecem envolvidas em outras actividades.
A maioria das mulheres pescadoras usa artes não convencionais, normalmente a quinia, mas mais para
o Norte e Centro do país, as mulheres, além da pesca usando artes não convencionais, dedicam-se, na
maré baixa, à recolecção de ostras e moluscos.
Na pesca artesanal, a exploração dos recursos pesqueiros é feita na costa, com cerca de 1.217 centros
de pesca existentes ao longo da faixa costeira. 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,
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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 agrega um grupo de actividades correlacionadas como a
carpintaria naval, a produção dos aprestos de pesca (artes de pesca), a disponibilização do gelo, da isca,
do combustível e a captura do pescado; mas também as relacionadas com o processamento e a
comercialização, integrando o processamento, conservação, transporte e venda do pescado.
A actividade das comunidades costeiras é fortemente influenciada pelo sector de transportes e
comunicações. 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.
A essas estão associadas, à medida que se vai saindo dos centros de pesca, as estradas secundárias,
terciárias, vicinais e não classificadas.
O comércio é, predominantemente, informal, 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.
Na actividade de pesca encontram-se patrões (homens e mulheres) de Unidades de Pesca que se
envolvem directamente na comercialização do pescado. Estes processam o pescado (da sua produção,
mas também 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 pesca artesanal é considerada como 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.
Nas comunidades rurais, como as zonas costeiras, a lógica da actividade agrícola não é dada em termos
de prioridade pela busca da taxa de produtividade e de rentabilidade crescentes, mas pelo esforço de
manter a unidade “família” em determinadas condições sociais e culturais, portanto, manter a propriedade
familiar e a pequena exploração familiar.
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 tem sido comercializada nas grandes
cidades e nos países vizinhos.
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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 entremarés, 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 das
ilhas, as mulheres deslocam-se para ali para participar 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.
Os programas de aquacultura rural 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 registos sobre a lucratividade da piscicultura, os produtores locais de
algas obtêm um rendimento médio mensal de USD 60. 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).

7.4.3

Protecção do Ambiente

Numa perspectiva económica, são vários os factores a ter em conta para a valorização da qualidade
ambiental, desde logo os ligados à reciclagem e reutilização, em linha com políticas sustentáveis que
apontam a princípios da economia circular. Neste contexto, é de considerar que na generalidade dos
casos das experiências em curso desde há vários anos, o financiamento é municipal, por vezes com
apoio internacional, e envolve entidades que asseguram a recolha de resíduos, recorrendo a força laboral
das comunidades locais, (muitas vezes socialmente desfavorecidas (jovens, mulheres), e as que
asseguram o tratamento dos resíduos seja para reciclar matéria prima à sua forma mais primária
(normalmente de carácter mais industrial/tecnológico), seja para reutilização e reciclagem mais simples
(muitas podem ser pequenas empresas locais), tais como tijolo prensado e plástico para agricultura.
Mucavele (2015) chama a atenção para as profundas transformações ambientais do ponto de vista da
Gestão de RSU (GRSU) que o país estaria a atravessar, apesar de ser um processo bastante recente
em Moçambique, enfrentando carência de recursos materiais, técnicos, humanos e financeiros (falta de
infraestruturas), sendo que, à data, apenas 3 Municípios dispunham de um Plano Director de GRSU.
Mas em 2018 (República de Moçambique, 2018), o tratamento de resíduos sólidos urbanos em
Moçambique mantinha-se “praticamente inexistente”, sendo confinado à deposição em lixeiras a céu
aberto, tendo como consequência sob o ponto de vista de emissões, a libertação directa para a atmosfera,
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de todos os tipos de voláteis que possam emanar dos resíduos, quer em função da sua natureza química
quer da sua deterioração e oxidação pela atmosfera oxigenada, e, na perspectiva sanitária, a proliferação
de roedores, a poluição atmosférica e a contaminação de solos. Estes problemas determinaram que as
autoridades municipais começassem a esboçar algumas iniciativas para a modernização deste processo.
A título de exemplo, Tvedten (2015) estimava que, em média, as pessoas na cidade de Maputo produziam
1 kg de lixo sólido por pessoa por dia, e nos bairros informais 0,49 kg por dia, num total diário de 1.000
ton de resíduos sólidos, dos quais cerca de metade seriam recolhidos pelo município. O sistema de
recolha municipal centrava-se na cidade, mas nos bairros era feito por “microempresas” (ou catadores
de lixo) que recolhiam e transportavam para a única lixeira da cidade. O sistema apresentava ainda
muitas debilidades e precisava ser desenvolvido, sendo necessários investimentos no sistema de
recolha, para além da criação de condições para tratamento. De acordo com Mucavele (2015), a
capacidade de recolha de RSU, à data, era de 800 a 880 toneladas/dia, e as receitas da Taxa de Limpeza
cobriam cerca de 75% dos custos do sistema, tendo o município que financiar o restante.
Num projecto analisado, na África do Sul, o custo total do despejo em aterros - incluindo a logística, a
preparação dos locais e a perda de uso do solo - é cerca de USD 77/ton e o retorno dos investimentos
feitos a partir do desvio de resíduos do aterro para ser transformado em novos produtos é de
1.500 %. Considerando os indicadores de produção de resíduos apresentados anteriormente, em
Moçambique o custo potencial de despejo de resíduos em aterro poderá variar actualmente entre
USD 400 e 500 milhões/ano.
A avaliação custo-benefício do Projecto de Economia Circular de Saneamento para a Área Metropolitana
de Maputo (Monteiro et al., 2017) concluiu que a valorização agrícola das lamas das cinco ETAR a
operar é uma solução ambiental e economicamente mais adequada do que a deposição em aterro (32%). O estudo estima para 2025 uma produção de lamas de 32.303 m3/ano, uma distribuição de 29.132
m3/ano, um custo para a sua deposição em aterro de USD 294.516 por ano, e um custo de valorização
agrícola em áreas com menos de 10 km de USD 202.097 por ano.
Conclui ainda que o potencial de utilização de efluentes tratados de ETAR é também muito elevado,
desde que seja garantida a adequada desinfecção e desde que a sua utilização seja feita em áreas
próximas, sendo a oferta de efluente tratado bastante inferior à procura actual.
Para além da valorização económica da reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, outro aspecto
que pode ser considerado é o valor acrescentado em actividades económicas como o turismo e a pesca
e através da valorização da paisagem, da biodiversidade e do ambiente em geral e o impacto no
desenvolvimento do turismo (praias, etc.), de outras actividades económicas e de serviços como, por
exemplo, os que tendem a estabelecer-se nas zonas urbanas.
São referência neste sector, iniciativas como o MARPLASTICS (plásticos marinhos e comunidades
costeiras), com uma abordagem que considera o conhecimento, os negócios, as políticas e a
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capacitação, e procura melhorar o quadro legal e ligar os planos de acção dos governos aos princípios
da Iniciativa Verde 2011-2014 (promovida pela UNEP) e da economia circular (IUCN, 2010).

7.4.4

Soberania e Defesa Nacional

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.
Especificamente no que respeita à Marinha de Guerra de Moçambique (MGM), o contributo mais
significativo neste particular resulta da sua intenção de produção de segurança no mar, 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.
Segundo o Military Balance de 2019, do International Institute for Strategic Studies (IISS), Moçambique
tem um efectivo de 200 marinheiros para a MGM, acrescido do corpo de fuzileiros e de 1.000 efectivos
para as Forças Armadas (FA). A verificarem-se estes valores, tudo indica que que a MGM e as FA sejam
dos maiores empregadores dentro das actividades relacionadas com o Mar. A estes acrescem os
efectivos da Polícia (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.
As Forças Armadas de Moçambique 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.
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Ainda são de considerar, neste âmbito, as 118 empresas de segurança privadas que estavam registadas
na PRM em Moçambique, em Dezembro de 2019, com um total de 46.712 efectivos.
Actualmente, a pequena marinha do país compreende uma única embarcação de patrulha da classe
Conejera, 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 outras embarcações
oferecidas, quer por Portugal, quer pela India. É expectável assim que se assista a uma necessidade de
investimento nos próximos anos em embarcações nomeadamente para monitorização e segurança, além
das necessidades de manutenção do ciclo de vida dos equipamentos e bem assim dos recursos humanos
necessários.

7.4.5

Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação

A costa de Moçambique apresenta ecossistemas frágeis e vulneráveis, e está exposta a diversos usos e
pressões, nomeadamente tendo em conta que nos distritos costeiros vive cerca de 40% da população.
Moçambique dispõe ainda de condições excepcionais para a ocorrência de uma grande diversidade de
habitats e os ecossistemas marinhos e costeiros presentes, não só contribuem significativamente para a
socioeconomia do país, particularmente para a sustentabilidade das populações do litoral como também
desempenham um papel fundamental nos elevados níveis de biodiversidade e na sua conservação.
As várias convenções internacionais sobre o tema que Moçambique assinou originaram uma série de
recomendações e compromissos, 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 - também económicas - na forma como cada estado gere os seus ecossistemas e
a sua biodiversidade. Entre as linhas de orientação, os objectivos estratégicos e as metas mencionadas,
assume maior destaque, no contexto do ambiente marinho, a meta de, até 2025, avaliar e redefinir 75%
das áreas de conservação actuais, e incluir, formalmente até 5% dos ecossistemas marinhos em áreas
de conservação.
Ao longo da linha de costa moçambicana são reconhecidas três grandes regiões ecológicas: a região
Norte distingue-se pela presença de recifes de coral e pradarias de ervas marinhas associadas, a região
Centro é considerada a costa pantanosa, onde predominam os ecossistemas de florestas de mangal,
estuários, zonas de substratos móveis e pântanos, e a costa Sul é denominada a costa de dunas
parabólicas, onde se encontram maioritariamente os ecossistemas de dunas costeiras e lagos protegidos.
Os ecossistemas de recifes de coral moçambicanos são 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.

19029-F2-E04-T04-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros | 35

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

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. Estas florestas
costeiras estão entre as zonas mais produtivas do planeta e são também consideradas as sequestradoras
de carbono mais eficazes. Encontram-se sob pressões várias, sendo necessário criar modelos de
sustentabilidade na exploração deste recurso.
As pradarias de ervas marinhas são um ecossistema bastante importante na costa de Moçambique. 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. Estão também sob pressão, pelo que será necessário investir na sua protecção.
O mesmo é válido para os ecossistemas dunares que estão presentes ao longo da orla costeira de
Moçambique.
No aspecto não extractivo, os ecossistemas do espaço marinho contribuem para a manutenção do
bem-estar humano e da qualidade de vida, ajudando a reduzir os efeitos da poluição, das cheias e da
erosão costeira, a combater a perda de biodiversidade e a minimizar o impacto das alterações climáticas
(Barbier, 2017; Ghermandi et al., 2019). As florestas de mangal e as pradarias de ervas marinhas, por
exemplo, estão entre os ecossistemas mais eficientes no sequestro de carbono.
Mas os ecossistemas marinhos e a biodiversidade associada fornecem bens, serviços e outros benefícios
indispensáveis para a população, representando um elevado potencial económico frequentemente
associado à exploração comercial dos recursos marinhos. Do ponto de vista extractivo, os ecossistemas
marinhos são uma fonte importante de alimento para as populações do litoral, providenciam recursos de
fácil acesso para construção e aquecimento e são, actualmente, um dos principais fornecedores de
substâncias com potencial farmacêutico e de recursos genéticos (Barbier, 2017).
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 contribui de forma
indirecta para a criação de emprego.

