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ABREVIATURAS
AASE

Avaliação Ambiental e Social Estratégica

AIS

Automatic Identification System

ESA

Agência Espacial Europeia

FFP

Fundo de Fomento Pesqueiro (agora Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul ProAzul)

IDEPA

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura

IIP

Instituto de Investigação das Pescas

IMMA

Áreas importantes para os mamíferos marinhos

INAHINA

Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação

INAMAR

Instituto Nacional da Marinha

INATUR

Instituto Nacional do Turismo

INCM

Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique

INP

Instituto Nacional do Petróleo

IOT

Instrumentos de Ordenamento do Território

MIMAIP

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas

MIREME

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

MITADER

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural

PDUT

Plano Distrital de Uso da Terra

PNDT

Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial

POEM

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

ProAzul

Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul (antigo FFP)

SIG

Sistema de Informação Geográfica

TdR

Termos de Referência

UICN/IUCN

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais

UNEP-WCMC

Centro de Monitoramento da Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o
Ambiente

VMS

Vessel Monitoring Systems

WCS

Wildlife Conservation Society

WWF

World Wildlife Fund

ZEE

Zona Económica Especial

19029-F2-E05-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 5 - Cartografia e Mapas Temáticos | vi

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

NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento, Relatório “Cartografia e Mapas Temáticos”, constitui o Entregável 5 (E5) do
Contrato de prestação de serviços para elaboração do Plano de Situação do Espaço Marítimo de
Moçambique (de ora em diante designado POEM enquanto acrónimo de Plano de Ordenamento do
Espaço Marítimo), celebrado entre o Consórcio TPF Consultores & Biodesign e o Ministério do Mar,
Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), através do Fundo de Fomento Pesqueiro (FFP), actualmente
designado Fundo para Desenvolvimento da Economia Azul (abreviadamente conhecido como ProAzul).
O presente relatório corresponde ao requisito formulado na alínea b) do Ponto 6.7 dos Termos de
Referência (TdR) do referido contrato. Indicam-se aí os produtos da Fase 2 (“Inventário e
Caracterização”) dos estudos de suporte ao Plano: b) “Mapas temáticos (representações descritivas e
geo-espaciais), estando em causa a distribuição espacial e temporal dos usos e actividades existentes e
potenciais e um banco de dados que integra informação de natureza administrativa, social, ambiental,
económica e cultural com expressão geo-espacial”. Conta-se que tal informação, além de servir de modo
primordial a Administração do Estado, designadamente para apoio à decisão, possa vir a ser tanto quanto
possível aberta ao público, tanto mais que é veiculada através de um sistema de informação geográfica
(SIG) acessível através da internet (Web SIG).
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1

RELATÓRIO DE CARTOGRAFIA E MAPAS TEMÁTICOS. DESCRIÇÃO GERAL

Este relatório inclui a compilação de toda a informação cartográfica de base obtida e considerada
pertinente para informar a elaboração do POEM, com especial destaque para a distribuição espacial dos
usos, actividades e funções, existentes e potenciais. Nesse âmbito foi efectuado um exercício de análise
da informação recolhida e de caracterização cartográfica da situação existente, que contribuirá, na Fase
seguinte, para a identificação de compatibilidades e incompatibilidades de usos, actividades e funções,
de áreas de conflitos potenciais, das áreas prioritárias para alguma actividade, etc..
No

âmbito

desta

fase

foi

desenvolvido

o

WebSIG

que

consta

da

página

do

POEM

(http://poem.gov.mz/POEMwebgis/). Este WebSIG inclui a cartografia e mapas temáticos produzidos e
que foram sendo publicamente disponibilizados quando obtida a sua validação pelo MIMAIP.
Os conteúdos deste Relatório incluem:


a descrição do processo de geração de mapas e cartografia temática;



o processo de desenvolvimento do WebSIG



o manual de utilização do WebSIG.

Assim, a organização por capítulos do Relatório de Cartografia e Mapas Temáticos é a seguinte:


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



no capítulo 2 descreve-se o processo de Geração de Mapas e Cartografia Temáticos;



no capítulo 3 são apresentadas as funcionalidades do WebSIG do POEM, incluindo uma
apresentação do portal e uma descrição do WebSIG destinada a facilitar a sua utilização;



por fim, no capítulo 4 são descritas as fases seguintes do POEM e apresentado um novo
cronograma de elaboração do Plano.
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2

GERAÇÃO DE MAPAS E CARTOGRAFIA TEMÁTICOS

2.1

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.
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 está a ser produzida com o uso de sistemas de informação geográfica e a sua distribuição tem
vindo a ser feita essencialmente via web através da plataforma criada cumprindo-se os mesmos
princípios cartográficos para todas as formas de distribuição.

Figura 2.1 - Plataforma de organização da informação

No caso 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
nesta fase, a visualização de todas as camadas de informação disponibilizadas ou obtidas até à data,
bem como os correspondentes metadados, cumprindo-se as melhores regras de interoperabilidade
digital.
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2.2

RECOLHA E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO

2.2.1

Informação recolhida e/ou a recolher

O processo de recolha de informação, embora sendo uma tarefa em continuum que deverá prosseguir
ao longo da elaboração do plano, atingiu agora um patamar que corresponde ao fecho deste Relatório e
à disponibilização do acesso à informação cartográfica através do WebSIG.
A recolha foi focada num conjunto alargado de grandes áreas temáticas e camadas de informação, que
basicamente correspondem às áreas temáticas trabalhadas no âmbito do Relatório “Cartografia e Mapas
Temáticos”:


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



Zonas Prioritárias de Conservação



Áreas de Conservação



Ecossistemas e Biodiversidade



Pescas



Aquacultura



Infraestruturas Portuárias e Navegação



Infraestruturas de Telecomunicações



Estruturas Costeiras



Turismo e Recreio



Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico



Recursos Minerais
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Recursos Energéticos (petróleo e gás)



Recursos Energéticos Renováveis e Produção de Energia



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, nomeadamente:


“Administrativa”



Infraestruturas de Transportes Terrestres



Recursos Hídricos.

2.2.2

Informação fornecida por entidades no âmbito do POEM

Alguma desta informação foi recolhida junto das entidades moçambicanas merecendo destaque a
informação relativa a zonas marítimas, batimetria, centros de pesca, defesa nacional, zonas de pesca,
zonas de aquacultura, concessões mineiras e de gás e produção de energia das ondas. Apresentam-se
alguns exemplos, em seguida.
Sobre as zonas marítimas são de destacar os dados relativos à linha de base recta, recentemente
aprovada pelo Decreto n.º 55/2020, de 13 de Julho (ver extracto na figura seguinte), bem como os
relativos à delimitação da fronteira marítima entre Moçambique e a Tanzânia (Resolução n.º 3/2012, de
26 de Junho) e entre Moçambique e as Comores (Resolução n.º 4/2012, de 26 de Junho).

