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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento constitui o Entregável 6 (E6) 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 & 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 entregável corresponde ao requisito formulado na alínea b) do Ponto 6.8 dos Termos de
Referência (TdR) do referido contrato. Indicam-se aí os produtos da Fase 3 (“Diagnóstico”) dos estudos
de suporte ao Plano: a) Relatório de Diagnóstico, que incluirá, no mínimo uma Matriz de Compatibilidade
de Múltiplos Usos (metodologia, critérios estabelecidos, resultados) e Mapas de sobreposição de usos
com a identificação de zonas de usos compatíveis e incompatíveis. Os mapas gerados nesta fase de
trabalho foram feitos em ambiente SIG e devem ser disponibilizados via Internet, abertos ao público em
geral.
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1

DESCRIÇÃO GERAL

Tendo presentes os Termos de Referência (TdR) que enquadram a elaboração do POEM, esta fase de
Diagnóstico corresponde à elaboração de uma Matriz de Compatibilidades de Usos Múltiplos, onde as
compatibilidades e incompatibilidades entre diferentes usos devem ser reflectidas e avaliadas, tendo
também presente a escala temporal, uma vez que alguns usos podem ser compatíveis tendo em conta a
sua sazonalidade. Esta matriz terá em conta a análise das informações cartográficas resultantes das
etapas anteriores, ou seja, a cartografia de localização dos usos, actividades e funções e das principais
características ambientais e desastres climáticos. Esta análise parte de uma sobreposição de todas essas
informações que permitirão identificar as zonas associadas a usos potenciais ou apresentar
incompatibilidades e compatibilidades dentro do Espaço Marítimo Nacional.
A combinação da matriz de compatibilidades e da sobreposição da cartografia de usos apoiará o
diagnóstico do planeamento marítimo nacional.
Apesar de não estar expresso nos TdR considerou-se também útil que o Inventário e Caracterização
Ambiental fosse sumarizado num Quadro Estratégico que inclui as análises SWOT sectoriais, a
identificação de factores chave e a proposta de Visão e Missão.

Quadro Estratégico
O Relatório Orientador associado aos TdR incluía uma análise SWOT que tinha como objectivo informar
o POEM a fim de facilitar a identificação das prioridades de acção na sua preparação.
Essa análise SWOT foi tida em conta quando foram trabalhadas as análises SWOT sectoriais que
constituem a síntese da caracterização de cada sector incluído no espaço marítimo de Moçambique.
Estas análises SWOT sectoriais permitiram destacar os factores internos e externos que, pela positiva e
negativa, melhor caracterizam o sector e ou a actividade em análise e a sua envolvente. A sua leitura
cruzada permitiu identificar os Factores Chave de cada sector e/ou actividade, aos quais serão, na Fase
seguinte, atribuídas Estratégias destinadas a contrariá-los ou potenciá-los (estas estratégias deverão,
em combinação com a Visão e Missão e em articulação com a AASE, dar origem aos Eixos Estratégicos
do POEM e aos Objectivos Estratégicos que lhes estarão associados e que correspondem à enunciação,
ao nível estratégico, dos principais resultados que se pretendem obter com o plano).
Foram também definidas uma proposta de Visão para o Espaço Marítimo (e zona costeira) de
Moçambique e uma proposta de Missão para o POEM que constituem o enquadramento global do
processo de planeamento estratégico.
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Matriz de Compatibilidades de Usos Múltiplos
A Matriz de Compatibilidades de Usos Múltiplos reflecte e avalia as compatibilidades e incompatibilidades
entre diferentes usos, actividades e funções, incluindo também uma escala temporal, dado que
determinados usos podem ser compatibilizados em termos de sazonalidade, bem como uma escala
espacial, uma vez que determinados usos podem acontecer no mesmo local, mas a diferentes níveis.
A análise dos vários usos, actividades e funções permitiu verificar que os diferentes sectores interagem
com o ambiente marinho de diversas formas no espaço e no tempo, e com diferentes intensidades e são
também influenciados pelas condições físicas e ecológicas do espaço marítimo.
Assim, na matriz de (in)compatibilidade, que tal como o nome indica, identifica as situações de
compatibilidade e de conflito (compatibilidades negativas), verificadas no espaço marítimo, foram
identificados os usos, actividades e funções que potencialmente apresentam maior ou menor afinidade,
permitindo que os que apresentam maior sinergia ou compatibilidade possam compartilhar o mesmo
espaço, e que aqueles com potencial de geração de conflitos sejam afastados entre si.