7.4.6

Pescas

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.
Nos últimos 15 anos, os investimentos para a pesca marítima de pequena escala foram concentrados
principalmente nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala e Inhambane, em
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localidades onde existe potencial para expansão e diversificação da pesca artesanal. 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. Entre 2001 e 2019, foram identificados oito projectos principais, cobrindo as províncias de
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane e Maputo, num valor de investimento total de
quase USD 160 milhões.
A actividade pesqueira em Moçambique é um importante agente impulsionador da economia nacional, e
para a fixação e sobrevivência das populações costeiras, uma vez que a sua actividade pesqueira de
subsistência e de pequena escala apresenta relevo considerável para as comunidades, exibindo uma
grande importância socioeconómica para a sobrevivência e desenvolvimento das povoações do litoral.
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, B. Doherty, et al., 2015, Chacate e Mutombene, 2019).
Em relação à força de trabalho, as três províncias do Norte (Cabo Delgado, Nampula e Zambézia)
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 histórica com a economia marítima que aquela região apresenta.
As áreas mais produtivas e pescadas em Moçambique 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 (FAO 2019, Hoguane e Armando 2015). 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.
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, as mais importantes pescarias para a economia moçambicana são
fundamentalmente, a pescaria de camarão de superfície; a pescaria de crustáceos de profundidade; a
pescaria de pequenos pelágicos; a pescaria de peixe demersal; e a pesca de atum e espécies
relacionadas.
O aumento da ocorrência de pesca ilegal não declarada e não regulamentada tem sido amplamente
documentado (Chacate e Mutombene 2019), subsistindo por isso algumas dúvidas relativamente ao
número efectivo de embarcações a pescar na ZEE, e constituindo um desafio à gestão da pesca e à
criação de valor para a economia nacional.
Assim, embora representando uma contribuição directa relativamente baixa para o PIB nacional (cerca
de 4%), o sector das pescas em Moçambique possui um grande potencial de crescimento e capacidade
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de impulsionar a economia, com potencial para retornos significativamente maiores do que os existentes
e maior contribuição para a redução da pobreza.
O Banco Mundial (sem data) intensificou o apoio ao sector pesqueiro no SWIO em resposta ao pedido
dos países membros para fortalecer a governação sustentável, a integração da gestão regional das
pescas e o potencial de contribuição socioeconómica do pescado marinho. O Programa SWIOFish foi
desenvolvido como uma série de projectos destinados a aumentar os benefícios económicos, sociais e
ambientais da pesca gerida de forma sustentável, tendo o SWIOFish1 sido o primeiro projecto da série a
ser aprovado (2015), destinado a Comores, Tanzânia e Moçambique. O programa será implementado
até 2021 e deverá financiar a pesca em Moçambique em USD 37 milhões, e aponta como pescarias
prioritárias a pesca do atum, o camarão de superfície, os crustáceos de profundidade, os peixes
demersais e pequenos pelágicos.
Por outro lado, apesar dos pescadores artesanais produzirem 85% da captura anual, apenas 10% da
mão-de-obra do sector está empregada no processamento e comercialização, indicando oportunidades
económicas substanciais pós-captura. Os lucros da pesca semi-industrial e industrial apresentam um
desempenho bem abaixo do potencial, especialmente em contraste com o crescente interesse das
pequenas e médias empresas (PMEs) em algumas espécies de alto valor. Estimativas recentes mostram
que os rendimentos económicos do camarão poderiam aumentar para aproximadamente USD 30 milhões
por ano.
Ainda, 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. A actividade pesqueira enquadra, com efeito, uma grande diversidade de taxas
que são imputadas a cada actividade e que contribuem para o orçamento do estado moçambicano, que
em 2017, 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 para a pesca de atum
(MIMAIP, 2017).
Quanto à balança comercial, os dados da FAO indicam que tem sido tradicionalmente positiva ao longo
das décadas. Todavia, 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). A inversão acontece sobretudo devido ao estado de
sobreexploração dos mananciais de camarão do banco de Sofala. Esta situação levou a uma perda de
mais de 55% das exportações desse produto, facto que tem vindo a degradar-se desde 2002.
Moçambique registava, em 2017, um défice de pescado estimado em cerca de 65 mil toneladas.
Efectivamente, os congelados ocupam 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
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de 1% o que representa certamente uma oportunidade que o sector da pesca poderá aproveitar, numa
perspectiva de desenvolvimento sustentável e eliminação do desaproveitamento do pescado pela frota
artesanal. A exportação de produtos do mar atingiu um valor superior a MZN 4.257 milhões em 2018,
sendo que cerca de 78% foram crustáceos. Não obstante a sobreexploração de alguns mananciais, a
exportação de camarão representou cerca de 47% do total da exportação, enquanto os produtos
preparados representaram somente 2%.
O sector da pesca em Moçambique providencia 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). Destaca-se que, no que diz respeito ao emprego, por cada quatro postos
de trabalho directos criados pelas actividades artesanais é gerado cerca de um posto de trabalho em
terra. Todas essas actividades associadas assumem uma significativa importância em termos
económicos e sociais, com particular incidência nos centros de pesca (1.169) e mercados (145)
existentes em todo o país, com expressão sobretudo a nível local.
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
essencial base de subsistência para muitas populações da costa, que, na sua maioria, dependem da
pesca e das actividades relacionadas, integrando 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 são 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.
De acordo com os resultados do censo nacional em 2015 encontravam-se 98 unidades estatísticas ao
serviço da Pesca e Aquacultura, empregando 2.986 pessoas (INE 2017). No mesmo período existiam 94
empresas e estabelecimentos empregando 2.947 pessoas. A maioria das estatísticas existentes
encontram-se agrupadas com o sector agrícola, dificultando a análise da contribuição da Pesca
isoladamente.
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7.4.7

Aquacultura

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).
Nas áreas costeiras 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 diminuído abruptamente para 230 toneladas em 2009 (FAO - Fish Stat).
Apesar do potencial que lhe é reconhecido (o BM (sem data) estima um potencial de produção de 78 mil
ton), a aquacultura em Moçambique, quer a nível de águas interiores quer na zona costeira, tem tido na
sua totalidade uma evolução modesta, de acordo com as estatísticas FAO5.
A produção marinha, apesar de um pico em 2004, não tem apresentado produção desde 2016. Com
efeito, depois de algum desenvolvimento no início da década de 2000, problemas financeiros levaram a
um recuo na produção, que no início da década de 2010 se agravou quando a doença da mancha branca
(WSD ou white spot disease), atingiu as duas empresas ainda em actividade tendo dizimado toda a
produção (WBG, 2014). Em consequência, a produção de camarão baixou para 41,4 toneladas em 2012
(Omar, 2013). Mais recentemente, 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 Farm6, empresa de produção de tilapia.(GAA, 2018).
Os programas de aquacultura rural podem contribuir significativamente para a segurança alimentar e
para melhorar os padrões e condições de vida das populações.

5
6

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
http://www.aqua-spark.nl/portfolioitem/chicoa-fish-farm/
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7.4.8

Infraestruturas Portuárias e Transportes Marítimos

Moçambique tem três grandes portos em Nacala (2 polos), Beira e Maputo, conectados a corredores
logísticos através de ferrovias que servem o interior da região da África Austral e servidos por navios
oceânicos.
Pela sua posição geográfica, Moçambique tem um valor geopolítico relevante, já que permite o acesso
ao mar aos países do hinterland, nomeadamente Suazilândia, África do Sul, Zimbabué, Zâmbia e Malawi,
fazendo dos transportes pontos fulcrais das cadeias logísticas entre Moçambique e esses países.
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).
No que respeita à conectividade dos portos às redes globais de transporte, e segundo o indicador definido
pela UNCTAD, 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.
Os portos moçambicanos 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 (Pemba, Quelimane, Inhambane, Vilanculos, Pebane,
Moma, Angoche, Mocímboa da Praia), bem como construções de novos portos ao longo da costa
(Macuse, Techobanine e eventualmente Chongoene).
A CFM, empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, é responsável pela gestão dos
portos de Moçambique, incluindo, desde Janeiro passado, o porto de Nacala, após o término da
concessão à Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN).
O manuseamento portuário (INE, MTC) registou na última década, uma evolução muito expressiva que
se deveu em parte à exportação de carvão, primeiro pelo porto da Beira e depois pelo de Nacala-a-Velha,
e, mais recentemente à exportação de areias pesadas pelo porto de Topuito.
O porto de Maputo tem-se mantido como o porto com maior movimento, seguido pelo porto de
Nacala-a-Velha que, em 2018, ultrapassou o porto da Beira.
A análise realizada ao tipo de tráfego permite perceber que o porto 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, enquanto que o porto de Maputo lidou com 29,3%, sendo o restante tráfego em trânsito com
destino aos países do hinterland.
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Quadro 7.6 - Evolução das cargas manuseadas nos portos de Moçambique
Movimento de
Mercadoria nos Portos
(x103 ton)

2009

2010

Maputo

8.168

8.706 11.762 15.240 17.025 19.359 17.215 15.070 18.214 19.527

Beira

3.030

3.805

5.704

8.447 10.450 11.626 12.934

9.957 11.196 11.021

Nacala

1.225

1277

1.465

1.696

2.313

2.699

2.422

2.146

Nacala-a-Velha

0

0

0

0

0

0

0

Topuito

0

0

0

0

0

0

0

0

1070

1082

Quelimane

70

131

186

215

229

258

192

127

73

64

Pemba

99

131

170

196

209

235

181

126

150

172

Mocímboa da Praia

16

30

8

9

10

11

6

1

1

11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.237

2018

2.507

6.545 10.717 11.616

TOTAL 12.608 14.080 19.295 25.804 30.236 34.188 32.950 33.972 43.658 45.999
Fonte: INE, MTC

Em 2018, o Sistema Portuário global registou (CFM, 2019) um nível de execução de 94% e um
crescimento de 5%, ao ter registado 46,0 milhões de toneladas métricas manuseadas (mtmm), contra as
quase 44,0 mtmm registadas em 2017. Relativamente aos terminais portuários sob gestão do CFM, foram
manuseados 7,5 milhões de ton em 2018, contra 6,3 milhões em 2017, o que representa um crescimento
de 19% e uma execução de 109% do plano estratégico dos CFM para o triénio 2018-2020.
O Plano Estratégico dos CFM 2018-2020 previu um investimento trienal de USD 502,1 milhões, incluindo,
além de equipamentos para as linhas ferroviárias, a aquisição de 2 rebocadores e 1 embarcação piloto
(por receber em 2019) e a dragagem de emergência no porto da Beira.
A carga contentorizada aumentou em 2017 face a 2016, cerca de 20 700 TEU, superando os 400 000
TEU em 2017, no que parece ter sido um pico conjuntural, uma vez que em 2018 voltou a cair, agora
para cerca de 318,3 mil TEU.
O porto da Beira mantém-se líder em carga contentorizada no país, reforçando a sua liderança de cerca
de 53%, em 2016, para cerca de 55% do total de carga contentorizada movimentada nos portos
moçambicanos em 2017 e chegando aos quase 57% em 2018. O segundo porto em carga contentorizada
é o porto de Maputo que, em 2017, ultrapassou os 100.000 TEU, mas em termos relativos sofreu um
ligeiro decréscimo de cerca de 25% para cerca de 24%, valor relativo que manteve em 2018, apesar de
ter sofrido uma quebra acentuada para 75,7 mil TEU.
Além disso, o número de navios aportados decresceu de 2039 para 1947, entre 2016 e 2017,
recuperando para 2173 em 2018 (INE, 2017, 2018).
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Quadro 7.7 - Contentores Manuseados 2016-2017 (TEU)
Descrição
Maputo (MPDC)

Ano
2016

2017

2018

97.352

101.995

75.702

200.301

218.876

181.079

71.142

70.248

55.893

Pemba

5.245

4.916

2.241

Quelimane (Cornelder)

5.649

4.410

3.378

0

0

200

379.689

400.445

318.293

Beira (Cornelder)
Nacala (Portos do Norte)

Mocimboa da Praia
Total

Fonte: Estatísticas de transportes e comunicações 2017 e 2018

À evolução da carga manuseada nos portos de Moçambique não é alheio, segundo Carlos Mesquita7, à
data Ministro dos Transportes e Comunicações, o investimento em equipamentos para a infraestrutura
ferroviária, já referidos e, muito particularmente, a conclusão do porto multiusos e da linha férrea de
Nacala, a melhoria da capacidade da linha férrea de Ressano Garcia, a aquisição de meios de
fiscalização marítima e a reforma legal e operacional para a revitalização da cabotagem marítima.
A análise histórica da evolução das cargas permite, com efeito, 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, muito provavelmente devido à transferência
da movimentação do carvão da Vale para Nacala-a-Velha.
Moçambique tem ainda planeados investimentos relevantes em novas infraestruturas portuárias, das
quais há que assinalar o porto de Macuse, associado à linha de caminho de ferro Chitima-Macuse

7

Portos de Moçambique superam previsões, Transportes e Negócios, 18 Junho, 2019, disp. em
https://www.transportesenegocios.pt/portos-de-mocambique-superam-previsoes/
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(também maioritariamente destinado à movimentação de carvão) e o porto de águas profundas de
Techobanine, que servirá Moçambique, mas também o Botswana e o Zimbabué, de forma complementar
ao porto de Maputo.
Apesar do bom desempenho e resultados obtidos nestes últimos anos, reconhece-se a existência de um
elevado potencial de crescimento ao sector portuário moçambicano, sobretudo com a perspectiva de
desenvolvimento de novas áreas de negócio no Norte do país, mas também nas regiões Sul e Centro
com o esperado desenvolvimento do agronegócio, que exigirão mais investimentos e adaptação dos
portos aos requisitos do transporte marítimo internacional.
Além disso, as actividades portuárias geram impactes económicos que são avaliados pelas alterações
que se verificam no sistema produtivo por via das oportunidades que o sistema portuário oferece a
actividades conexas, como por exemplo as funções logísticas, de armazenagem e de recomposição e
redistribuição do transporte, e até as indústrias transformadoras que se instalam nas proximidades dos
portos e utilizam os seus serviços, especialmente as que utilizam matérias-primas muito volumosas.
Por fim, há ainda que ponderar os impactos no emprego (e, portanto, no rendimento das famílias) e os
impostos gerados ao produzir as unidades de produto necessário à satisfação dessa procura final.