Fonte: Decreto n.º 55/2020, de 13 de Julho

Figura 2.2 - Linha de base recta na zona do arquipélago de Bazaruto
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Do INAHINA foi recebida informação relativa à batimetria (pontos cotados e linhas batimétricas) e linha
de costa do canal de Moçambique e a locais específicos da costa de Moçambique, designadamente os
acessos aos portos de Nacala, Angoche, Pebane, Macuse, Quelimane, Chinde, Beira, Inhambane e
Maputo, com diferentes escalas de produção cartográfica.

Fonte: INAHINA

Figura 2.3 - Batimetria do canal de Moçambique e dos acessos ao porto de Angoche

Relativamente aos centros de pesca, a informação cedida pelo Instituto de Desenvolvimento de Pesca e
Aquacultura (IDEPA) contempla as coordenadas da sua localização em Moçambique. No entanto
registaram-se algumas incorrecções de georreferenciação (figura seguinte) que se procurou mitigar.

Fonte: IDEPA

Figura 2.4 - Localização original da informação relativa aos centros de pesca
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Fonte: adaptado de IDEPA

Figura 2.5 - Localização da informação (corrigida) dos centros de pesca
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No que diz respeito ao tema Pescas, foi disponibilizada pelo MIMAIP (IIP) a definição dos limites das
áreas de pesca das principais espécies comerciais na costa Moçambicana.

Fonte: MIMAIP (IIP)

Figura 2.6 - Camadas de informação do tema Pescas
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Foi também disponibilizada informação relativa às concessões mineiras (MIREME) e de gás (INP).

Figura 2.7 - Camadas de informação dos temas Recursos Mineiros e Recursos Energéticos (petróleo e gás)

Relativamente à informação dos PDUT relativos aos distritos costeiros, apenas o distrito de Palma
apresenta informação em formato geográfico vectorial. Para os restantes distritos a informação foi
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fornecida apenas em formato Portable Document Format (PDF), o que implicou para a equipa um
redobrado (e duplicado) esforço de georreferenciação e digitalização da informação para ser utilizável
em ambiente SIG.

Figura 2.8 - 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.

2.2.3

Informação solicitada, mas não recebida

Uma das maiores dificuldades na produção de informação geográfica de suporte ao POEM foi 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. Por outro lado, nem toda a informação
disponibilizada, seja ela em formato de texto ou tabelar é passível de ser geolocalizada no espaço.
Alguma da informação que não foi possível obter inclui, entre outro outros, a cartografia da faixa costeira,
nomeadamente o uso do solo, a cartografia em formato digital dos planos de maneiro/zoneamentos das
áreas de conservação, a cartografia geológica e das áreas com potencial para o aproveitamento de
energias renováveis offshore (Atlas de Energias Renováveis de Moçambique) também em formato digital.
Também não foi possível obter alguma informação relevante relativa ao esforço de pesca,
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nomeadamente dados de VMS/AIS e distribuição espacial das capturas e rendimentos por unidade de
esforço, por segmento de frota e total.
Da informação já compilada e analisada, é possível verificar que alguma informação muito relevante,
nomeadamente a relativa a actividades que condicionam o uso do espaço (p. ex. zonas de depósito de
dragados, novas áreas portuárias, algumas instalações de apoio à defesa e segurança) não foi facultada
até ao momento.
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.
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 dado que existiam ainda
problemas de sobreposição com a imagem do Google Earth (ver figura seguinte), optou-se por não
recorrer a essa informação.

Figura 2.9 - Sobreposição da linha de costa (10 m de resolução) com o Google Earth
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2.2.4

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;



localização dos portos comerciais;



faixa de pesca artesanal;



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

Como o PNDT estabelece a Visão de longo prazo da ocupação, uso e transformação do território
nacional, foi incluída no WebSIG do POEM a Carta Síntese do Modelo Territorial - esquematização da
Visão a longo prazo sobre a organização do território e, sobretudo o quadro definidor de prioridade
territoriais: o que fazer; onde fazer.
No entanto, dada a sua natureza deliberadamente esquemática e a sua elaboração sobre uma base
cartográfica preparada para permitir saídas gráficas a escalas muito pequenas (1:2.500.000 e inferior),
sublinha-se o carácter indicativo da referida Carta Síntese do Modelo Territorial, não permitindo que dela
se tirem conclusões sobre a implantação precisa das acções no território. Caso se torne necessário
conhecer e ponderar essa implantação com maior detalhe, deverá ser promovido o seu aprofundamento
através dos documentos técnicos usualmente elaborados com essa finalidade, nomeadamente a
elaboração dos demais IOT previstos no quadro legal do ordenamento do território.

2.2.5

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 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 acedidos a partir de serviços web apresentam-se alguns
exemplos em seguida.
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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

Figura 2.10 - Printscreen da informação GEBCO no portal ArcGis Online

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 2.11 - Temperatura superficial da água do mar, obtida a partir de informação do Marine Copernicus

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 2.12 – Portal CEDA Archive
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IUCN MMPATF
Projecto IUCN MMPATF Important Marine Mammal Area (IMMA) Knowledge Product


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

Figura 2.13 - Áreas Importantes para Mamíferos marinhos

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.

Figura 2.14 - Printscreen da informação World Imagery
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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.

Figura 2.15 - 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 2.16 - Interface de acesso a dados remotos da UNEP-WCMC para ambiente SIG

2.2.6

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.
Um dos casos em que foi necessário complementar informação foi o relacionado com a actividade
piscatória. Como referido acima, a informação relacionada com os centros de pesca tinha algumas falhas
pelo que se efectuou uma análise mais exaustiva com recurso a imagens aeroespaciais (Google Earth,
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World Imagery), da qual foi possível identificar um conjunto alargado de locais de varagem ou ancoragem
de embarcações de pesca artesanal. Destes locais, aqueles que não coincidiam com centros de pesca
foram sinalizados e denominados “núcleos de pesca” (ver figuras seguintes).

Fonte: Consórcio (núcleos de pesca) e IDEPA

Figura 2.17 - Informação relativa aos centros de pesca (fornecida) e núcleos de pesca (digitalizada a partir
do Google Earth)
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Outro exemplo relaciona-se com a obtenção da cartografia relativa às obras de protecção costeira, obtida
a partir da visualização das imagens do Google Earth a diferentes escalas.