Cartografia de Sobreposição de Usos, Actividades e Funções
As informações cartográficas resultantes das etapas anteriores, ou seja, os mapas de localização de
usos, actividades e funções e principais características ambientais e catástrofes climáticas que constam
do WebSIG, ao permitir a sobreposição das zonas de usos, actividades e funções existentes e potenciais,
incompatíveis e compatíveis dentro do espaço marítimo nacional, constituíram o suporte para analisar
compatibilidades e conflitos, também com o apoio do WebSIG, e, em combinação com a matriz de
compatibilidades, o suporte do diagnóstico do ordenamento do espaço marítimo de Moçambique.
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2

QUADRO ESTRATÉGICO

2.1

METODOLOGIA

2.1.1

Análise SWOT

No âmbito dos estudos de diagnóstico foram realizadas análises SWOT sectoriais que constituem a
síntese da caracterização dos usos, actividades ou funções incluídos no espaço marítimo de
Moçambique. Estas análises SWOT sectoriais permitiram destacar os factores internos e externos que,
pela positiva e negativa, melhor caracterizam o uso, a actividade ou a função em análise e a sua
envolvente, incluindo:


Análise Interna


Pontos Fortes - valores próprios positivos do uso / actividade / função que contribuem para
a sua afirmação/diferenciação e que deverão ser potenciados.



Pontos Fracos - valores próprios negativos do uso / actividade / função que contribuem para
a sua degradação e que deverão ser minimizados.



Análise Externa


Oportunidades - factores externos que poderão contribuir para potenciar o uso / actividade /
função e que por isso deverão ser aproveitados.



Ameaças - factores externos que podendo contribuir para a degradação do uso / actividade
/ função deverão ser contrariados.

2.1.2

Identificação de factores chave e de estratégias / cenários estratégicos

A leitura cruzada das análises SWOT permitiu identificar os Factores Chave do sector e/ou actividade e
que são:


Vulnerabilidades ou Debilidades - resultam da leitura cruzada dos Pontos Fracos a que estão
associadas Ameaças.



Defesas ou Constrangimentos - resultam da leitura cruzada dos Pontos Fortes a que estão
associadas Ameaças.



Redireccionamentos ou Reorientações - resultam da leitura cruzada dos Pontos Fracos a que
estão associadas Oportunidades.



Vantagens ou Potencialidades - resultam da leitura cruzada dos Pontos Fortes a que estão
associadas Oportunidades.
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Na figura seguinte mostra-se um exemplo de leitura cruzada e identificação de Factores Chave:
Factores internos

Ameaças

Ponto forte n

…

Ponto forte 3

Ponto forte 2

Ponto forte 1

Ponto fraco n

x
x

Ameaça 2

x

x

x

Ameaça 3
…

…

Ponto fraco 3

x

Pontos Fortes

Vulnerabilidades ou x
Debilidades

Defesas ou
x
Constrangimentos

Ameaça n
Oportunidades

Factores externos

Ameaça 1

Ponto fraco 2

Ponto fraco 1

Pontos Fracos

x

Oportunidade 1
x

Oportunidade 2
Oportunidade 3
…

x

x
x

x

Redireccionamentos ou
Reorientações

Oportunidade n

Vantagens ou
Potencialidades

x

x

Figura 2.1 – Exemplo de leitura cruzada e identificação de Factores Chave

Aos factores chave identificados serão, na fase seguinte, atribuídas propostas de Estratégias (ou
Cenários Estratégicos) destinadas a contrariá-los ou potenciá-los:


as Vulnerabilidades ou Debilidades deverão ser ultrapassadas com Estratégias (ou cenários)
Defensivas ou de Coesão destinadas a impedir que os pontos fracos sejam susceptíveis às
ameaças externas;



as Defesas ou Constrangimentos deverão ser reforçados com Estratégias (ou cenários) de
Sustentabilidade ou Reactivas destinadas a reduzir a vulnerabilidade dos pontos fortes existentes
a essas ameaças;



os Redireccionamentos ou Reorientações deverão ser alterados e ou ultrapassados com
Estratégias (ou cenários) de Mudança que permitam melhorar ou eliminar os pontos fracos e
atingir as oportunidades detectadas;



as Vantagens ou Potencialidades deverão ser consolidadas ou enriquecidas através de
Estratégias (ou cenários) de Competitividade ou Pró-activas que reforçam ou potenciam os
pontos fortes para tirar partido das oportunidades existentes.