7.4.9

Obras de Protecção Costeira

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 40% da população moçambicana vive na zona costeira 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.
Foram identificados um total de 154 elementos de obras costeiras no território moçambicano: 16
“Estruturas portuárias”, 100 “Estruturas de protecção costeira” e 38 “Outras estruturas costeiras”,
distribuídas, de norte para sul, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane
e Maputo.
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Muito sujeita à erosão, a zona costeira de Moçambique tem sido nos últimos anos alvo de elevados
investimentos, com a reabilitação e expansão de infraestruturas portuárias (e.g. Beira, Maputo e Nacala)
e obras de protecção costeiras nas grandes cidades (e.g. Beira e Maputo) (Palalane et al., 2016).
Tendo em conta, para além da sujeição à erosão, a dimensão da costa moçambicana e as dinâmicas
populacionais e urbanas que se desenvolvem ao longo dessa mesma costa, o sector das obras costeiras
pode ser assim expressivo na economia azul de Moçambique.
A título de exemplo ou referência, as obras de protecção costeira realizadas em 2013 e 2014, na zona
de Maputo (oito esporões ao longo da costa, entre o Clube Naval e o bairro dos Pescadores, numa
extensão de 13,20 km, edificação de um muro de protecção e reposição do tachão para a protecção da
base de muro) totalizaram USD 21,5 milhões, financiados pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento de
África (BADEA).
Ainda, notícias do final de 2019 indiciam para meados de 2020 o início de obras de construção de
infraestruturas para a protecção costeira na cidade da Beira para as quais o município já terá garantido
um financiamento de USD 60 milhões, financiados pela KFW e Banco Mundial, sendo que o projecto total
ascende a USD 90 milhões.

7.4.10 Turismo e Recreio
O Segundo Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique (PEDT II), reconhece
que o país 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”, estabelecendo como visão para 2025 que Moçambique seja “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.”
Não obstante a ambição desta visão, a indústria do turismo em Moçambique 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
uma tendência de subida, tendo atingido, em 2018, um número a que nunca antes se tinha chegado,
segundo os “Dados de Referência do Turismo” publicados pelo MICULTUR em 2019.
Este crescimento em número de visitas tem-se repercutido também nas receitas do turismo internacional,
que nos últimos 5 anos registaram um crescimento de 60,7%, de USD 206,6 milhões para USD 241,8
milhões estimados em 2018.
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De facto, 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 o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), aquela contribuição
deverá cair para menos de 2,6% até 2024, principalmente devido a uma recente desaceleração no
desempenho geral da economia nacional. Além disso, o cenário de insegurança criado por insurgentes
armados - para já na região Norte - tem também afectado o desempenho do turismo nos últimos 3 anos,
com decréscimo dos visitantes internacionais e encerramento de várias unidades.
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, embora as duas províncias
costeiras do centro do país, pela sua morfologia física, não reúna presentemente condições para o
desenvolvimento do Turismo, não estando contempladas nas áreas prioritárias de desenvolvimento
turístico definidas pelo PEDT.
Entre os atractivos de turismo costeiro do litoral moçambicano, salientam-se as praias, 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, pesca desportiva e outros.
Estas características não são, naturalmente, iguais ao longo da costa, levando a que se tenham
desenvolvido diferentes Polos Turísticos dependendo 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, para além da questão de segurança
já referida.
Da análise realizada ressalta que o turismo em Moçambique depende principalmente de duas cadeias
de valor: i) turismo de férias & lazer e ii) o turismo corporativo ou de negócios, sendo o turismo de férias
& lazer o que mais motiva a viagem de visitantes.
No entanto, nos últimos anos o turismo de negócios tem vindo a crescer progressivamente devido à
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.
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Em termos globais, e de acordo com os Indicadores de referência na área do Turismo 2018 publicados
pelo MICULTUR, as chegadas internacionais têm registado uma evolução errática, a partir de um pico
em 2014.

Quadro 7.8 - Chegadas Internacionais
Motivo de visita

2014

Negócio/Conferencia

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 de Visitantes

Fonte: INE, Inquérito À Despesas de Turistas 2015 (Dados Extrapolados); (*) Dados Preliminares

Em termos de receitas do turismo internacional, em 2017, o país registou cerca de USD 150,5 milhões,
contra USD 107,9 milhões registados em 2016, o que representa um acréscimo na ordem de 39,5%, mas
ainda a tentar recuperar um máximo de USD 206,6 milhões em 2014.

Quadro 7.9 - Receitas do Turismo Internacional
Ano
Milhões de USD

2014
206,6

2015
193

2016
107,9

2017
150,5

2018 (*)

Var (%)

241,8

60,7%

Fonte: BM, Balança de Pagamentos; (*) Dados Preliminares

No que respeita à origem dos mercados turísticos, os visitantes que entram em Moçambique são
maioritariamente provenientes de África, estimando-se ter atingido, em 2018, o valor de 2.263.581 (cerca
de 78%) chegadas, das quais 1.871.147 provenientes da África do Sul (65% do total de chegadas). As
chegadas internacionais provenientes do resto do mundo, incluindo Américas, Europa e Ásia foram
também importantes, o que constitui um bom indicador de desempenho do sector que no mesmo ano
registou cerca de USD 242 milhões de receitas do turismo.
O turismo doméstico representou em 2015, de acordo com os dados publicados pelo MICULTUR em
2018, 1.013.148 de pessoas, das quais 42% se deslocam em “visita a familiares/amigos” e 22,7% por
motivos de “negócios”.
No que respeita aos cruzeiros, o município de Maputo registou 44.758 passageiros na época 2017/2018
e 87.022 (quase o dobro) na época 2018/2019.
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O potencial de maior desenvolvimento e crescimento, quer em VAB quer em emprego, resulta, no
entanto, evidente, em segmentos específicos do turismo costeiro, nomeadamente os desportos náuticos,
com predominância do mergulho e pesca desportiva, ecoturismo marítimo e com ligação a terra,
observação de fauna marinha e actividades marítimo-turísticas.
Os investimentos em infraestruturas de suporte constituem uma necessidade para o desenvolvimento do
sector, além da qualificação da oferta para aumento da atractividade internacional, e aqui também a
requalificação dos equipamentos destruídos pelos recentes fenómenos climáticos.

7.4.11 Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico
Na costa de Moçambique desenvolveram-se na antiguidade importantes civilizações cujo crescimento de
baseou em grande parte na navegação transoceânica.
São especialmente relevantes em Pemba, no arquipélago das Quirimbas, na Ilha de Moçambique e na
Ilha de Bazaruto, mas também no Zambeze, em Quelimane, Sofala ou Inhambane, vestígios de um
passado mais ou menos longínquo, mas sempre ligado ao mar, às travessias oceânicas e ao comércio
internacional marítimo que se revestem de importância acrescida não apenas como activo turístico a
promover, mas como elementos constitutivos da história moçambicana e da sua ligação ao oceano.
Assim, neste contexto, fazem parte do seu património cultural, arquitectónico e arqueológico edificados
e ruínas de fortalezas, faróis, portos comerciais e de uso militar e suas dependências e entrepostos
comerciais, bem como naufrágios em diferentes pontos da costa.
Com efeito, a costa de Moçambique foi intensamente frequentada desde os tempos mais remotos por
navios que sulcavam as águas do Oceano Indico. Inúmeras embarcações naufragaram devido às difíceis
condições de navegação em alguns troços da costa, tendo sido possível documentar mais de 300
naufrágios datados dos finais do século XV até ao século XX, com a maior concentração de naufrágios
nas imediações dos principais portos históricos como é o caso da Ilha de Moçambique, Quelimane, Sofala
Inhambane, baía de Maputo e arquipélago das Quirimbas. Variados são os tipos de embarcações
naufragadas, desde as ancestrais embarcações do oceano Índico como é o caso dos pangaios e
“metepe” às europeias, como galeões, caravelas, fragatas, pataxos, navetas, hyates, escalleres,
curvetas, brigues, embarcações a vapor, rebocadores, lanchas, etc..
Todavia face à imensidão da costa moçambicana muito deste património está ainda por estudar e
preservar e permanece à mercê de pilhagens.
Mas a cultura marítima dos moçambicanos está também viva nas tradições que se perpetuam e
constituem ainda hoje traços essenciais das comunidades costeiras, não só nas artes de pesca como a
arte de construir embarcações e de navegar em todo o litoral do país. Assim, são de sublinhar as
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realidades de Bazaruto ou da Ilha de Moçambique, sobretudo esta que se mantém como importante
centro de marinharia, onde a construção naval tradicional na Ilha se encontra bastante desenvolvida, e
onde ainda hoje a maioria dos instrumentos de trabalho utilizados são utensílios artesanais fabricados
pelos próprios artífices.
Estas artes de reparação e construção naval constituem, além disso, fonte de rendimento para as
comunidades, e continuam a atrair - e oferecer emprego - aos mais jovens.