Figura 2.18 - Estruturas costeiras por unidade de área (extracto)

Figura 2.19 - Obras de protecção costeira identificadas em Inhambane
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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 2.20 - Digitalização dos cabos submarinos de comunicações

Embora tivessem sido disponibilizadas pelo INAMAR as bóias que delimitam os canais de acesso aos
portos da Beira e de Maputo, foi detectado que algumas localizações eram pouco prováveis tendo-se
optado por transcrever a informação constante das páginas desses portos, complementada por
informação do portal da National Geospatial-Intelligence Agency (Lista de Faróis).

Fonte: adaptado de INAHINA, National Geospatial Intelligence Agency

Figura 2.21 - Identificação da sinalização na aproximação à baía e porto de Maputo
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Um exemplo da obtenção de informação a partir de elementos recebidos em formato não editável (pdf)
foi a 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: adaptado do Relatório do Plano de Maneio desta área de conservação

Figura 2.22 - Zoneamento da APA do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

A distribuição no território e no mar do conjunto de pressões que afectam a qualidade ambiental do mar
de Moçambique é apresentada na figura seguinte. Esta distribuição tem 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. 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.
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Figura 2.23 - Mapeamento síntese de factores de pressão sobre a qualidade ambiental
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2.2.7

Processamento da informação

Após a sua aquisição, os dados foram armazenados numa base de dados geográfica. Dada a quantidade
dos dados envolvidos, para o qual se exige uma significativa capacidade de armazenamento, foi
seleccionada a estrutura File Geodatabase (gdb) da ESRI®, designada por «POEM.gdb». Esta
geodatabase constitui o repositório da informação que migra para o ambiente WebSIG POEM.

Figura 2.24 - Estrutura da geodatabase

O desenho do modelo da base de dados acompanha a estrutura de temas definida. Assim
consideraram-se, nesta fase, vinte e cinco Feature Datasets (identificadas na figura). A informação
matricial (raster) ou vectorial com origem através de hyperlinks é carregada directamente no WebSIG
POEM.
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Figura 2.25 - Integração de informação de diferentes fontes de informação disponíveis

É de sublinhar que a informação compilada a partir de várias fontes de informação em ambiente SIG,
depois de analisada e tratada foi sujeita a processo de validação pelas diferentes equipas de
especialistas, antes de ser integrada na geodatabase.
Após integração das diferentes camadas de informação (“layers”) formam preenchidos os respectivos
metadados através da ferramenta ArcCatalog (figura seguinte), os quais estão disponíveis para consulta
no WebSIG POEM.

Figura 2.26 - Visualização dos metadados em ambiente SIG
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2.3

VALIDAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO

O passo seguinte1 correspondeu à validação e consolidação de toda a informação geográfica que, na
fase seguinte (Diagnóstico), serviria de base à elaboração da cartografia de sobreposição de usos,
actividades e funções com a identificação das zonas de usos compatíveis e incompatíveis. Esta tarefa foi
crucial para que possibilitar o adequado ordenamento do espaço marítimo.
Para isso foi validada a informação cartográfica obtida pela equipa a partir da digitalização através do
Google Earth ou elementos em pdf, bem como fornecida cartografia actualizada correspondente a alguns
dos diferentes usos, actividades e funções que ocorrem no espaço marítimo de Moçambique, a saber:


Qualidade ambiental:


Validação da informação relativa aos riscos para a qualidade ambiental na costa de
Moçambique







Potenciais fontes de contaminação na costa



Dados de qualidade da água nomeadamente em zonas balneares existentes e potenciais

Ocupação da faixa costeira / Comunidades costeiras:


Validação da informação relativa aos Núcleos de Pesca



Identificação de investimentos na zona costeira

Soberania e defesa nacional:




Áreas de Conservação




Cartografia e caracterização de áreas condicionadas para a Defesa Nacional

Validação dos zoneamentos das áreas de conservação costeiras e marinhas

Pescas e Aquacultura:


Validação das áreas onde se está a praticar aquacultura, maricultura e salinicultura nos
distritos costeiros e espaço marítimo





Infraestruturas portuárias e Navegação:


Validação e consolidação da informação relativa a canais de navegação



Informação cartográfica relacionada com infraestruturas portuárias previstas

Infraestruturas de telecomunicações


1

Validação da informação relativa aos cabos submarinos

decorreu entre a entrega da versão draft e a finalização da versão final
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Recursos Minerais:


Validação da “agregação” efectuada dos vários tipos de concessões

Existem ainda algumas lacunas de informação que seria relevante obter para uma melhor caracterização
do Espaço Marítimo e que poderão vir a ser incluídas no WebSIG POEM à medida que venham a ficar
disponíveis:








Espaço Marítimo:


Linha de costa oficial (linha de base)



Delimitação da ZEE em formato SIG nos troços em falta

Qualidade ambiental:


Outras potenciais fontes de contaminação na costa



Dados de qualidade da água nomeadamente em zonas balneares existentes e potenciais

Ocupação da faixa costeira / Comunidades costeiras:


Correcção da informação relativa aos Centros de Pesca



Identificação de investimentos na zona costeira

Soberania e defesa nacional:


Dados relativos a busca e salvamento marítimo



Cartografia e caracterização das zonas de deposição de munições e de matérias perigosas
(pode ser um buffer)



Áreas de Conservação




Plano de Maneio da APA de Maputo

Pescas e Aquacultura:


Identificação da distribuição espacial das capturas e rendimentos por unidade de esforço, por
segmento de frota e total (dados que foram tratados no estudo que o IIP está a elaborar com
o apoio da WCS



Distinção entre as áreas actualmente dedicadas à prática de aquacultura, maricultura e
salinicultura nos distritos costeiros e espaço marítimo, com informação sobre eventuais
estruturas inactivas.



Infraestruturas portuárias e Navegação:


Validação dos limites das áreas portuárias existentes



Informação cartográfica relacionada com eventuais planos de expansão portuários previstos



Elementos relativos a construção e reparação naval e indústrias marítimas
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Recursos Energéticos (petróleo e gás):


Localização das principais infraestruturas e equipamentos associados à exploração de
hidrocarbonetos, offshore e em terra (incluindo terminais portuários, canais de navegação,
“fábricas” de LNG)



Recursos Energéticos renováveis e produção de energia:


Informação relativa às áreas com potencial para o aproveitamento de energias renováveis
offshore (informação raster com o potencial) e sobre os projectos para a produção de energia
de fontes renováveis, ao longo da orla costeira e offshore.



Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT):


2.4

Cartografia das propostas de uso do solo em formato digital.

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO WEBSIG DO POEM

Listam-se em seguida os Temas e as “camadas” correspondentes que estão patentes no WebSIG.