Para além das análises SWOT sectoriais apresentadas pela equipa, estava previsto que fossem também
construídas análises SWOT durante os workshops temáticos a realizar com os actores-chave (ver
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programa de divulgação e participação). No entanto face à situação de pandemia esses workshops, que
iriam enriquecer este processo, não tiveram lugar.

2.1.3

Visão e Missão

A definição da Visão e da Missão constituem o enquadramento global do processo de planeamento
estratégico.
A Visão identifica aquilo que se pretende atingir a médio/longo prazo, procurando alinhar as entidades e
actores-chave envolvidos e os seus esforços num propósito comum. A Visão deve ser ambiciosa,
inspiradora para todos os que participam no POEM, ter um papel motivador e, sobretudo, agregador,
dando forma e direcção ao futuro, neste caso do Espaço Marítimo (e zona costeira) de Moçambique.
Assim, a Visão é uma declaração sobre o que o Espaço Marítimo (e zona costeira) de Moçambique
deverá ser no futuro; o objectivo a alcançar, traduzindo, assim, a respectiva ambição. A formulação da
Visão é um agregador dos elementos que integram o Espaço Marítimo em torno de um objectivo comum,
com o qual todos os intervenientes se identificam e do qual se orgulham de fazer parte.
A Missão, por seu lado, constitui a declaração clara e inequívoca das razões da existência do POEM e
do seu objectivo geral: será o “Lema” e a “Bandeira” do plano e estará cumprida quando forem atingidos
os objectivos gerais do Plano. A missão permite ainda estabelecer a ordem de prioridades entre os vários
objectivos a prosseguir, sendo, no entanto, parte de um processo de aperfeiçoamento que pode admitir
alterações consoante a evolução estratégica do Plano.
A Visão e a Missão são construídas em várias etapas.


Uma primeira proposta de Visão para o espaço marítimo de Moçambique e a Missão para o
POEM (as que constam deste entregável) foram elaboradas pela equipa técnica, para serem
apresentadas à Comissão Consultiva. Estas propostas tiveram por base um primeiro conjunto de
ideias fortes para o espaço marítimo, representado por "palavras e ideias-chave"1, bem como a
Visão definida no PNDT.



Esta primeira versão da Visão e da Missão deverá, antes de ser apresentada publicamente, ser
apresentada e discutida numa sessão conjunta com a Comissão Consultiva.



Finalmente a Visão será apresentada ao público em geral e a todos os tipos de actores-chave,
numa ronda de participação pública e incluída na plataforma do POEM para permitir eventuais
contribuições e divulgação.

1

deveria também incluir propostas de Visão obtidas nos workshops temáticos com os actores-chave mas devido às
restrições da pandemia não foi possível realizar esses encontros
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Assim, a construção da Visão incluiu três abordagens complementares: um processo técnico, um
processo político/ de políticas e, finalmente, um processo de tomada de decisão participativo.

2.2
2.2.1

ANÁLISES SWOT SECTORIAIS E FACTORES CHAVE
Descrição geral

Apresentam-se em seguida as análises SWOT sectoriais, realizadas com base nos estudos de Inventário
e Caracterização Ambiental e outras informações, nomeadamente geográficas, entretanto obtidas.
Conforme referido, a cada SWOT foi associado um conjunto de Factores chave que darão, na Fase
seguinte (propostas de planos) origem a Estratégias sectoriais e gerais para o Ordenamento do Espaço
Marítimo de Moçambique.