7.4.12 Recursos Minerais
A crescente descoberta dos recursos minerais em Moçambique, especialmente aqueles ligados a orla
marinha, tem despertado um grande potencial de crescimento e desenvolvimento em toda a economia
moçambicana. A título de exemplo, um dos grandes depósitos dos minerais de titânio, ilmenite, rutilo,
assim como zircão (um co-produto de grande valor da mineração de minerais de titânio) a ser explorado
na faixa costeira de Moçambique, localizado no distrito de Moma na Província de Nampula, tem um
potencial de facturação avaliada em USD 100 milhões por ano.
Dados publicados pelo INE referem que, entre 2011 e 2018, o contributo médio da indústria extractiva
para o PIB está na ordem de 0,9%. No entanto, estudos económicos revelam que o contributo da indústria
extractiva é maior já que há comprovada fragilidade nos dados recolhidos, nomeadamente através dos
instrumentos legais e de controle fiscal.
A actividade extractiva é uma actividade indispensável para o desenvolvimento económico, pois a maioria
dos produtos e recursos utilizados pela população provém dessa actividade. Isso significa que é
responsável pela geração e distribuição de matérias-primas, que são recursos utilizados na fabricação e
produção de mercadorias e na construção civil.
Por exemplo, a contribuição dos megaprojectos do sector da indústria extractiva em Moçambique, em
2018, atingiu o montante de MZN 14,44 mil milhões, 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 extractivo para
a economia nacional em 2018 registou um aumento de 4,1 por cento.
Na indústria extractiva, além da sua capacidade de criar empregos directos, a construção de um
megaprojecto proporciona oportunidades de trabalho adicionais em cada fase de implementação, e cada
construção é intensiva em capital, ainda que nas fases iniciais, ao exemplo de algumas empresas,
depende amplamente de bens importados. Apesar disso, devido ao seu tamanho, esta actividade
contribui bastante para a economia interna.
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.
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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 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 demandado
pela sociedade. As indústrias extractivas minerais em Moçambique têm aumentado a geração de renda
local e qualidade de vida através do aumento de posto de emprego e a 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 proteger o meio ambiente. Assim, existe
uma relação directa entre o consumo de bens minerais e a qualidade de vida social.
Como indústria de base, induz à formação da cadeia produtiva, do processo de transformação dos
minerais até os 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.
Em Moçambique, a ocorrência de uma enorme geodiversidade, bem como o crescimento que se verifica
na actividade turística, podem ser considerados factores potenciadores do interesse pela geoturismo,
constituindo desta forma o uso indirecto dos recursos minerais.
Por outro lado, a actividade extractiva contribui para a quase totalidade da construção das habitações
sociais através do fornecimento de recursos minerais como areia, argila, etc.. No entanto, quando esta
actividade é de uma escala industrial tanto pode trazer o desenvolvimento social, se a sua gestão for
eficiente, como acarretar perigo para a saúde, deterioração da qualidade de vida e dos direitos humanos
se não houver um plano consistente.
Em Moçambique as comunidades em volta das indústrias de extracção dos recursos minerais carecem,
muitas vezes, de vários serviços públicos que tradicionalmente, são providenciados pelo Estado. Nestas
condições, a existência de uma empresa de extracção mineira local, tem um papel preponderante no
desenvolvimento social da comunidade local à medida que contribui para a educação, geração de
emprego, saneamento e outros projectos sociais. Por exemplo, a Kenmare Resources, uma empresa que
explora areias pesadas no distrito de Moma, na província de Nampula, declarou a intenção de, através
do Fundo Kenmare Moma Associação de Desenvolvimento (KMAD), investir anualmente entre USD 350
a 400 mil em vários projectos sociais nas áreas de educação (oferta de mobiliário escolar), de saúde
(construção de infraestruturas hospitalares) e iniciativas empresariais locais (produção de ovos, de
frangos, de hortícolas e de sacos destinados ao empacotamento das areias), embora as casas, escolas,
hospitais atribuídos às populações no âmbito dos programas de reassentamento devem ser percebidos
como parte dos custos obrigatórios de operação dos projectos mineiros e não como acções de
desenvolvimento da comunidade no âmbito da responsabilidade social das empresas.
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Foram identificados em Moçambique depósitos de variados minerais, muitos ao longo da costa, em
diferentes praias (minerais relativamente pesados ou duros nas províncias de Nampula, Zambézia,
Inhambane, Gaza e de Maputo. Será necessário avaliar as respectivas concentrações e potencial de
extracção e valor.
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.

7.4.13 Recursos Energéticos
Moçambique possui um grande potencial para a produção de energia com fontes diversificadas, quer de
origem fóssil como renovável.
O Atlas das Energias Renováveis de Moçambique mostra que o país possui um potencial total de
23.000 GW com base em recursos de fontes renováveis (hídrica, solar, eólica, marítima, biomassa e
geotérmica). Contudo, 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,
e apenas cerca de 30% da população tem acesso a electricidade.
O Governo de Moçambique está a implementar um conjunto de reformas que visam impulsionar o
crescimento económico e a melhoria do bem estar das populações, o 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.
A implementação de projectos desta natureza impõe um planeamento adequado na 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.
A oferta de energia eléctrica no país é assegurada maioritariamente pelas barragens de Cahora Bassa;
Mavuzi; Chicamba e Corumana. Recentemente foram implantadas as centrais a Gás de Gigawatt, CTRG
e Kuvaninga. A Central Flutuante de Nacala anteriormente com funcionamento a Diesel, foi convertida
para funcionar a gás. Em 2018 foi comissionada a Central Térmica de Maputo e em 2019 entrou em
funcionamento a Central Solar de Mocuba.
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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.
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 a alterar
gradualmente esse cenário - nos últimos anos foram electrificadas 151 sedes distritais de um total de
154. Contudo, apenas 60% dos 431 Postos Administrativos estão electrificados.
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%), esperando-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.
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). No entanto, foram identificados em Inhambane três locais para a implementação
piloto para testar a sua eficiência.
No que diz respeito aos combustíveis fosseis, estes podem mudar a estrutura da economia
moçambicana.
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.
Os contributos financeiros para a economia resultantes da actividade de pesquisa e produção de
hidrocarbonetos são muito significativos e de diversa índole e ocorrem em diversas fases do processo.
Logo na fase de pesquisa, a atribuição de licenças de pesquisa às companhias e os rendimentos
resultantes das negociações, trazem à cabeça benefícios financeiros importantes, independentemente
do sucesso das descobertas. Um outro benefício associado é o de se 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 MIREME.
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Adicionalmente e em caso de sucesso e viabilidade comercial, na fase de produção são recebidas
“royalties” pelas venda de hidrocarbonetos que geram dividendos muito substanciais para o Estado de
Moçambique e para as populações.
O regime fiscal em vigor em Moçambique para este sector prevê diferentes tipos de benefícios para o
país, incluindo um imposto de 10% sobre a produção de petróleo e de 6% no caso do gás; 32% de IRPC
e 20% de retenção na fonte sobre subcontratados estrangeiros e sobre dividendos e juros.
Para além do contributo financeiro, todas as infraestruturas e a actividade laboral e comercial associada
à produção continuada ao longo de 20 a 30 anos, implicam rendimentos importantes, para o país e para
a região. Além disso, é provocada uma forte melhoria nos sectores relacionados (indústria, transporte,
construção, rede, etc.), especialmente em áreas rurais onde o nível de subsistência é baixo. 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 relacionadas com a pesquisa e produção de hidrocarbonetos
em Moçambique.
No que respeita ao gás, das prospecções realizadas estima-se que exista em quantidade suficiente para
garantir a produção a longo prazo, pelo que se pode esperar o surgimento de toda uma indústria orientada
para a produção de gás. Neste contexto e a título de exemplo, o projecto LNG de Afungi, poderá gerar
USD 39 mil milhões para a economia moçambicana, nos próximos 20 anos e mais de 700.000 postos de
emprego até 2035.
Estes projectos poderão ter ainda um impacto relevante em termos sociais por via da qualificação da
força de trabalho, aumentado assim as suas perspectivas de remuneração e um incremento do consumo
e os consequentes crescimentos nas actividades económicas relacionadas. Por exemplo, ao lado da
infraestrutura de LNG em construção em Afungi, o projecto Coral South também inclui uma série de
iniciativas destinadas a melhorar a qualificação da força de trabalho local, incluindo 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.

7.4.14 Investigação Científica
Moçambique apresenta espaços marítimos com vasta riqueza de recursos e diversidade marinha que lhe
confere um 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.
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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, organizações ou associações de investigação, bem como de pessoas singulares que
mostram interesse em realizar actividades de investigação científicas do mar (REICIM, 2019).
A investigação científica marinha em Moçambique tem-se focado 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 ou perdidos no Espaço Marítimo Nacional.
As principais instituições, organizações e ou associações nacionais e internacionais que realizam a
pesquisa científica na área de ciências marinhas estão sedeadas em Maputo, sendo de referir ainda a
Marine Megafauna, em Inhambane, Tofo - organização americana criada para pesquisar, proteger e
conservar as populações de megafauna marinha ameaçadas em todo o mundo; o Centro de Pesquisa
Marinha de Bazaruto em Inhambane, Bazaruto, focado na definição de critérios científicos para a defesa
da biodiversidade marinha; a Universidade Eduardo Mondlane em Quelimane (além de Maputo); e a
Universidade Unilúrio e a Associação do Meio Ambiente em Pemba.
Em Maputo, o Instituto de Investigação Pesqueira encontra-se a realizar estudos de investigação
pesqueira e aquícolas, que promovam o desenvolvimento sustentável da actividade pesqueira e aquícola
do País; a World Wide Fund é uma organização de conservação mundial; a BIOFUND tem como principal
foco as Áreas de Conservação, existindo ainda outras instituições ou organizações que promovem
investigação nestas áreas, sendo de sublinhar que as mesmas 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.
Segundo os relatórios de cruzeiros do IIP, a incidência da investigação nas ciências do mar destaca-se,
na zona Centro-Sul, nas áreas de Inhaca, Bazaruto, banco de Sofala e ainda 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 com maior importância para as pescas, suas características
ecológicas, oceanográficas, morfológicas e o tipo de substrato do fundo.
Assim, não é de estranhar que o banco de Sofala, a área de pesca mais importante no país, seja a área
de maior número de pesquisas / cruzeiros científicos, seguida da área da Boa-Paz, caracterizada pela
abundância de crustáceos de profundidade e principal área da pesca a linha. As áreas de Bazaruto e
Inhaca, áreas importantes da gamba, pescaria que tem sido objecto de constante e contínua avaliação
com vista a assegurar a existência de um conhecimento actual sobre esta pescaria ocupam o terceiro
destaque em termos de pesquisa marinha
A área Norte até a fronteira com a Tanzânia, com o seu fundo rochoso que torna impossível a utilização
de arrasto de fundo, arte de pesca que tem sido tradicionalmente utilizada nos cruzeiros de investigação,
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foi até ao presente pouco estudada. 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.
É de referir que 40% da investigação científica marinha foi realizada no âmbito de programas internos
das instituições e Ministérios ligados à área marinha, 54% dos quais 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).
A pesquisa marinha em Moçambique tem contado com a contribuição de parceiros internacionais, quer
através de disponibilização de navios, quer através do financiamento do aluguer de embarcações locais.
Nos últimos anos, a União Europeia, Portugal e Suécia juntaram-se à investigação marinha em
Moçambique, apoiando a educação marinha e fornecendo financiamento académico em pesquisas em
Moçambique na área de ciências do mar.
A colaboração regional de Gestão para Ciências Marinhas (WIOMSA) também fortaleceu a investigação
marinha. As principais áreas temáticas para investigação para a área de biologia Marinha são os mangais,
ervas marinhas, algas, os recifes de corais e pesquisas sobre crustáceos, os variados invertebrados,
tartarugas marinhas, mamíferos marinhos e as pescarias.
Assim, a parte mais substancial dos recursos humanos afectos à investigação em Ciências do Mar em
Moçambique está focalizada na compreensão dos sistemas costeiros do ponto de vista dos recursos
vivos existentes e suas dinâmicas.

7.4.15 Contributo Global
Considerando o anteriormente referido e em síntese, a economia azul em Moçambique é composta por
um conjunto de actividades muito diversificadas, com diferentes níveis de desenvolvimento e diferenciada
distribuição no território. Não havendo, em vários casos, informação sobre o VAB ou o emprego gerado,
é perceptível que a economia azul em Moçambique esteja ainda em estado embrionário, pelo que existem
oportunidades em todas as actividades e é necessário detalhar o estudo de cada uma para a obtenção
de uma informação mais aprofundada do seu potencial de desenvolvimento.
Pese embora a falta de informação que permita avaliar o peso de cada actividade - ou do seu conjunto no VAB do país, assim como o respectivo contributo, a informação existente permite perceber o seguinte:


Pesca e turismo costeiro são actividades muito relevantes para Moçambique, e ambas são muito
relevantes para o emprego. O papel da pesca nas comunidades costeiras é crucial para a
estabilidade e o rendimento das famílias, enquanto que o turismo se encontra ainda num nível
embrionário de desenvolvimento pelo que a ligação não é ainda tao acentuada. É, no entanto, já
visível em alguns territórios e espera-se que aumente com o crescimento do turismo. Além disso,
a sua relevância tem também a ver com a interpelação com outras actividades, nomeadamente
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na pesca, com um conjunto de actividades conexas que apoiam e suportam a actividade
pesqueira. São assim actividades centrais a ter em conta no desenvolvimento futuro e numa
estratégia de desenvolvimento da economia azul em Moçambique.


Aquacultura é um sector de futuro, não apenas em Moçambique, mas em todo o mundo, tomando
em consideração as perspectivas das necessidades de produção alimentar para a população
mundial, e deve ser encarada como actividade de grande potencial. Os investimentos neste
sector são fundamentais, para permitir o desenvolvimento da actividade de forma sustentável.