Administrativo:


Moçambique



Distritos costeiros



Distritos não costeiros



Províncias



Capital de Província



Distritos



Sede de Distrito



Posto administrativo



Sede de Posto administrativo



Povoados

Espaço Marítimo:


Linha de costa



Linha de base recta



Pontos da linha de base recta



Águas interiores



Limite do Mar Territorial



Mar Territorial



Limite da Zona Contígua



Zona Contígua



Limite da Zona Económica Exclusiva



Zona Económica Exclusiva (ZEE)
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Extensão da Plataforma Continental



Área da Política e Estratégia do Mar (POLMAR)

Condições Naturais do Espaço Marítimo de Moçambique


Ciclones (de 1848 a 2020)



Clima Koppen-Geiger



Clima Koppen-Geiger futuro



Precipitação



Temperatura



Vento



Clorofila



Salinidade



Concentração de Oxigénio dissolvido (O2)



Valor de pH



Concentração de Ferro dissolvido (Fe)



Concentração de Fosfato (PO4)



Concentração de Nitratos (NO3)



Concentração de Sílica (Si)

Faixa costeira:








Zoneamento da Faixa Costeira

Batimetria:


Batimetria do Canal de Moçambique (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Nacala (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Angoche (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Pebane (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Macuse (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Quelimane (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Chinde (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto da Beira (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Inhambane (linhas batimétricas e pontos da batimetria)



Batimetria do Porto de Maputo (linhas batimétricas e pontos da batimetria)

Evolução da Linha de Costa:


Índice de exposição à erosão e galgamento (Situação de referência)



Índice de exposição à erosão e galgamento (projecção 2100)



Taxa de evolução da linha de costa (1984-2016)



Taxa média de evolução da linha de costa (1984-2016)

Mudanças climáticas:


Área frequentemente inundada
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Áreas inundadas (2020)

Qualidade ambiental:


Riscos da qualidade ambiental costeira



Riscos da qualidade ambiental marítima

Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras:


Centros de Pesca



Núcleos de Pesca



Mercados de Pescado



Área do Projecto de Pesca Artesanal de Adaptação às Mudanças Climáticas
(PPAMC/FishCC)







Projecto de Promoção da Pesca Artesanal - ProPesca



Área do Projecto de Governação e Crescimento Partilhado das Pescarias - SWIOFish1 MZ



Área do Projecto de Reforço da Resiliência em Comunidades Vulneráveis

Soberania, Defesa e Segurança:


Zonas millitares (reservado)



Zona de protecção parcial da fronteira

Zonas Prioritárias de Conservação:


Áreas Importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA)



Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)



Áreas Importantes de Mamíferos Marinhos - IMMA







IMMA Zonas costeiras de reprodução em Moçambique



IMMA Arquipélago de Bazaruto e baía de Inhambane

Habitats Críticos


Principais Áreas de Biodiversidade (habitats críticos)



Ecossistemas Ameaçados (habitas críticos)



Espécies Endémicas (habitats críticos)



Habitats de espécies migratórias (habitats críticos)



Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos)



Habitats marinhos importantes



Delta do Zambeze (Ramsar)



Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)



Ecoregiões Marinhas do Mundo (MEOW) e Províncias Pelágicas do Mundo (PPOW)



Montes submarinos



Elevações submarinas (Knolls)

Áreas de Conservação:


Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT)
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Parques Nacionais



Parque Nacional das Quirimbas





PN Quirimbas: Limites



PN Quirimbas: Zona de Protecção Total Terrestre



PN Quirimbas: Zona de Protecção Total Marinha



PN Quirimbas: Área Marinha



PN Quirimbas: Zona de Desenvolvimento Comunitário



PN Quirimbas: Zona de Uso Específico



PN Quirimbas: Zona Tampão

Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto


PN Bazaruto: Limites



PN Bazaruto: Zona de Protecção Total Terrestre



PN Bazaruto: Zona de Protecção Total Marinha



PN Bazaruto: Zona de Uso Múltiplo Marinha



PN Bazaruto: Áreas Protegidas Propostas



PN Bazaruto: Outras Ocupações



PN Bazaruto: Uso Limitado às Comunidades Locais (Zonas Marinhas)



PN Bazaruto: Zona Tampão Marinha



Corredor de Megafauna Marinha (PNAB)



Reservas Especiais



Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro





RMP da Ponta do Ouro: Limites



RMP da Ponta do Ouro: Zona de Santuário



RMP da Ponta do Ouro: Zona de Uso Restrito



RMP da Ponta do Ouro: Zona de Uso Múltiplo

Reserva Especial de Maputo


RE de Maputo: Limites



RE de Maputo:Zoneamento



Reservas Nacionais



Reserva Nacional de Marromeu


RN de Marromeu: Limites



RN de Marromeu: Zona de Protecção Total



RN de Marromeu: Zona de Desenvolvimento Comunitário



RN de Marromeu: Zona de implantação de infraestruturas turísticas

Reserva Nacional de Pomene


RN de Pomene: Limites



RN de Pomene: Zona de Protecção Especial Terrestre



RN de Pomene: Zona de Protecção Especial Marinha
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RN de Pomene: Zona de Gestão de Recursos



RN de Pomene: Zona de Gestão de Recursos Marinhos



RN de Pomene: Zona Comunitária e de Uso de Recursos



RN de Pomene: Zona de Desenvolvimento Turístico



RN de Pomene: Zona Tampão



Áreas de Protecção Ambiental



APA do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas


APA AIPS: Limites



APA AIPS: Reservas Naturais Integrais e Santuários



APA AIPS: Áreas de Coral



APA AIPS: Áreas de Conservação Comunitária



APA AIPS: Áreas de Pesca



APA AIPS: Zonas de Investimento Turístico



APA AIPS: Concessões



APA AIPS: Arquipélagos



APA de Maputo



Zona de Protecção Total Cabo de São Sebastião



Outras Áreas de Conservação


Parque Ecológico de Malhazine



Coutadas Oficiais



Fazendas de Bravio



Reservas Florestais

Ecossistemas e Biodiversidade:


Área de Mangal



Evolução da Área de Mangal



Espécies com estatuto Vulnerável, Em perigo e Criticamente ameaçadas



Mamíferos Marinhos no Canal de Moçambique (MM)


MM: Physeter macrocephalues (VU)



MM: Balaenoptera borealis (EN)



MM: Balaenoptera physalus (VU)



MM: Balaenoptera musculus (EN)



MM: Dugong dugon (VU)



Outros Mamíferos Marinhos no Canal de Moçambique



Tipos de recife



Áreas de nidificação de tartarugas marinhas



Substractos bentónicos

Pescas:


Zona de Pesca artesanal
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Área de Pesca do Atum