2.2.2

Sistema de Planeamento

Análise SWOT
Pontos fortes
Quadro legal do ordenamento do território existente
dando ao Estado o controlo dos recursos estratégicos
do território, em particular da terra.
Um sistema de planeamento territorial estruturado em
implementação.
Papel preponderante da participação das comunidades
locais na gestão sustentável dos recursos naturais
terrestres.
Os PDUT elaborados, não obstante a pouca
profundidade da abordagem, caracterizam as zonas
costeiras no que se refere aos atributos biofísicos,
geográficos, dinâmica demográfica e a estrutura da
ocupação humana.

Pontos fracos
Fraca capacidade técnica para a elaboração de
Instrumentos de Ordenamento do Território.
Carência de meios técnicos e financeiros para
assegurar um sistema de gestão territorial eficaz.
Insuficiência de recursos financeiros para a
materialização dos Instrumentos de Ordenamento do
Território.
Instrumentos de Ordenamento do Território (PDUT, e
PEU) sem valor legal por não terem sido ratificados e
publicados em BR.
Os PDUT em relação aos usos limitam-se à delimitação
de zonas de conservação e de protecção de áreas
sensíveis em alinhamento dos distintos instrumentos
legais, nomeadamente o Regulamento da Lei de Terras
no que se refere às áreas de protecção total e parcial.
Instrumentos de Ordenamento Territorial (PDUT, PEU e
PEOT) com pouca profundidade na abordagem do
desenvolvimento socioeconómico e ambiental costeiro.
Fraca conectividade territorial e de actividades das
comunidades costeiras
Vários sectores de actividade têm vindo a implementar
projectos na zona costeira, muitas vezes não
respeitando uma distribuição espacial coerente,
sobrepondo-se a outras actividades que exploram
outros recursos na mesma região levando à ocorrência
de conflitos.
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A interacção dos programas desenvolvidos na costa
não tem sido ausente de conflitos entre as
comunidades costeiras, principalmente as pesqueiras, e
as instituições de gestão das áreas de conservação.
Pouca (ou nenhuma) infraestrutura e benefícios para
melhor desenvolver as actividades das comunidades
rurais costeiras, o que dificulta a sua inclusão social e
económica.
O recuo da linha de costa tem sido combatido
recorrendo a defesas rígidas, aderentes, ou projectadas
para o mar (por exemplo, esporões) que não actuam
sobre a raiz do problema que se relaciona com o défice
sedimentar.
Oportunidades

Ameaças

Interesse dos doadores internacionais em instrumentos
de forte impacto territorial, em particular na
conservação de áreas de elevado valor em termos de
biodiversidade.

Elevada pressão sobre a terra no que se refere aos
usos pelas grandes multinacionais anulando processos
de planeamento anteriores.

Abordagens estratégicas do governo central para as
prioridades de infraestruturação do território fazendo
emergir o potencial de desenvolvimento local e para
incentivar o planeamento, por todas as unidades
territoriais, dos seus territórios.

Negociação crescente para a retirada de comunidades
em zonas anteriormente planificadas para áreas sem
garantias de sustento.
Desenvolvimento urbano costeiro difuso e expansivo,
sem centralidades nem economias de aglomeração.

Procura internacional por recursos de Moçambique, em
particular nas zonas costeiras com potenciais minérios
e de hidrocarbonetos.

Persistência de vastos territórios sem condições
básicas para implantação de serviços qualificados e
sem destino apontado pelos IOT.

Atracção de investimento estrangeiro e nacional para
exploração dos recursos naturais e a infraestruturação
do país, e capacidade do Estado para influenciar a sua
localização no quadro de uma estratégia de
desenvolvimento territorial

Existência de descoordenação e ineficácia em matéria
de ordenamento do território e uso da terra.

Muitos dos programas, como a pesca, a aquacultura, a
agricultura, a mineração, o turismo, referem o apoio às
comunidades costeiras através da promoção de
iniciativas que integrem as suas estratégias de
subsistência, procurando assegurar a sustentabilidade
do uso de recursos naturais terrestres e marinhos e
melhores resultados socioeconómicos, nomeadamente
na aposta de actividades que contribuem para a
conservação da biodiversidade enquanto dão renda às
famílias.
O valor de áreas de conservação marinhas, enquanto
ferramentas de Conservação e sustentabilidade;

Ineficácia dos IOT em matéria de direitos de uso da
terra entre os megaprojectos e as comunidades locais
Conflitos observados na área dos hidrocarbonetos e de
exploração mineira relacionados, particularmente, com
espaços e recursos de uso comum, e com a
abordagem de compensação.
Complexos turísticos são geralmente construídos no
litoral e geram poluição, quando descarregam esgotos
ou resíduos domésticos directamente ao mar.
Complexos turísticos implantados em locais importantes
para as comunidades locais, tais como os sítios ou
lugares sagrados, ou mesmo pontos de passagem para
zonas de banho e/ou de atracagem das embarcações
da pesca artesanal, provocando conflitos nefastos para
o turismo quanto para as populações locais.