As Infraestruturas Portuárias e Transportes Marítimos em resultado da globalização e das
interconecções das economias e situação geográfica de Moçambique são actividades que não
podem deixar de ser consideradas como centrais. Apesar do bom desempenho e resultados
obtidos nestes últimos anos, reconhece-se a existência de um elevado potencial de crescimento
do sector portuário moçambicano, sobretudo com a perspectiva de desenvolvimento de novas
áreas de negócio emergentes, no Norte, ligadas aos recursos minerais e energéticos, mas
também nas regiões Sul e Centro, neste caso com o esperado desenvolvimento do agronegócio,
que exigirão mais investimentos e adaptação dos portos aos requisitos do transporte marítimo
internacional. A evolução positiva registada nos últimos anos impõe ainda investimentos
relevantes, sendo importante a consolidação da cabotagem marítima, no contexto da circulação
interna de mercadorias.



A exploração de Recursos Minerais e Energéticos afiguram-se como actividades com elevado
potencial de crescimento e internacionalização. Poderão contribuir de forma muito relevante para
o VAB nacional, mas também, e sobretudo no que respeita aos recursos energéticos a explorar
no Norte do país, para a criação de emprego qualificado e para o desenvolvimento de múltiplas
actividades conexas e de suporte a estas actividades.



As obras de protecção costeira e ambiental são fundamentais para lidar com os fenómenos de
erosão que determinam o campo de possibilidades de investimentos futuros, e assumem
relevância pela dimensão da costa moçambicana e pelos desafios que em vários pontos dessa
costa foram identificados.



A protecção da Biodiversidade, dos Ecossistemas e as Áreas de Conservação constituem áreas
relevantes em Moçambique pela riqueza existente no país que se torna fundamental preservar
em si mesmas, mas também como suporte a actividades que podem desenvolver-se com elas
relacionadas. Com efeito, os ecossistemas de recifes de coral; as florestas de mangais ou as
pradarias de ervas marinhos são recursos naturais valiosos para o país, não só pela sua
importância para as comunidades costeiras, como pelo enorme potencial para o desenvolvimento
do turismo, além dos benefícios ecológicos e ambientais, para uma grande parte da população
que ocupa a faixa costeira. 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 contribui de forma indirecta para a criação de emprego.
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Neste contexto, a Investigação Científica constitui uma actividade em desenvolvimento que
necessita de maior desenvolvimento, sobretudo via partilha de equipamentos e financiamento de
investigação, a orientar para os sectores, actividades, e realidades principais da economia azul
de Moçambique produzindo e fornecendo dados e informação que permitam a melhor decisão
política e económica. Muito dependente de parcerias internacionais, deve procurar colocar
investigadores nacionais no maior número de projectos de investigação possível, e em todos os
projectos que se debrucem sobre recursos nacionais.



A existência de vasto Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico relacionado com a
ligação de Moçambique e dos moçambicanos ao oceano constitui recurso a investigar, para
identificação, catalogação e preparação para uma exploração sustentável no contexto turístico,
a partir das narrativas históricas que permitem ao visitante conhecer melhor a história e a ligação
de Moçambique ao oceano, mas também valorizando as actividades tradicionais que se mantém
vivas e constituem património cultural nacional.



Por fim, no que respeita à Soberania e Defesa Nacional, o seu mais significativo aspecto resulta
da sua intenção de produção de segurança no mar, indispensável para o desenvolvimento
económico. No entanto, não deve ser esquecido que o preenchimento desta função do Estado
também contribui de forma directa para o desenvolvimento económico do país, enquanto função
geradora de valor nas indústrias e nos serviços, formadora de pessoal, e parceira em projectos
com forte impacto económico. A Marinha moçambicana, nomeadamente, pode vir a
desempenhar um relevante papel no fomento económico das indústrias e serviços directamente
ligados ao apoio logístico 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, com um importante impacto directo e indirecto na economia das regiões onde
existem unidades, estabelecimentos ou órgãos. É expectável que se assista a uma necessidade
de investimento nos próximos anos em embarcações nomeadamente para monitorização e
segurança, além das necessidades de manutenção do ciclo de vida dos equipamentos e bem
assim dos recursos humanos necessários.
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8

8.1

GERAÇÃO DE MAPAS E CARTOGRAFIA TEMÁTICOS

CARTOGRAFIA TEMÁTICA

O território não é uma realidade fixa, tem uma dinâmica permanente de mudança. Cada estágio do
desenvolvimento necessita de uma determinada configuração do espaço, de acordo com as suas
necessidades. Assim, o planeamento espacial marítimo pressupõe a definição de um modelo territorial,
o qual é entendido como uma abstracção onde se identificam e valorizam as componentes e relações de
uma realidade complexa, constituindo-se como uma interpretação sintética da organização e
funcionamento do território.
Nesse sentido, foi desenvolvido um conjunto de procedimentos, iniciado com a identificação da
informação geográfica relevante, que expressa os requisitos necessários para a definição do Modelo de
Dados que estrutura o POEM. Esta informação foi seguidamente estruturada, tendo em vista a definição
e aplicação do Modelo de Dados de suporte ao Portal WebSIG do POEM, envolvendo, nomeadamente,
a melhoria da informação geográfica e a sua sistematização em bases de dados espaciais, a
uniformização dos sistemas de projecção e a criação de metadados em articulação com os documentos
normativos do POEM.

Figura 8.1 - Estrutura do modelo de dados do SIG em ambiente desktop
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Seguindo as melhores práticas, o POEM introduz o recurso a informação georreferenciada e digitalizada
que permite a desmaterialização total da cartografia em formato analógico. A totalidade da cartografia
temática foi produzida com recurso a sistemas de informação geográfica e a sua distribuição foi efectuada
essencialmente via web através da plataforma criada para o POEM cumprindo-se os mesmos princípios
cartográficos para todas as formas de distribuição.

Figura 8.2- Plataforma de organização da informação

Como segunda componente geográfica estruturante do POEM, desenvolveu-se ainda uma infraestrutura
de informação geográfica de suporte a um geoportal interactivo - Portal WebSIG do POEM
(http://poem.gov.mz/POEMwebgis/) - possibilitando a visualização das camadas de informação
disponibilizadas ou obtidas até à data, bem como os correspondentes metadados e cumprindo-se as
melhores regras de interoperabilidade digital.
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8.2
8.2.1

RECOLHA E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO
Informação recolhida e/ou a recolher

O processo de recolha de informação constitui uma tarefa em continuum da elaboração do plano, tendo
a recolha sido focada num conjunto alargado de grandes áreas temáticas, que correspondem, na
generalidade aos temas que integram este Relatório de Inventário e Caracterização:


Espaço Marítimo de Moçambique



Condições Naturais do Espaço Marítimo de Moçambique



Faixa Costeira



Batimetria



Evolução da Linha de Costa



Mudanças Climáticas



Qualidade Ambiental



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



Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT)



PNDT Modelo Territorial

Esta informação foi complementada por outra de carácter mais geral, correspondente ao território de
Moçambique.
Como procedimento preliminar, a informação colectada foi estruturada nestas áreas temáticas e
valorizado o vasto e diversificado volume de informação geográfica recolhido no âmbito do processo de
elaboração do POEM, suscitado pelo envolvimento nesse processo de grande número de instituições da
Administração e de outros agentes com intervenção no território, tendo em vista a posterior incorporação
da informação mais relevante no WEBSIG.
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O SIG produzido proporcionou capacidades de análise e tratamento da informação geográfica que se
ajustaram às necessidades dos técnicos de planeamento e ordenamento do território, sendo uma
ferramenta determinante na concepção e gestão dos instrumentos de planeamento e gestão do território.
As suas capacidades e funcionalidades conferem-lhe também grande importância no apoio à tomada de
decisões, pois este processo exige que sejam considerados múltiplos e diversificados níveis de
informação. Nos pontos seguintes é exemplificada alguma da informação que foi reunida.

8.2.2

Informação fornecida por entidades no âmbito do POEM

Alguma desta informação foi recolhida junto das entidades moçambicanas podendo referir-se, entre
outros, a informação relativa à batimetria, zonas de pesca, zonas de aquacultura, concessões mineiras
e de gás, produção de energia das ondas e planos distritais uso da terra (PDUT). Apresentam-se em
seguida alguns exemplos.
A informação que chegou do INAHINA relativa à batimetria inclui pontos cotados e linhas batimétricas do
canal de Moçambique e os acessos aos portos de Nacala, Angoche, Pebane, Macuse, Quelimane,
Chinde, Beira, Inhambane e Maputo, com diferentes escalas de produção cartográfica.

Fonte: INAHINA

Figura 8.3 - Batimetria do canal de Moçambique e dos acessos ao porto de Angoche
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Relativamente aos centros de pesca, a informação cedida pelo Instituto de Desenvolvimento de Pesca e
Aquacultura (IDEPA) contemplava as coordenadas da sua localização em Moçambique, embora com
algumas incorrecções de georreferenciação (figura seguinte) que se procurou que fossem corrigidas.

Fonte: IDEPA

Figura 8.4 - Localização original da informação relativa aos centros de pesca

Figura 8.5 - Localização da informação relativa aos centros de pesca na costa de Moçambique
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Ainda relativamente ao sector das pescas, o MIMAIP disponibilizou informação relacionada com a
definição das áreas de captura de espécies comerciais na costa Moçambicana.

Fonte: MIMAIP

Figura 8.6 - Áreas de pesca das principais espécies comerciais na costa de Moçambique
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O contributo do MIREME incluiu as concessões mineiras e o do INP as áreas abrangidas pelas
concessões de hidrocarbonetos.

Fonte: MIREME

Fonte: INP

Figura 8.7 - Cadastro mineiro na área na costa de

Figura 8.8 - Áreas de Concessão de hidrocarbonetos

Moçambique

na costa de Moçambique

Relativamente aos PDUT dos distritos costeiros, apenas a informação relativa ao distrito de Palma foi
enviada em formato geográfico vectorial tendo a dos restantes sido fornecida apenas em formato Portable
Document Format (PDF), apesar de na maior parte dos casos ser evidente que foi produzida em ambiente
SIG. Isto implicou para a equipa um redobrado (e duplicado) esforço de georreferenciação e digitalização
da informação para ser utilizável em ambiente SIG (apenas com a capacidade de visualização em
ambiente desktop ou websig).
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Figura 8.9 - PDUT do Distrito de Cheringoma. Extracto do Mapa de Condicionantes

Foi ainda recebida informação a partir de entidades contactadas, principalmente informação relativa ao
tema Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação, em que foi cedida informação por, entre
outros, Allen Coral Atlas, IUCN/IMMA, WWF, WCS, sendo ainda de destacar a informação produzida por
membros da equipa, nomeadamente a relativa ao tema do Património Cultural Marítimo.

8.2.3

Informação solicitada, mas não recebida

Uma das maiores dificuldades na produção de informação geográfica de suporte ao POEM tem sido a
falta de informação em formato SIG, quer relativa a cartografia de base quer relativa a Planos e Estudos
que têm sido facultados em formato “PDF” pelas diferentes Entidades.
Entre a informação solicitada considerada relevante podemos elencar a seguinte:


cartografia da faixa costeira, nomeadamente o uso do solo;



cartografia em formato digital dos planos de maneiro/zoneamentos das áreas de conservação;



informação sobre hidrodinâmica, dinâmica sedimentar;
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dados relativos a correntes marítimas e de marégrafos;



dados de qualidade da água nomeadamente em zonas balneares existentes e potenciais;



localização de ameaças ao meio marinho resultantes de diversas actividades;



censo e localização das principais indústrias nos distritos costeiros, por sectores;



elementos relativos a construção e reparação naval e indústrias marítimas;



cartografia e caracterização das zonas de deposição de munições e de matérias perigosas (dada
a sensibilidade seria criado um buffer que poderia até ser descentrado para dificultar a localização
exacta);



elementos relativos à vigilância e fiscalização da zona marítima, à protecção civil e apoio à
conservação de recursos e combate à poluição;



cartografia das áreas com potencial para o aproveitamento de energias renováveis offshore (Atlas
de Energias Renováveis de Moçambique);



informação estatística relacionada com as comunidades localizadas na faixa litoral e ilhas
(demografia, emprego) e com as diversas actividades que ocorrem no espaço marítimo e faixa
costeira (valores e volumes, VAB, emprego);



identificação sobre a distribuição espacial das capturas e rendimentos por unidade de esforço,
por segmento de frota e total;



identificação e caracterização dos segmentos da pesca lúdica (recreativa e desportiva: tipo de
pesca,

número

de

pescadores,

espécies-alvo,

capturas

e

rejeições

e

distribuição

espaço-temporal do esforço de pesca e das provas de pesca;


inventário de actividades turísticas associadas ao espaço marítimo existentes e potenciais,
respectivo valor económico, potencial de desenvolvimento: turismo costeiro, turismo de cruzeiros,
náutica de recreio, desportos náuticos, lazer e competição.