Área de Pesca de Camarão na Bacia de Maputo



de Pesca de Camarão de superfície no Banco de Sofala



Área de Pesca de Cefalópodes (profundidade)



Área de Pesca de Cefalópodes (superfície)



Área de Pesca de Crustáceos (profundidade)



Área de Pesca do Magumba



Área de Pesca de Peixes demersais de fundo arenoso



Área de Pesca de Peixes demersais de fundo rochoso



Área de Pesca de Polvo

Aquacultura:


Reserva Aquícola Marinha



Aquacultura, maricultura, salinicultura

Infraestruturas Portuárias e Navegação:


Infraestruturas Portuárias



Áreas portuárias existentes



Infraestruturas portuárias previstas



Sinalização de navegação (faróis e boias)



Canais de navegação

Infraestruturas de telecomunicações:








Cabos submarinos

Estruturas Costeiras:


Estruturas Portuárias



Estruturas de Protecção costeira



Outras estruturas costeiras

Turismo e recreio:


Zonas de Interesse Turístico (ZIT)



Aeroportos, Aeródromos e Campos de Aviação



Praias balneares



Resorts



Faróis com interesse patrimonial e turístico



Pólos Turísticos



Área do Projecto Turistico e Imobiliário do INATUR



Clubes Desportivos Marítimos



Pontos de ancoragem de cruzeiros

Património cultural, arquitectónico e arqueológico:


Estações arqueológicas
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Naufrágios (buffer)



Faróis com interesse patrimonial



Património religioso



Património edificado



Conjunto urbano edificado



Portos com interesse histórico

Recursos minerais:


Concessões mineiras em vigor



Concessões mineiras existentes pendentes



Concessões mineiras pendentes

Recursos energéticos (petróleo e gás):


Concessões de hidrocarbonetos



Produção de hidrocarbonetos

Recursos energéticos renováveis e produção de energia:








Infraestruturas de transportes terrestres:


Rede ferroviária principal



Rede rodoviária principal

Recursos hídricos:


Rios principais (de 3ª a 7ª ordem)



Outros rios (de 1ª e 2ª ordem)



Grandes barragens



Outras barragens e represas



Barragens planeadas



Barragens em construção

PNDT Modelo Territorial


2.5

Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)

Modelo Territorial

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 cuja informação foi produzida pela equipa de especialistas, que poderá agora

19029-F2-E05-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 5 - Cartografia e Mapas Temáticos | 34

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

ser cruzada com informação relacionada com a ocupação e usos na faixa costeira permitindo, na fase
seguinte, identificar potenciais riscos ou conflitos.

Figura 2.27 - Cruzamento da informação sobre centros de pesca, núcleos de pesca e evolução da linha de
costa e das áreas de mangal nos últimos anos

Na imagem apresenta-se a localização dos centros de pesca e núcleos de pesca, a taxa de evolução da
linha de costa determinada por transectos (no período 1984-2016), as áreas de pesca artesanal e a
evolução das áreas de mangal nos últimos anos.
Outro exemplo, diz respeito ao cruzamento entre a informação obtida através da consulta ao cadastro
mineiro em confronto com outros usos.

Figura 2.28 - Exemplo do confronto entre informação do cadastro mineiro e as áreas prioritárias para a
conservação (entre Chinde e Quelimane)
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Figura 2.29 - 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.
De uma forma geral, considera-se que no âmbito deste relatório foram compilados elementos relativos
às principais condicionantes identificadas, com excepção de alguns dados mais robustos relativos à
protecção civil, navegação e defesa nacional e da informação em formato SIG relativa ao ordenamento
do território costeiro.
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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3

FUNCIONALIDADES DO WEBSIG DO POEM

3.1
3.1.1

APRESENTAÇÃO DO PORTAL POEM WEBSIG
Descrição geral

Conforme referido no capítulo de Enquadramento, no âmbito da estratégia delineada para a componente
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) foi
desenvolvida uma aplicação baseada nas tecnologias da internet, o WebSIG POEM, que permite a plena
exploração dos recursos geo-espaciais produzidos e desenvolvimentos no âmbito do Plano.
O presente capítulo tem como propósito servir como um guia de apoio ao utilizador na operacionalização
e utilização do Portal WebSIG POEM e respectiva exploração da sua cartografia de base, na utilização
de ferramentas de navegação e análise espacial, criação e exportação de relatórios pré-formatados,
possibilidade de acesso e interoperabilidade da informação constante no POEM a outras aplicações
informáticas SIG, sem prejuízo de outras funcionalidades existentes no Portal WebSIG POEM.
O WebSIG POEM integra dados geográficos produzidos por diversas entidades, tratando-se de fornecer
aos seus utilizadores cartografia de responsabilidade partilhada, produzida por diversas entidades,
designadamente: Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), Ministério da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural (MITADER), actualmente Ministério da Terra e Ambiente (MTA), Ministério da
Defesa Nacional (MDN), Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), WWF, WCS, etc..
Integra também toda a cartografia produzida no âmbito dos estudos realizados durante a Fase de
Inventário e caracterização (Fase 2), com especial destaque para a cartografia dos usos, actividades e
funções que ocorrem no espaço marítimo de Moçambique e que foi já referida no capítulo anterior.
Após a exploração deste manual de utilizador, o seu leitor estará capacitado para poder utilizar de forma
independente todas as ferramentas e funcionalidades disponíveis no Portal WebSIG POEM.

3.1.2

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 relativa ao projecto POEM.
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Figura 3.1 - Página inicial do Portal POEM

Este Portal é constituído pelos seguintes menus:


O POEM: contém um resumo sobre o projecto e seus desígnios.



Calendário: será a secção que irá conter 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
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. Ainda na mesma página os utilizadores
conseguem visualizar quais as notícias mais recentes referentes ao POEM.
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3.2

WEBSIG POEM

3.2.1

Descrição geral

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 Projecto.
O WebSIG POEM é de acesso público e livre, não requerendo autenticação por parte dos utilizadores.

3.2.2

Interface aplicacional

Ao aceder à interface principal da aplicação WebSIG POEM, o utilizador depara-se com os seguintes
painéis (figura seguinte):
1. Tabela de conteúdos, onde se encontram elencados os diversos temas geo-espaciais
publicados; painel de legenda de camadas activadas; visualização de atributos alfanuméricos.
2. Área de visualização de mapa.
3. Barra de ferramentas.