Desenvolvimento da indústria de hidrocarbonetos,
enquanto sector de destaque para a economia nacional O desenvolvimento das áreas de conservação, o
turismo, as actividades marítimo-turísticas (desporto
no geral e desenvolvimento socioeconómico das
náutico, mergulho e observação de corais e outros) e a
comunidades rurais em particular.
exploração de hidrocarbonetos no litoral costeiro
moçambicano, entram em conflito com as actividades
de pesca artesanal e exploração de outros recursos da
terra, em maior ou menor escala, sendo a intensificação
do turismo e a exploração mineira actividades
potenciais para o agravamento desta situação.
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Ameaças relevantes estão associadas à inundação
costeira e ao recuo da linha de costa, em locais com
ocupação demasiado próxima do mar.
Ocupação que se expande ou se instala sobre as
dunas primárias (removendo-a em alguns casos) dando
lugar a construções, vias de comunicação e outras
infraestruturas diminuindo a sua função de protecção
natural inibindo a flexibilidade morfológica própria dos
sistemas praia-duna, colocando em risco valores,
pessoas e actividades que habitam ou utilizam a
margem terrestre.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


Sistema de Ordenamento do Território com fragilidades (elaboração, implementação, conteúdo)
nomeadamente na necessidade de garantir o uso da terra mais adequado, e de promover o
desenvolvimento socioeconómico e ambiental costeiro e a implantação de centralidades e
serviços qualificados, e na protecção das comunidades costeiras/piscatórias e dos seus
territórios nomeadamente perante as pressões resultantes de actividades como a exploração de
recursos minerais, hidrocarbonetos e o turismo.



O desenvolvimento e a gestão das áreas de conservação são uma fonte potencial de conflitos
com as comunidades costeiras, principalmente com as actividades de pesca artesanal e
exploração de outros recursos da terra, em maior ou menor escala.



Dificuldade de inclusão social e económica das comunidades rurais costeiras, quer devido ao
reduzido grau de infraestruturas e benefícios de apoio quer devido aos conflitos induzidos pelos
megaprojectos de exploração mineira, de hidrocarbonetos ou turísticos.



O recuo da linha de costa não está a ser tido em consideração e consequentemente a não ter
uma resposta adequada, situação que se poderá agravar com a ocupação desordenada.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O actual quadro legal do ordenamento do território e o sistema de planeamento territorial em
implementação poderão contribuir para reduzir ineficiências e conflitos relacionados com o uso
da terra e o desenvolvimento urbano costeiro.



A participação das comunidades locais na gestão sustentável dos recursos naturais terrestres
pode ser determinante para salvaguardar a sua actividade de subsistência e os locais sagrados.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


As insuficiências dos IOT poderão ser minimizadas pelo apoio de doadores internacionais e
investidores nacionais em particular para apoiar a conservação, mas também pela capacidade
do Estado para influenciar o interesse de investidores estrangeiros na infraestruturação do país,
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no quadro de uma estratégia de desenvolvimento territorial e ainda através do planeamento, por
todas as unidades territoriais, dos seus territórios.


As abordagens estratégicas do governo central para o desenvolvimento local, a atracção e
investimento estrangeiro e os muitos programas que referem o apoio às comunidades costeiras
poderão contribuir para minimizar os conflitos entre as actividades destas comunidades e outras
actividades que exploram recursos na mesma região, bem como para melhorar a sua inclusão
social e económica.