Por outro lado, é notório que nem toda a informação disponibilizada ou solicitada, seja ela em formato de
texto ou tabelar é passível de ser geolocalizada no espaço. Por outro lado, verificou-se também que
alguma informação solicitada não ter sido idealizada originalmente para ser integrada em ambiente SIG.
Ainda neste âmbito foi promovido pelo FFP (actualmente ProAzul), em Novembro de 2019, um encontro
com a Agência Espacial Europeia (ESA), no sentido de que esta entidade pudesse fornecer informação
útil para o POEM. Foi acordado que seria fornecida informação relativa a: posição da linha de costa (que
seria a usada como referência); cartografia do uso do solo com várias temáticas como mangais, floresta,
agricultura, indústria, etc.; informação batimétrica e dos habitats bentónicos das águas pouco profundas
(até aos 12-15 m de profundidade); um exemplo sobre o mapeamento da faixa intertidal para que fosse
verificado se teria interesse para utilização no POEM.
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A ESA forneceu também algumas ligações com informação de mais ou menos interesse, nomeadamente:


Informação da Climate Change Initiative (CCI) sobre o uso do solo com uma resolução de 300 m:
https://www.esa-landcover-cci.org/.



Informação sobre clorofila-a com uma resolução de 300 m: https://eo4sd.eofrom.space/.

Na sequência desta reunião a ESA disponibilizou, em Fevereiro de 2020, um ensaio de uma posição da
linha de costa com 10 m de resolução, da zona da Beira e Búzi. No entanto face a algumas deficiências
na sobreposição com a imagem do Google Earth (ver figura seguinte), optou-se por não recorrer a essa
informação.

Figura 8.10 - Sobreposição da linha de costa (10 m de resolução) com o Google Earth

8.2.4

Informação obtida no âmbito do PNDT

Atendendo a que o consórcio TPF-Biodesign terminou recentemente a elaboração do PNDT para o
Governo, foi possível utilizar informação cartográfica em formato SIG obtida ou produzida no âmbito da
elaboração desse plano, que incluiu, entre outros:


limites administrativos;



linha de costa;



rede ferroviária e rodoviária;



rede hidrográfica;



limites das áreas de conservação;
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localização dos portos comerciais e de pesca;



faixa de pesca artesanal;



áreas importantes para as aves e a biodiversidade (IBA - Important Bird Areas).

É de notar que, sendo o PNDT um plano de carácter estratégico, a escala a que está a generalidade da
cartografia obtida e/ou produzida no âmbito da sua elaboração é muito menor do que a necessária para
o POEM, em que terão que ser tomadas decisões sobre o uso do espaço com base numa informação
mais detalhada.

8.2.5

Informação acedida de forma remota

Parte do conjunto de dados geográficos que suportam a cartografia temática e que constam quer do
WebSIG quer da informação SIG que foi sendo trabalhada em ambiente desktop, foi obtida a partir de
serviços WMS/WFS (Web Map Services/ Web Feature Services; formatos criados pela Open Geospatial
Consortium) disponibilizados por servidores de conteúdos como o ArcGis Online, ou em geoportais
(grande parte dos quais apenas com a capacidade de visualização e não de edição ou descarregamento
da informação).
Dos elementos de informação que foram/estão a ser acedidos a partir de serviços web apresentam-se
alguns exemplos em seguida.
Grid batimétrica GEBCO 2019 (General Bathymetric Chart of the Oceans)
A rede GEBCO_2019 baseia-se em grande parte numa base de dados de sondagens com interpolação
entre sons guiados por dados de gravidade derivados de satélite


disponível em
https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_2019/gebco_2019_
info.html

Marine Copernicus
O serviço Marine Copernicus baseia-se no programa Copernicus, que pretende estabelecer uma
capacidade Europeia de observação e monitorização do planeta. Este serviço fornece informação de
satélite e in situ de ambientes marinhos através de um catálogo de produtos de observações e previsões.


disponível em http://marine.copernicus.eu/
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Figura 8.11 - Printscreen da informação GEBCO no portal ArcGis Online

Figura 8.12 - Temperatura superficial da água do mar, obtida a partir de informação do Marine Copernicus
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CEDA Archive
O Arquivo CEDA integra o serviço de dados ambientais da National Centre for Earth Observation (NERC)
e da National Centre for Atmospheric Science (NCAS) e aglomera dados de investigação de observação
atmosférica e terrestre.


Disponível em https://archive.ceda.ac.uk/

Figura 8.13 – Portal CEDA Archive

IUCN MMPATF
Projecto IUCN MMPATF Important Marine Mammal Area (IMMA) Knowledge Product


Disponível em https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-spatial-layer-download/

World Imagery
World Imagery imagens de satélite e aéreas. Inclui imagens fornecidas por um elevado número de
fornecedores como a ESRI, DigitalGlobe, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, GeoEye, a
Comunidade de Utilizadores SIG, entre outros.
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Figura 8.14 - Áreas Importantes para Mamíferos marinhos

Figura 8.15 - Printscreen da informação World Imagery

Google Earth Engine
O Earth Engine Explorer (EE Explorer) é um visualizador de dados geo-espacial com acesso a um grupo
grande de conjuntos de dados regionais e globais de um catálogo de dados do Earth Engine. A
informação relativa disponibilizada abrange um conjunto elevado de camadas de informação das quais
se salientam: topografia, temperatura do ar e da superfície do mar, precipitação (dados CHIRPS),
velocidade do vento, entre outros.
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Figura 8.16 - Portal Google Earth Engine

UNEP-WCMC
Informação SIG sobre Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de conservação, disponibilizada pelo Centro
de Monitoramento da Conservação Mundial (https://gis.unep-wcmc.org/arcgis/).
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Figura 8.17 - Interface de acesso a dados remotos da UNEP-WCMC para ambiente SIG

8.2.6

Informação integrada a partir de outras fontes

Perante a necessidade de obter informação georreferenciada que pudesse ser útil à elaboração do POEM
foram utilizadas diversas metodologias para contornar a questão e que incluíram, entre outras, a
obtenção de informação a partir da plataforma de informação espacial Google Earth, a digitalização de
imagens existentes em documentos em formato não editável como (raster, jpg, pdf, etc.), a consulta já
referida à plataforma de dados geo-espaciais do ArcGis Online, e a diferentes páginas WEB com
informação temática relevante para a compilação, análise e produção de informação para o POEM.
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No primeiro caso pode dar-se como exemplo a cartografia relativa às obras de protecção costeira, obtida
a partir da visualização das imagens do Google Earth a diferentes escalas.

Figura 8.18 - Estruturas costeiras por unidade de área (extracto)

Figura 8.19 - Obras de protecção costeira identificadas em Inhambane
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Um exemplo da obtenção de informação a partir de elementos recebidos em formato pdf é o da
digitalização dos zoneamentos das áreas de conservação a partir dos relatórios dos respectivos planos
de maneio. No exemplo seguinte o Zoneamento da APA do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

Fonte: Relatório do Plano de Maneio desta área de conservação

Figura 8.20 - Zoneamento da APA do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

É também de referir a obtenção de informação relativa aos cabos submarinos em que a informação
fornecida pelo INCM foi complementada por informação digitalizada no ecrã a partir da página Submarine
Cable Map.

Fonte: adaptado de https://www.submarinecablemap.com e Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), 2020

Figura 8.21 - Digitalização dos cabos submarinos de comunicações
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A informação disponibilizada pelo INAHINA relativa a bóias que delimitam os canais de acesso aos portos
da Beira e de Maputo, foi complementada pela informação constante das páginas desses portos e por
informação do portal da National Geospatial-Intelligence Agency (Lista de Faróis).

Fonte: adaptado de INAHINA, National Geospatial Intelligence Agency

Figura 8.22 - Identificação da sinalização na aproximação à baía e porto de Maputo

No que diz respeito à temática da Qualidade Ambiental, a distribuição no território e no mar do conjunto
de pressões que afectam a qualidade ambiental do mar de Moçambique teve por base a interpretação
de factores demográficos e de desenvolvimento urbano e socioeconómico, em Moçambique e nos países
vizinhos, dos rios internacionais, que “transportam” poluição originada nos países do hinterland, das
actividades nas áreas portuárias e industriais, principalmente de Maputo, Beira e Nacala e,
potencialmente, do eventual crescimento da pesquisa e exploração de hidrocarbonetos.
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Figura 8.23 - Rotas comerciais (National Center for Ecological Analysis and Synthesis NCEAS) e Riscos da
Qualidade Ambiental Costeira e Marítima

Foi também considerada informação online relativa às rotas de navegação ao longo do canal de
Moçambique. A degradação da qualidade ambiental no espaço marítimo pode ocorrer por efeito de
pressões e ameaças, de caracter operacional, continuado ou episódico (acidentes e fenómenos
extremos), no mar ou em terra.

19029-F2-E04-T04-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros | 80

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

8.3

PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA

No âmbito desta fase foi produzida informação cartográfica que resulta das análises realizadas, bem
como cartografia temática de apoio às diferentes equipas.
Como exemplo, a informação relativa à evolução da linha de costa, produzida pela equipa de
especialistas, foi cruzada com informação relacionada com a ocupação e usos na faixa costeira,
nomeadamente com a localização dos centros de pesca, permitindo identificar potenciais riscos ou
conflitos.

Figura 8.24 - Cruzamento da informação sobre centros de pesca com a evolução da linha de costa

Outro exemplo é o cruzamento da análise espacial entre a área de pesca artesanal ao longo da costa, a
localização dos centros de pesca e evolução das áreas de mangal.
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a

Figura 8.25 - Cruzamento da informação sobre centros de pesca, núcleos de pesca e evolução da linha de
costa e das áreas de mangal nos últimos anos

Um outro exemplo diz respeito ao cruzamento entre a informação obtida através da consulta ao cadastro
mineiro em confronto com funções de conservação.

Figura 8.26 - Exemplo do confronto entre informação do cadastro mineiro e as áreas prioritárias para a
conservação (entre Chinde e Quelimane)
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Figura 8.27 - Integração da área de pesca artesanal, com os centros e núcleos de pesca, turismo e
património na Ilha de Moçambique

A informação geo-espacial associada ao POEM tem vindo a ser integrada de forma a ser interoperável,
de acordo com as competências próprias no domínio da produção de cartografia nacional de referência
e da disponibilização de informação territorial.
Como já referido a validação e consolidação de toda a informação geográfica que consta do WebSIG do
POEM foi imprescindível para, nas fases subsequentes, servir de base à elaboração da cartografia de
sobreposição de usos, actividades e funções, com a identificação das zonas de usos compatíveis e
incompatíveis, e para a proposta de zoneamento do espaço marítimo.
Este último aspecto é tanto mais relevante quando o POEM prevê a articulação e compatibilização com
os programas e planos territoriais preexistentes. Os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo
nacional asseguram a respectiva articulação e compatibilização com os programas e planos territoriais,
sempre que incidam sobre a mesma área ou sobre áreas que, pela interdependência estrutural ou
funcional dos seus elementos, necessitem de uma coordenação integrada de ordenamento, devendo ser
dada prioridade às soluções que determinem uma utilização sustentável do espaço, garantindo a
preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, a adaptação aos efeitos das alterações climáticas
e a minimização dos riscos naturais e da erosão costeira.
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8.4

PRÓXIMOS PASSOS

Os passos seguintes, no âmbito dos estudos realizados, correspondem à consolidação de toda a
informação geográfica (incluindo dos metadados) que serve de base à elaboração da cartografia de
sobreposição de usos, actividades e funções com a identificação das zonas de usos compatíveis e
incompatíveis, tarefa crucial para que seja possível o adequado ordenamento do espaço marítimo.
Será interessante obter, mesmo que só possa vir a ser integrada posteriormente à finalização do POEM8,
informação mais robusta (no caso de existir) relativos à protecção civil, navegação e defesa nacional e
outra informação que ainda possa ser da informação em formato SIG relativa ao ordenamento do território
costeiro.
Para isso será necessário obter um conjunto ainda bastante abrangente de cartografia actualizada
correspondente aos diferentes usos, actividades e funções que ocorrem no espaço marítimo de
Moçambique, a saber:


Ocupação da faixa costeira / Comunidades costeiras


Informação disponível nos diferentes Planos e Estudos que esteja em formato SIG.