Figura 3.2 - Interface principal do Portal WebSIG POEM
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3.2.3

Tabela de conteúdos e camadas disponíveis

Ao aceder ao WebSIG o utilizador encontrará no painel do lado esquerdo do ecrã a tabela de conteúdos
que contém a listagem de camadas disponíveis. As camadas geo-espaciais encontram-se estruturadas
em 25 grupos temáticos distintos:


Administrativo: composta por 10 camadas



Espaço marítimo: contendo 12 camadas de informação



Condições Naturais do Espaço Marítimo de Moçambique: contendo 14 camadas de informação



Faixa costeira: contendo a camada de zoneamento da faixa costeira



Batimetria: contempla 20 camadas com as batimétricas e os pontos cotados da batimetria



Evolução da linha de costa: contempla 3 camadas



Mudanças climáticas: com a frequência das inundações (2 camadas de informação)



Qualidade ambiental: com os riscos para a qualidade ambiental costeira e marítima de
Moçambique



Ocupação da faixa costeira / Comunidades costeiras: composta por 7 camadas



Soberania e Defesa Nacional: duas camadas (uma reservada)



Zonas Prioritárias de Conservação: contempla 15 camadas sobre este tipo de áreas



Áreas de conservação: contempla 53 camadas de informação, distribuídas por 15 temas, sobre
Parques, Reservas e outras áreas de conservação e ainda o zoneamento das áreas de
conservação localizadas nos distritos costeiros e espaço marítimo.



Ecossistemas e Biodiversidade: contempla 12 camadas, distribuídas por 7 temas sobre valores
naturais



Pescas: composta por 11 camadas referentes a delimitação de áreas de pesca específicas



Aquacultura: contempla a área de reserva aquícola marinha e áreas de aquacultura, maricultura
e salinicultura



Infraestruturas portuárias e navegação: integra 5 camadas de informação.



Infraestruturas de telecomunicações: inclui os cabos submarinos.



Estruturas costeiras: contendo 3 camadas de informação que contemplam as estruturas
portuárias e de protecção costeira



Turismo e recreio: composto por 9 camadas



Património cultural, arquitectónico e arqueológico: contendo 7 camadas de informação



Recursos minerais: contendo 3 camadas de informação com o cadastro mineiro
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Recursos energéticos (petróleo e gás): com localizações das concessões e dos locais de
produção de hidrocarbonetos



Recursos energéticos renováveis e produção de energia: contendo a camada dos projectos de
energias renováveis de recurso marítimo



Infraestruturas de transporte terrestre: contempla a rede ferroviária e a rede rodoviária



Recursos hídricos: composto por 7 camadas



Planos Distritais de Uso da Terra (PDUT)



PNDT: com o Modelo Territorial

Figura 3.3 - Extracto da tabela de conteúdos (lista de camadas)
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O WebSIG permite a activação e desactivação de camadas de informação geo-espacial e também, na
tabela de conteúdos, alterar opções de transparência de camadas, visualizar os metadados
alfanuméricos da informação publicada no WebSIG, aplicar um zoom à camada, visualizar a sua
respectiva legenda, e, por último, visualizar os seus atributos alfanuméricos.

3.2.4

Activar/Desactivar cartografia de base POEM

O utilizador poderá activar e desactivar as camadas de base do POEM, bem como os diversos grupos
temáticos, seleccionando, conforme a imagem abaixo, sendo possível activar mais do que uma camada
simultaneamente.

Figura 3.4 - Activar e desactivar temas da cartografia de base

3.2.5

Ferramentas de contexto na tabela de conteúdos - Transparência, Metadados e
Zoom para camada

Existe um conjunto de funcionalidades disponíveis na tabela de conteúdos que permitem ao utilizador
aceder a opções adicionais para as camadas geo-espaciais publicadas na cartografia de base do POEM,
designadamente: alteração de parâmetros de transparência da simbologia, consulta de metadados
alfanuméricos associados e zoom para a camada seleccionada.
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Para aceder às ferramentas de contexto, o utilizador deverá clicar no ícone assinalado na figura seguinte.

Figura 3.5 - Acesso ao Menu de contexto

Para poder alterar a percentagem de transparência da simbologia deverá escolher uma camada de
informação, e seguidamente seleccionar o painel de ferramentas de contexto. Após seleccionar a opção
“Transparência”, deslize com o cursor sobre o painel de modo a alterar a percentagem de transparência.

Figura 3.6 - Menu de contexto: alterar transparência

De modo a poder consultar os metadados associados à informação espacial constante na cartografia de
base do POEM, deverá escolher uma camada de informação, e posteriormente seleccionar o painel de
ferramentas de contexto, e seguidamente seleccionar a opção “Metadados”. Poderá consultar para cada
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camada, os seguintes atributos alfanuméricos: Título, Fonte, Resumo, Descrição e Limitações de uso.
Na figura abaixo é possível visualizar um exemplo de metadados.

Figura 3.7 - Metadados

Ao seleccionar o mesmo ícone, e para uma determinada camada, o utilizador poderá escolher a opção
“Zoom para Camada”, que permite enquadrar o mapa em referência a essa camada.
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Figura 3.8 - Zoom para Camada

Por último, no menu, o utilizador poderá seleccionar a opção “Comparar camada”. Esta é uma ferramenta
visual para comparação entre camadas, onde a visualização da camada seleccionada fica ligada ao
slider, abaixo no mapa. Ao mover o slider para a direita, a camada vai ficando invisível, ao passo que
para a esquerda vai ficando visível, e assim poderá ser comparada com as outras camadas que estão
por baixo.
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Figura 3.9 - Comparar camadas

3.2.6

Separadores na tabela de conteúdos - Legenda e Atributos

Na tabela de conteúdos, além do separador “Temas”, que contém a informação publicada no WebSIG
POEM, o utilizador tem ainda a possibilidade de visualizar a respectiva legenda e atributos alfanuméricos.
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Ao seleccionar o separador “Legenda”, o utilizador consegue visualizar a simbologia dos elementos
espaciais que estejam activados no separador “Temas”, e disponíveis na área de visualização/mapa.
Algumas camadas são subdivididas em classes, e estas poderão ser visualizadas apenas no separador
Legenda, como, por exemplo, as camadas “Infraestruturas portuárias” e “Sinalização de navegação” do
grupo temático “Infraestruturas Portuárias e Navegação”.

Figura 3.10 - Legenda

No separador “Atributos” é possível ao utilizador visualizar informação alfanumérica e de contexto relativa
às camadas de informação geo-espacial após da utilização a ferramenta de inquirição , seleccionando
um elemento espacial na área de mapa.

Figura 3.11 - Atributos alfanuméricos
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3.2.7

Área de Visualização/Mapa

A principal componente do WebSIG POEM é a área de visualização, ou mapa, o painel em que são
apresentadas e dispostas as camadas de informação espacial.