Os conflitos entre as comunidades costeiras, principalmente as pesqueiras, e as instituições de
gestão das áreas de conservação poderão ser resolvidos por diversos programas que, entre
outros, contribuem para a conservação da biodiversidade enquanto dão renda às famílias.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O quadro legal de OT e o sistema de planeamento, bem como os estudos de caracterização
existentes sobre as zonas costeiras permitirão tirar partido do interesse dos doadores e
investidores internacionais e nacionais, dos vários programas relacionados com actividades quer
no mar quer na faixa costeira e, sobretudo, da capacidade do Estado para influenciar a sua
localização tendo em vista o desenvolvimento territorial e, em particular, a conservação de áreas
de elevado valor em termos de biodiversidade.



A participação das comunidades locais na gestão sustentável dos recursos naturais terrestres
permitirá potenciar o interesse de doadores e investidores internacionais, as abordagens
estratégicas do governo central e as iniciativas de apoio às comunidades costeiras quer as
relacionadas com as suas estratégias de subsistência quer as que, contribuindo para a
conservação da biodiversidade, são também uma fonte de renda para as famílias.

2.2.3

Condições Naturais do Espaço Marítimo de Moçambique

Análise SWOT
Pontos fortes
Costa muito extensa e relativamente pristina.
Aportes fluviais muito importantes.
Condições oceanográficas propicias à produtividade
(ressurgência e eddies).
Grande diversidade de espécies e habitats.

Pontos fracos
Ausência de informações básicas de carácter ambiental
e de dados oceanográficos actualizados.
Falta de programas de monitorização e investigação
regulares.
Falta de definição da Linha de Base e da Zona
Económica Exclusiva.

Existência de habitats especiais (e.g. mangal, banco de Inexistência de informação cartográfica temática.
Sofala, pradarias de ervas marinhas, recifes de coral,
lagunas costeiras, estuários).
Grande susceptibilidade às mudanças climáticas em
curso e a fenómenos extremos.
Existência de muitas espécies emblemáticas e
protegidas (e.g. dugongo, tartarugas, tubarões-baleia). Utilização muito intensa de alguns habitats costeiros e
de mar profundo.
Conhecimento dos padrões gerais de circulação do mar
de Moçambique.
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Oportunidades
Desenvolvimento tecnológico e científico e criação de
conhecimento na área do mar.
Desenvolvimento de turismo sustentável (ecoturismo
turismo, turismo de natureza).

Ameaças
Mudanças climáticas (e.g. destruição dos recifes de
coral, destruição e modificação dos habitats costeiros,
migração de espécies para sul e maiores
profundidades).

Utilização de artes de pesca destrutivas de habitats
Estabelecimento de novas Áreas Marinhas protegidas e especiais.
aumento da eficiência de protecção das existentes.
Introdução de espécies invasoras (e.g. águas de
Colocar Moçambique como a referência Africana e/ou
balastro, navegação, introduções propositadas).
Mundial da existência de condições naturais de elevado
valor conservacionista e pristino.
Desenvolvimento de infraestruturas costeiras que
destruam habitats costeiros.
Incremento de economia circular, reciclagem e
tratamento águas residuais urbanas e de resíduos
Aumento de poluição industrial e doméstica resultante
industriais.
de desenvolvimento económico.
Implementação de planos de adaptação e mitigação às
mudanças climáticas.
Existência de Políticas e Estratégias para o mar e
zonas costeiras.
Aderência a acordos e convenções internacionais.
Apoio de ONG internacionais na implementação de
programas educativos e de investigação.
Apoio das indústrias emergentes no mar à
implementação de sistemas de monitorização
ambiental, educação e investigação científica.
Realização de acordos multi/bi laterais para a
exploração de recursos marinhos de forma sustentada
e de elevado retorno financeiro.

Sobrepesca que leva à exaustão de recursos naturais.
Baixos níveis de fiscalização.
Insuficiência de informação socioeconómica, de
estatísticas actualizadas, e/ou de inventários das
actividades e usos desenvolvidos nas zonas costeiras e
marítimas.
Existência de bacias hidrográficas transfronteiriças.
Sobreposição de alguns interesses económicos sobre
outros.
Degradação ambiental associada à exploração do
petróleo/ gás.
Alteração dos padrões de circulação geral devido às
mudanças climáticas.
Alteração dos regimes de circulação e demais
processos atmosféricos, que tem como consequência
alterar os padrões de pluviosidade e runoff e assim a
produtividade no mar e em última instância altera a
pesca.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A ausência de informações básicas de carácter ambiental e de dados oceanográficos
actualizados, a inexistência de informação cartográfica temática e a falta de programas de
monitorização e investigação regulares não permitirão responder devidamente a diversas
ameaças como as relacionadas com as mudanças climáticas, os efeitos da utilização de artes de
pesca destrutivas e da sobrepesca e, ainda, da poluição e degradação ambiental relacionadas
com a ocupação urbana e industrial e a navegação.