Cartografia topo-hidrográfica da zona costeira e/ou Modelo digital de terreno da zona
costeira.





Carta de Uso do Solo.



Actualização da informação relativa aos Centros de Pesca.

Soberania e defesa nacional


Limites oficiais em formato geográfico da linha de costa, bem como os limites da ZEE /
plataforma continental e a sua extensão, assim que aprovados.



Actualização da cartografia e caracterização das redes de estruturas e infraestruturas e dos
sistemas de defesa nacional, segurança interna e protecção civil, localizadas na orla costeira,
ilhas e espaço marítimo, incluindo as Áreas condicionadas para a Defesa Nacional.

8

Na versão inicial do relatório foi destacada a necessidade de obter um conjunto ainda bastante abrangente de

cartografia actualizada correspondente aos diferentes usos, actividades e funções que ocorrem no espaço marítimo
de Moçambique. A maior parte dessa informação, pelo menos a disponível, foi entretanto integrada no WebSIG. A
que está ainda em falta, e nova informação que venha a surgir, poderá ser integrada posteriormente nesta ferramenta
de gestão do espaço marítimo e da faixa costeira de Moçambique
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Cartografia e caracterização das zonas de deposição de munições e de matérias perigosas
(pode ser em buffer).



Pescas e Aquacultura


Zoneamento/mapeamento de possíveis áreas de expansão e ainda dos bancos de pesca.



Identificação da distribuição espacial das capturas e rendimentos por unidade de esforço, por
segmento de frota e total.



Resultados dos cruzeiros de investigação.



Localização das áreas onde ser está a praticar aquacultura em água doce na orla costeira e
aquacultura marinha.



Infraestruturas portuárias e Transporte Marítimo


Cartografia actualizada das áreas portuárias existentes (e eventuais planos de expansão) e



Cartografia vectorial e caracterização dos cabos e ductos submarinos com especial destaque

previstas.
para os relacionados com as comunicações.


Turismo e Recreio


Informação geolocalizável relativa a relativa a infraestruturas e equipamentos turísticos,
praias balneares e actividades de recreio.



Recursos Energéticos


Actualização da informação relativa à localização das principais infraestruturas e
equipamentos envolvidos, offshore e em terra relacionadas com as concessões de
hidrocarbonetos.



Informação relativa às áreas com potencial para o aproveitamento de energias renováveis
offshore e sobre os projectos para a produção de energia, nomeadamente de fontes
renováveis, ao longo da orla costeira e offshore.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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9

9.1

DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL
WEBSIG

PORTAL PÚBLICO WEB POEM

O Portal Web POEM que se encontra disponível no endereço http://poem.gov.mz/ é de acesso público,
não tendo necessidade de autenticação por parte dos seus utilizadores.
Este é o meio de comunicação interactivo e privilegiado que permite aos stakeholders, e cidadãos no
geral, a consulta de informação relevante relativamente ao projecto POEM.

Figura 9.1 - Página inicial do Portal POEM

19029-F2-E04-T04-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 4 - Inventário e Caracterização Ambiental
Tomo 4 - Avaliação e Desenvolvimentos Futuros | 87

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

Este Portal é constituído pelos seguintes menus:


O POEM: corresponde à “página inicial” e contém um resumo sobre o projecto e seus desígnios



Calendário: é a secção onde será disponibilizada a calendarização de actividades ao abrigo do
POEM



Participação Pública: neste local são publicadas as datas e instruções referentes às sessões de
participação pública



Documentos: contém informação e documentação de suporte ao projecto nomeadamente
Legislação de interesse, Relatórios e Apresentações Públicas



Notícias: página que contém o resumo, detalhe e arquivo das notícias relevantes do projecto
POEM



POEM WebSIG: redirecciona o seu utilizador para a página principal do Portal POEM WebSIG.

Na página principal é possível ainda ao utilizador subscrever a newsletter que envia periodicamente
informação relevante sobre o projecto aos seus assinantes e é disponibilizado um endereço electrónico
para onde será possível enviar comentários, sugestões ou perguntas relacionadas com o POEM. Ainda
na mesma página os utilizadores conseguem visualizar quais as notícias mais recentes referentes ao
POEM.
A figura seguinte (A e B) mostra a evolução do número de sessões únicas desde o início do projecto até
24 de Março de 2020 (A) e até 10 de Maio de 2021 (B). Até 24 de Março de 2020 a plataforma foi acedida
63 vezes e até 11 de Maio de 2021 3132 vezes. Durante o mesmo período o número de subscritores da
newsletter passou de 20 para 31.

A

B

Figura 9.2 - Evolução do número de sessões únicas no Portal Web POEM. A: até 24 de Março de 2020;
B: até 11 de Maio de 2021
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A evolução do número total de visualizações está representada na figura seguinte (A e B). A 24 de Março
de 2020 (A) existiam 145 visualizações a 11 de Maio de 2021 (B), 1454.

A

B

Figura 9.3 - Evolução do número de visualizações no Portal Web POEM. A: até 24 de Março de 2020;
B: até 11 de Maio de 2021

Nos mesmos períodos, a sessão média despendida por cada utilizador passou de 1 minuto e 35
segundos, em 2020, para 2 minutos e 3 segundos, em 2021.
Dos 855 utilizadores registados até 11 de Maio de 2021, 81% acederam através de um computador /
laptop, 18% através do telemóvel e 1% através de um tablet. Em 24 de Março de 2020, o portal tinha sido
acedido 85% das vezes através de um computador / laptop e 15% das vezes através de telemóvel.
Os utilizadores são oriundos maioritariamente de Moçambique, Portugal e Estados Unidos da América.
O gráfico apresentado na figura seguinte (A e B) representa o número de sessões por origem nas datas
de 24 de Março de 2020 (A) e 11 de Maio de 2021 (B), respectivamente.
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A

B

Figura 9.4 - Número de sessões únicas por origem. A: até 24 de Março de 2020; B: até 11 de Maio de 2021

Por último, a figura seguinte (A e B) identifica as páginas mais visitadas do Portal que são, nas duas
datas, a página inicial do Portal e a notícia referente à aprovação da Lei n.º 20/2019.
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A

B

Figura 9.5 - Número de visualizações por página do Portal POEM. A: até 24 de Março de 2020;
B: até 11 de Maio de 2021
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9.2

WEBSIG POEM

Nota prévia: Esta versão da descrição do WebSIG do POEM corresponde ao estado de desenvolvimento
em Abril de 2020. Uma versão mais completa e actualizada pode ser consultada no Relatório Cartografia
e Mapas Temáticos.
Através do Portal Público Web POEM, ou directamente no link http://poem.gov.mz/POEMwebgis/ , é
possível ao utilizador aceder ao Portal WebSIG do POEM, que contém informação geo-espacial
relativamente ao Plano.
Na imagem abaixo é possível visualizar a sua página principal. No painel do lado esquerdo encontram-se
elencados os diversos temas geo-espaciais publicados, que pode seleccionar, bem como o acesso à sua
informação alfanumérica. No painel central, encontra-se a área de visualização de mapa, sendo que na
parte superior da aplicação se encontra a respectiva barra de ferramentas.

Figura 9.6 - Página principal do Portal WebSIG POEM
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Para qualquer camada de informação publicada o utilizador tem a possibilidade de poder visualizar a sua
respectiva legenda e atributos alfanuméricos (figuras seguintes), bem como modificar o seu nível de
transparência (Figura 9.9) e metadados (Figura 9.10).

Figura 9.7 - Legenda

Figura 9.8 - Atributos alfanuméricos

Figura 9.9 - Alteração de transparência
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Figura 9.10 - Metadados

Na barra de ferramentas inferior (figura seguinte) existe a opção de modificar o mapa de base do Portal,
modificar o sistema de coordenadas e seleccionar escalas pré-definidas.

Figura 9.11 - Barra inferior de modificação de mapa de base, sistema de coordenadas e escalas prédefinidas

Por último, a barra de ferramentas superior (figura seguinte) permite ao utilizador a utilização das
diferentes ferramentas:


as principais ferramentas de navegação espacial traduzem-se pelo mover, aproximar, afastar,
bem como retroceder e avançar na visualização do mapa;

Figura 9.12 - Barra superior de ferramentas



as ferramentas de medição permitem ao utilizador visualizar as coordenadas exactas de uma
determinada área no mapa, de medir distâncias e calcular áreas (Figura 9.13);
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e ao utilizador é ainda possível adicionar, editar e apagar figuras geométricas, através do
desenho de ponto, linha, polígono, círculo, quadrado ou texto (Figura 9.14);

Figura 9.13 - Exemplo de medição de área



Figura 9.14 - Ferramentas de desenho

está também disponível uma ferramenta de inquirição que permite ao utilizador visualizar
informação alfanumérica e de contexto relativamente às camadas de informação geo-espacial
(figura seguinte);

Figura 9.15 - Ferramenta de inquirição sobre camadas
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por último, a ferramenta de impressão permite aos utilizadores a criação e exportação de um
relatório automático pré-formatado com o mapa que visualiza no seu ecrã, exportando ou para
pdf ou png (figura seguinte).

Figura 9.16 - Exemplo de relatório exportado na ferramenta de impressão

Para os utilizadores que possuem conta devidamente credenciada (para já a equipa de estudo) é
permitido o acesso à secção privada do Portal WebSIG. Além de terem acesso a todas as camadas
disponibilizadas, previamente mencionadas, têm acesso às seguintes funcionalidades e camadas:


acesso a serviços Web Map Services (WMS) e Web Feature Services (WFS) que permitem
consumir e adicionar a informação constante no Portal directamente num software de Sistema
de Informação Geográfica (SIG) (figuras seguintes);

Figura 9.17 - Acesso a serviços WMS e WFS
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Figura 9.18 - Exemplo de ligação de camadas WMS/WFS numa aplicação de SIG Desktop



acesso a outras camadas ainda não disponibilizadas publicamente por se encontrarem em
elaboração validação ou que constituem informação reservada.



recepção de informação relativa a actualizações de camadas e funcionalidades no Portal
WebSIG POEM através de newsletters.

Em desenvolvimentos futuros desta aplicação, prevê-se que seja desenvolvida e implementada uma
funcionalidade que permite aos utilizadores a visualização de camadas de informação com acesso a
informação multimédia como fotografias. Ao interagir com um determinado ponto na área de mapa, o
utilizador conseguirá visualizar uma fotografia associada à mesma. Paralelamente a estes
desenvolvimentos serão ainda carregadas outras camadas referentes a informação de inventário e
caracterização preparadas no âmbito do POEM.
Este capítulo foi integrado em volume específico.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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10 AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL ESTRATÉGICA
Este capítulo foi integrado em volume específico.
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11 FASES SEGUINTES

11.1 FASEAMENTO
11.1.1 Descrição Geral
A metodologia definida para o desenvolvimento do POEM segue de perto as orientações dos
procedimentos mais reconhecidos a nível internacional, com especial referência para a metodologia
desenvolvida pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (Marine Spatial Planning,
2009).
Esta metodologia, tal como descrito no Entregável 1 - Plano de Trabalhos Detalhado, inclui as seguintes
fases:


Fase 1. Preparação



Fase 2. Inventário e caracterização



Fase 3. Diagnóstico



Fase 4. Processo de zoneamento e ordenamento



Fase 5. Elaboração do documento final

Inclui ainda a elaboração de uma Avaliação Ambiental e Social Estratégica e a construção de um Portal
WebSIG do POEM destinado a permitir o acompanhamento da elaboração do POEM e a divulgação dos
vários passos seguidos nesse âmbito.
Na figura seguinte apresenta-se o Esquema Metodológico do POEM, que mostra, para as fases
seguintes, uma breve descrição e a articulação entre a elaboração do Plano, a AASE, o processo de
divulgação e participação e ainda o esquema de Entregáveis.
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FASES