Figura 3.12 - Área de visualização/mapa
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Encontram-se disponíveis de forma imediata, na área de visualização, as seguintes funcionalidades:


ferramentas de navegação espacial;



indicação da escala actual de visualização;



informação auxiliar referente ao mapa de base;



selecção de camadas de base;



seleccionador de escalas pré-definidas.

O utilizador poderá navegar no mapa através de ferramentas de navegação espacial que permitem
Afastar, Aproximar e Mover o mapa.
De modo a poder interagir com o mapa e para afastar ou aproximar o mapa bastará utilizar o botão central
do rato, efectuando scroll; para mover o mapa o utilizador terá que premir e arrastar o botão esquerdo.
Alternativamente, poderá utilizar as ferramentas assinaladas na figura abaixo, quer na área de
visualização, quer na barra de ferramentas.

Figura 3.13 - Ferramentas de navegação espacial

No menu inferior da área de visualização, o utilizador consegue verificar qual a actual escala de
visualização do mapa, conforme indicado na figura abaixo.
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Figura 3.14 - Indicação da escala actual de visualização

Na mesma barra, e de modo a permitir uma maior celeridade de utilização da aplicação é possível o
utilizador escolher entre nove escalas de visualização pré-definidas, bastando para isso seleccioná-la
através do menu inferior na área de visualização, conforme indicado na figura abaixo.

Figura 3.15 - Menu de selecção de escalas pré-definidas

Na mesma seção da área de visualização é possível consultar os detalhes e a fonte referentes aos mapas
de base em utilização na aplicação.
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Figura 3.16 - Informação auxiliar referente aos mapas de base

Na barra de ferramentas inferior temos a opção de modificar o mapa de base do Portal e verificar qual o
sistema de referenciação espacial em utilização (WGS 84-Pseudo-Mercator).

Figura 3.17 - Barra inferior de modificação de mapa de base e sistema de coordenadas

Relativamente aos basemap, estes constituem-se como imagens em formato raster que permitem a
visualização de mapas de contexto para a aplicação. Estas imagens derivam de diversos serviços de
mapas Web, tais como ArcGIS, Bing e Open Street Maps (OSM).
O utilizador só poderá activar e visualizar individualmente cada um dos seguintes mapas de base,
estruturados de acordo com as seguintes categorias:


Batimetria (A)



Arruamentos: OSM arruamentos (B)



Imagens aéreas: Bing aéreo (C)



Imagens aéreas com arruamentos: Bing híbrido (D)
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Figura 3.18 - Mapas de base

3.2.8

Barra de ferramentas

No painel superior do WebSIG POEM encontra-se uma barra de ferramentas que contém todas as
ferramentas de navegação e análise espacial disponíveis na aplicação.

Figura 3.19 - Barra de ferramentas
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Na figura abaixo são enunciadas as ferramentas que se encontram na barra de ferramentas. Estas
ferramentas serão apresentadas nos parágrafos seguintes.

Figura 3.20 - Explicação das ferramentas disponíveis

Conforme indicado em secções anteriores, a barra de ferramentas contém funcionalidades que permitem
a exploração e navegação espacial da aplicação por parte do utilizador, permitindo o seguinte:
mover o mapa
afastar o mapa;
aproximar o mapa, em que o utilizador deverá clicar e arrastar o cursor, desenhando um rectângulo,
aproximando esse sector do mapa;
visualizar a escala e contexto espacial anterior;
visualizar a escala e contexto espacial seguinte.

Outra funcionalidade disponível na aplicação prende-se com a possibilidade de extrair coordenadas
exactas de elementos do mapa, efectuar medições de comprimento e calcular áreas.

Figura 3.21 - Ferramentas de medição

Para conseguir extrair coordenadas do mapa, bastará ao utilizador seleccionar a ferramenta designada
Coordenadas, e seguidamente clicar no mapa, obtendo assim o respectivo conjunto de coordenadas
solicitado.
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Figura 3.22 - Extracção de coordenadas

O utilizador ao seleccionar a ferramenta de medição de comprimento, para efectuar uma medição deverá
clicar no ponto inicial, e depois clicar novamente no ponto final. A janela de medição registará a distância
calculada indicada no mapa.

Figura 3.23 - Medição de comprimentos

Por último, seleccionando a opção “Área” no menu das ferramentas de medição, o utilizador poderá
calcular áreas. Para tal deverá clicar no mapa consoante o número de vértices que pretende colocar no
seu polígono, para finalizar o seu desenho, deverá efectuar um duplo-clique. A área total ficará assinalada
na janela de contexto.

Figura 3.24 - Cálculo de área
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O WebSIG POEM oferece ainda a possibilidade de efectuar desenhos e anotações no seu mapa, para
efeitos de visualização.
O utilizador poderá adicionar ao seu mapa seis tipos de elementos de desenho: ponto, linha, polígono,
círculo, rectângulo e texto.

Figura 3.25 - Ferramentas de adição de desenho

Para adicionar um ponto ao mapa, bastará seleccionar a opção “Adicionar  Ponto”, e clicar no mapa nos
locais onde pretende acrescentar o elemento. Estes pontos ficarão representados no mapa.

Figura 3.26 - Pontos de desenho no mapa

Do mesmo modo, para acrescentar linhas ao mapa, o utilizador deverá seleccionar “Adicionar  Linha”,
e clicar no mapa para adicionar os vértices da sua linha, para finalizar deverá efectuar um duplo-clique.
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Figura 3.27 - Linhas de desenho adicionado ao mapa

Existe ainda a possibilidade de adicionar polígonos ao mapa. Para esse efeito, o utilizador deverá
seleccionar “Adicionar  Polígono”, e clicar no mapa para adicionar os vértices do polígono, para concluir
deverá efectuar duplo-clique.

Figura 3.28 - Polígono adicionado ao mapa

Existem ainda outras formas geométricas pré-definidas, designadamente o círculo e o quadrado, que o
utilizador poderá acrescentar ao seu mapa.
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Figura 3.29 - Círculos e quadrados adicionados ao mapa

Por último, o utilizador poderá acrescentar ao seu mapa anotações de texto. Bastará para esse efeito
seleccionar “Adicionar  Texto” e clicar na zona do mapa designada. Posteriormente deverá indicar o
texto que pretende adicionar ao mapa e formá-lo conforme a imagem abaixo.

Figura 3.30 - Formatação do texto
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Finalmente, clique em Publicar para o quadrado colocar o texto no seu mapa.

Figura 3.31 - Texto adicionado ao mapa

A todos os elementos de desenho adicionados ao mapa o utilizador tem a possibilidade de modificar a
sua geometria e de mover o seu posicionamento.