POEM

AASE

Processo de
Divulgação e
Participação

Entregáveis

FASE 1 - PREPARAÇÃO (2 Meses)
Plano de Trabalhos Detalhado
•
•
•
•

1 Plano de Trabalhos
detalhado

Definição dos Princípios, Objectivos e metas preliminares
Plano de trabalhos a seguir e a metodologia a adoptar para alcançar os objectivos
Definição das tarefas de cada membro da equipa e outros recursos
Plano de contingência e plano de acompanhamento do processo

2 Lista Preliminar de
actores-chave
Apresentação de
lançamento do POEM

Lista Preliminar de actores-chave

3 Programa de Divulgação
e Participação

Programa de Divulgação e Participação
FASE 2 - INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO
Aspectos ambientais e sociais

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

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

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

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

Acções de Divulgação
Audiências públicas
(meses 4 e 5)

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

4 Inventário e
Caracterização
Ambiental

5 Mapas Temáticos e Base
de Dados

FASE 3 - DIAGNÓSTICO
Diagnóstico

Definição do âmbito

• Quadro Estratégico (análises SWOT
sectoriais e dos actores-chave; identificação
de estratégias / cenários estratégicos e de
eixos e objectivos estratégicos para o espaço
marítimo)

• Identificação de oportunidades e
ameaças estratégicas associadas aos
aspectos ambientais e sociais
caracterizados na Fase 2 (inputs para
a definição de cenários)
• Sistematização de impactes-chave
ambientais e sociais associados aos
usos, actividades e funções do espaço
marítimo (inputs para a definição de
cenários)

• Elaboração da Matriz de Compatibilidade (e
incompatibilidade) de Usos Múltiplos
• Cartografia de sobreposição de usos,
actividades e funções com a identificação das
zonas de usos compatíveis e incompatíveis
(SIG)

Definição de ferramenta de avaliação
com critérios e indicadores

Workshops temáticos
Grupos de trabalho

Acções de Divulgação
Audiências públicas

Reuniões de consulta e
concertação com os
actores-chave
(durante a Fase 3)

6 Quadro estratégico,
matriz de
compatibilidades e
cartografia de
sobreposição de usos,
actividades e funções

FASE 4 - PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ZONEAMENTO E ORDENAMENTO
Processo de Definição do Zoneamento e
Ordenamento
Mapas de Zoneamento e Ordenamento
• classificação em classes e subclasses dos
diferentes usos, atividades e funções;
• definição e mapeamento dos principais
espaços/áreas.
Definição de Orientações de gestão /
Normativos existentes e/ou necessários
Elaboração do Plano de Monitorização e
Avaliação do POEM

Avaliação
• Análise dos riscos e impactes
ambientais e sociais associados a
cada cenário
• Avaliação comparativa de cenários
• Identificação e avaliação dos riscos e
impactes positivos e negativos do
POEM
• Proposta de estratégias e medidas
para proteger pessoas e ambiente
contra impactes potenciais adversos e
optimizar os benefícios do POEM
• Contributos para o plano de
monitorização e avaliação do POEM

Acções de Divulgação
Audiências públicas

Reuniões de consulta e
concertação com os
actores-chave (durante
a Fase 4)
Acções de Divulgação
Discussão Pública

7 Mapa de Zonamento e
Ordenamento e Regras
para os Usos,
Actividades e Funções

8 Relatório do Processo
de Participação Pública
9 Plano de Monitorização e
Avaliação do POEM

FASE 5 - ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL
Elaboraçao do documento final do POEM de acordo com o RJUEM
• Representação geoespacial do ordenamento que estabelece a distribuição espacial e
temporal dos valores, dos usos e das actividades existentes e potenciais
• Normas de execução que identificam as restrições de utilidade pública, os regimes de
salvaguarda e de protecção dos recursos naturais e culturais e as boas práticas a observar
na utilização e gestão do espaço marítimo nacional

Reuniões de
participação com os
actores-chave (durante
a Fase 5)

10 Relatório Final:
caracterização e
ordenamento de cada
área e/ou volume do
espaço marítimo de
Moçambique

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

Inventário e Caracterização

Acções de Divulgação
Audiências públicas

Apresentação Pública
do POEM (mês 24)

11 Relatório da Avaliação
Ambiental e Social
Estratégica

Figura 11.1 - Esquema Metodológico do POEM: Fases seguintes
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11.1.2 Fase 3
Terminados os trabalhos correspondentes à Fase 2. Inventário e Caracterização, com excepção da
Cartografia e Mapas Temáticos que serão objecto do Entregável 5 a finalizar mais tarde, irá de seguida
dar-se início à Fase 3. Diagnóstico.
A Fase 3 incluirá as seguintes tarefas:


Elaboração do Quadro Estratégico, que inclui:


Análises SWOT sectoriais elaboradas pela equipa e pelos stakeholders (em workshops
temáticos)







Identificação de factores chave



Estabelecimento da Visão e Missão do POEM

Matriz de Compatibilidade de Usos Múltiplos


Identificação dos locais onde existe coexistência de usos, actividades e funções



Identificação de compatibilidades, conflitos e sinergias de utilização do espaço marítimo



Elaboração da matriz de acordo com o tipo de interacção e com a respectiva justificação

Cartografia de sobreposição de usos, actividades e funções


Sobreposição de todas as informações colectadas na fase 2



Elaboração de tutorial (e sessões de capacitação) para ajudar a preparar a sobreposição da
cartografia e identificar os conflitos relacionados com cada sector.



Mapa final de sobreposição de usos, actividades e funções com a identificação das zonas de
usos compatíveis e incompatíveis (SIG).

Também nesta fase prosseguirão os trabalhos correspondentes à “Definição do âmbito” da Avaliação
Ambiental e Social Estratégica que acompanha o POEM e que incluem:


Identificação de oportunidades e ameaças estratégicas associadas aos aspectos ambientais e
sociais caracterizados na Fase 2 (inputs para a definição de cenários).



Sistematização de impactes-chave ambientais e sociais associados aos usos, actividades e
funções do espaço marítimo (inputs para a definição de cenários).



Definição de ferramenta de avaliação com critérios e indicadores.

Durante esta fase, e para além da “obrigatória” reunião de acompanhamento com o Conselho Consultivo
(CC), para apresentação e discussão do Relatório de Inventário e Caracterização, deverão ser realizadas
algumas acções de disseminação nas províncias costeiras e, sobretudo, deverão ter lugar os grupos de
trabalho institucionais para análise e discussão das actividades desenvolvidas na Fase 2 e previsão de
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eventuais conflitos e sinergias, bem como os workshops temáticos para elaboração de análises SWOT
e definição das visões sectoriais/temáticas.
A Fase 3, que terá a duração de 4,5 meses, será organizada no Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico.

11.1.3 Fase 4
Na Fase 4. Processo de Definição do Zonamento e Ordenamento serão elaborados os Mapas de
Zoneamento e Ordenamento, que incluirão a classificação em classes e subclasses dos diferentes usos,
actividades e funções e a definição e mapeamento dos principais espaços/áreas, e serão estabelecidas
as Orientações de gestão ou Normativos a observar no uso e na gestão do espaço marítimo nacional.
Estes elementos serão organizados no Entregável 7 - Mapa de Zonamento e Ordenamento e Regras
para os Usos, Actividades e Funções.
No decorrer desta fase o processo de AASE continuará a correr em paralelo e a fornecer inputs para o
processo de elaboração do POEM, incluindo:


Análise dos riscos e impactes ambientais e sociais associados a cada cenário



Avaliação comparativa de cenários



Identificação e avaliação dos riscos e impactes positivos e negativos do POEM



Proposta de estratégias e medidas para proteger pessoas e ambiente contra impactes potenciais
adversos e optimizar os benefícios do POEM



Contributos para o plano de monitorização e avaliação do POEM

Durante esta fase está prevista uma reunião de acompanhamento com o CC, para apresentação e
discussão do Relatório de Diagnóstico, grupos de trabalho institucionais para discussão e validação das
propostas de zoneamento e ordenamento e das normas e orientações de gestão e ainda um conjunto de
acções de disseminação para apresentação e discussão das actividades desenvolvidas na Fase 3
enquadradas ou não na Discussão Pública formal que deverá ter lugar em todas as províncias costeiras
para apresentação e discussão das Propostas de Zoneamento e Ordenamento e das Normas e
Orientações de Gestão.
Assim, nesta fase será ainda preparado um Relatório do Processo de Participação Pública (Entregável 8)
e será elaborado o Plano de Monitorização e Avaliação do POEM que constará do Entregável 9.
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11.1.4 Fase 5
Na Fase 5 será elaborado o documento final do POEM que, como relatório de caracterização e
ordenamento de cada área e/ou volume de incidência de actividades, usos ou funções no espaço
marítimo nacional, incluirá:


a Representação Geoespacial do POEM: ou seja, a representação geoespacial do ordenamento
que estabelece a distribuição espacial e temporal dos valores, dos usos e das actividades
existentes e potenciais;



as Regras de Implementação: normas de execução que identificam as restrições de utilidade
pública, os regimes de salvaguarda e de protecção dos recursos naturais e culturais e as boas
práticas a observar na utilização e gestão do espaço marítimo nacional.

Este Relatório Final será organizado no Entregável 10.
Também nesta fase será finalizado o Relatório da Avaliação Ambiental e Social Estratégica
(Entregável 11).
Nesta fase terão lugar duas reuniões de acompanhamento com o CC. Na primeira, e também em grupos
de trabalho institucionais, serão apresentados e discutidos os Mapas de Zoneamento e Ordenamento,
as Orientações de gestão / Normativos existentes e/ou necessários e o Plano de Monitorização e
Avaliação do POEM que irão constar do Relatório Final. A segunda será para apresentação e discussão
do Documento Final do Plano de Situação (Relatório Final / Relatório da AASE).
No final desta fase terá lugar uma Apresentação Pública Final do Plano de Situação do Espaço Marítimo
de Moçambique.
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11.2 CALENDÁRIO DO POEM
O planeamento oficial dos trabalhos para as fases seguintes é o apresentado na figura seguinte. Este
planeamento reflecte um ajustamento realizado por conta do atraso inicial nos trabalhos devido à
dificuldade em obter informação de base. Neste ajustamento a data final de fecho dos serviços
permanece imutável, tendo-se procedido a um pequeno arranjo nos “tempos” internos do plano de
trabalhos, o que obriga à alocação suplementar de meios por parte do Consórcio, realizando “mais
trabalho” num período mais curto.
No entanto, face à pandemia que se vive neste momento parece ser inevitável que o POEM sofra um
atraso.
A Fase 3 dos trabalhos, que agora se inicia e terminaria no fim de Julho / início de Agosto tem uma
primeira componente de trabalho “de gabinete” mas estava previsto que, na segunda quinzena de Abril,
teria lugar a reunião de acompanhamento com a Comissão Consultiva e que, na segunda quinzena de
Maio seriam realizadas algumas sessões de divulgação (audiências públicas) e teriam lugar os grupos
de trabalho (GT)) com as instituições da Administração e os workshops temáticos (WT) com stakeholders
chave. Estes eventos que estavam já em fase final de preparação, e que seriam realizados em vários
pontos do país, foram, entretanto, desmarcados por proposta do Consultor alegando “motivos de força
maior” (na definição que lhes é dada pelas cláusulas contratuais).
Num quadro de informação insuficiente (referida na Nota Introdutória), relacionado com as ainda grandes
lacunas ao nível da cartografia essencial para a elaboração da Cartografia de sobreposição de usos,
actividades e funções, acrescida pela “não recepção” das respostas aos inquéritos sectoriais expedidos,
de incerteza sobre o nível de adesão aos mesmos e de quão satisfatórios serão os resultados que deles
será possível extrair, a prevista impossibilidade de realizar, no tempo previsto, os GT e o WT que
permitiriam a interacção com as entidades institucionais e outros actores-chave para validação dos
trabalhos realizados e obtenção de informação complementar, poderá vir a comprometer a submissão do
E6 nos prazos previstos.
De qualquer modo os trabalhos continuarão a decorrer, tal como referido acima, dentro do calendário
previsto até ao fim da primeira quinzena de Maio, devendo no entretanto ser equacionada a eventual
existência de hipótese(s) alternativa(s) para a continuação dos trabalhos ou optar-se pela sua suspensão.
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Figura 11.2 - Calendário do POEM (revisão de 31.01.2020)
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