Figura 3.32 - Ferramentas de edição de desenho

Ao seleccionar a opção “Modificar”, ao clicar no elemento espacial poderá modificar a sua geometria
arrastando os vértices que aparecem seleccionados no mapa. Ao seleccionar a opção “Mover”, bastará
clicar no elemento e direccioná-lo para a sua nova posição no mapa.
Para remover quaisquer elementos acrescentados ao mapa, existem quatro possibilidades:


todas as geometrias: remover todos os elementos constantes no mapa;
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geometrias por selecção pontual: remove elementos geométricos seleccionando directamente no
mapa;



geometrias por selecção caixa: remove elementos geométricos desenhando um polígono no
mapa;



anotações: remove todas as anotações em texto do mapa.

Figura 3.33 - Ferramentas de remoção de desenho

Conforme indicado previamente, a aplicação WebSIG POEM permite aos seus utilizadores visualizar os
atributos alfanuméricos referentes aos elementos espaciais constantes na área de visualização. Para
poder utilizar esta ferramenta, o utilizador deverá seleccionar o botão  e posteriormente clicar com o
cursor no elemento que deseja identificar. Na figura abaixo é possível visualizar alguns exemplos de
inquirição a camadas.
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Figura 3.34 - Exemplos de resultados de utilização da ferramenta de inquirição

O utilizador poderá exportar para impressão os resultados que obtém do seu mapa, seleccionando a
opção . A ferramenta de impressão permite a criação e exportação de um relatório pré-formatado com
o mapa que visualiza no seu ecrã, exportando ou para pdf ou png.

Ao efectuá-lo o utilizador poderá parametrizar e formatar algumas opções de exportação,
designadamente o formato, área de visualização e o tipo de ficheiro resultante.
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Figura 3.35 - Opções de impressão

Finalmente, é efectuado de forma automática o download do ficheiro resultante.

Figura 3.36 - Exemplo de relatório exportado na ferramenta de impressão
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4

FASES SEGUINTES

4.1

FASEAMENTO

4.1.1

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.

4.1.2

Fase 3

Terminados os trabalhos correspondentes à Fase 2, segue-se a Fase 3. Diagnóstico, que compreende
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
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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.



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

Esta fase inclui também os trabalhos correspondentes à “Definição do âmbito” da Avaliação Ambiental e
Social Estratégica que acompanha o POEM:


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.

A Fase 3 será organizada no Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico.

4.1.3

Fase 4

Na Fase 4. Processo de Definição do Zonamento e Ordenamento são elaborados os Mapas de
Zonamento e Ordenamento, que incluem a classificação em classes e subclasses dos diferentes usos,
actividades e funções e a definição e mapeamento dos principais espaços/áreas, e são estabelecidas as
Orientações de gestão ou Normativos a observar no uso e na gestão do espaço marítimo nacional. Estes
elementos são organizados no Relatório “Mapa de Zonamento e Ordenamento e Regras para os Usos,
Actividades e Funções”.
No decorrer desta fase o processo de AASE continua 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
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Durante a fase 4 estão previstas as necessárias reuniões de acompanhamento com o CC, para
apresentação e discussão do Relatório de Diagnóstico, e ainda um conjunto de acções de disseminação
para apresentação e discussão das actividades desenvolvidas nas Fases anteriores enquadradas na
Discussão Pública formal que deverá ter lugar para apresentação e discussão das Propostas de
Zoneamento e Ordenamento e das Normas e Orientações de Gestão, podendo incluir grupos de trabalho
institucionais para discussão e validação 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.

4.1.4

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 Geo-espacial 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 as necessárias reuniões de acompanhamento com o CC.
No final desta fase terá lugar uma Apresentação Pública Final do Plano de Situação do Espaço Marítimo
de Moçambique.

4.2

CALENDÁRIO DO POEM

O planeamento dos trabalhos para as próximas fases 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. Reflecte também os atrasos relacionados com a situação de
pandemia e com a dificuldade em receber informação cartográfica sectorial suficientemente fidedigna
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para permitir a identificação, o mais correcta possível, da coexistência de usos, actividades e funções e,
sobretudo, das compatibilidades, conflitos e sinergias existentes e potenciais. Neste ajustamento a data
final de fecho dos serviços foi alterada para o fim de Julho de 2021, quando serão entregues os últimos
relatórios (versão para apreciação).

19029-F2-E05-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 2 - Inventário e Caracterização
Entregável 5 - Cartografia e Mapas Temáticos | 65

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

Esta página foi deixada propositadamente em branco
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TAREFAS / ENTREGÁVEIS

2021

FASES

Out

Nov

Dez

17

18

19

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

FASE 1 | PREPARAÇÃO
FASE 2 | INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO
FASE 3 | DIAGNÓSTICO
Quadro Estratégico
Matriz de Compatibilidade de Usos Múltiplos
Cartografia de sobreposição de usos, actividades e funções
Relatório de Diagnóstico
ENTREGÁVEL 6 - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO
Aprovação do Relatório de Diagnóstico pelo MIMAIP
FASE 4 | PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ZONEAMENTO E ORDENAMENTO
Cartografia de Zoneamento e Ordenamento
Orientações de gestão / Normativos
Relatório de Ordenamento
ENTREGÁVEL 7b - MAPA DE ZONEAMENTO E ORDENAMENTO E REGRAS PARA OS USOS
Aprovação do Mapa de Zonamento e Ordenamento e Regras para os Usos pelo MIMAIP
Consulta Pública (RJUEM)
Relatório do Processo de Participação Pública
ENTREGÁVEL 8 - RELATÓRIO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
Aprovação do Relatório do Processo de Participação Pública pelo MIMAIP
Plano de Monitorização e Avaliação
ENTREGÁVEL 9 - PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Aprovação do Plano de Monitorização e Avaliação pelo MIMAIP
FASE 5 | DOCUMENTO FINAL
Representação geoespacial do POEM
Regras de Implementação
Relatório Final
ENTREGÁVEL 10 - RELATÓRIO FINAL
Aprovação do Relatório Final (versão para apreciação) pelo MIMAIP
AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL ESTRATÉGICA
Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE)
Avaliação de Cenários e da Proposta de Zoneamento e Ordenamento
Programa de Seguimento da AASE
Relatório da AASE
ENTREGÁVEL 11 - RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL ESTRATÉGICA
Aprovação do Relatório da AASE pelo MIMAIP
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Apresentação de Lançamento
Reuniões de consulta e participação com actores-chave (Comissão Consultiva)
Conselho Consultivo
Grupos de Trabalho
Workshops Temáticos

Actividades de divulgação do processo
Audiências Públicas
Discussão Pública

Apresentação pública do POEM

Legenda:

Entregável

Aprovação MIMAIP

programação
inicial

nova
programação

Figura 4.1 - Calendário do POEM para as Fases seguintes
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