A falta de definição da Zona Económica Exclusiva pode agravar os já de si baixos níveis de
fiscalização.
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Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A costa muito extensa e relativamente pristina, com grande diversidade de habitats (e.g. mangal,
banco de Sofala, pradarias de ervas marinhas, recifes de coral, lagunas costeiras, estuários)
poderá ser gravemente afectada, principalmente pela destruição de habitats costeiros resultante
das mudanças climáticas, do desenvolvimento de infraestruturas costeiras, da utilização de artes
de pesca destrutivas e da introdução de espécies invasoras, bem como da degradação ambiental
associada à exploração do petróleo/ gás.



Também a grande diversidade de espécies emblemáticas (e.g. dugongo, tartarugas, tubarõesbaleia) poderá ser seriamente afectada pelas mudanças climáticas (alteração dos padrões de
circulação geral) mas também pela introdução de espécies invasoras, pela sobrepesca, pelo
aumento de poluição industrial e doméstica que por sua vez não são controladas devido aos
baixos níveis de fiscalização e, ainda, pela potencial degradação ambiental associada à
exploração do petróleo/ gás.



As condições oceanográficas propicias à produtividade (ressurgência e eddies) complementadas
por aportes fluviais muito importantes poderão também ser prejudicadas pelas mudanças
climáticas que alteram os regimes de pluviosidade (e, por conseguinte, o padrão de runoff e assim
a produtividade e por sua vez a pesca) e os padrões de circulação geral, bem como pelo aumento
de poluição industrial e doméstica e pela dificuldade de controlo das bacias hidrográficas
transfronteiriças.



Os padrões gerais de circulação do mar de Moçambique poderão vir a ser afectados pelas
mudanças climáticas que alteram esses padrões de circulação, bem como a circulação e demais
processos atmosféricos.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A ausência de informações básicas de carácter ambiental, de dados oceanográficos actualizados
e de informação cartográfica temática, acompanhada pela falta de programas de monitorização
e investigação regulares, poderá vir a ser minimizada pelo desenvolvimento tecnológico e
científico e criação de conhecimento na área do mar, nomeadamente com o apoio de ONG e
indústrias emergentes no mar à implementação de sistemas de monitorização ambiental,
educação e investigação científica.



A aderência a acordos e convenções internacionais e a realização de acordos multi/bi laterais
para a exploração de recursos marinhos de forma sustentada e de elevado retorno financeiro
poderá contornar a falta de definição da Zona Económica Exclusiva.



A grande susceptibilidade às mudanças climáticas em curso, e a bilaterais fenómenos extremos,
pode ser minimizada pela implementação de planos de adaptação e mitigação, pelo
desenvolvimento tecnológico e científico e criação de conhecimento na área do mar.



A utilização muito intensa de alguns habitats costeiros e de mar profundo poderá ser contrariada
pelo estabelecimento de novas Áreas de Conservação Marinhas (e aumento da eficiência de
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protecção das existentes), pela existência de Políticas e Estratégias para o mar e zonas costeiras
e também pelos já referidos acordos multi/bi laterais para a exploração de recursos marinhos de
forma sustentada e apoios de ONG e indústrias emergentes no mar,
Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


Os valores ambientais da costa de Moçambique, muito extensa e relativamente pristina, dotada
de grande diversidade de espécies emblemáticas e protegidas e habitats especiais poderão ser
potenciados pelo interesse em colocar Moçambique como a referência Africana e/ou Mundial da
existência

de

condições

naturais

de

elevado

valor

conservacionista

e

pristino

e,

complementarmente, pelo estabelecimento de novas Áreas de Conservação Marinhas e pelo
desenvolvimento de turismo sustentável (ecoturismo e turismo de natureza).


As condições oceanográficas propicias à produtividade (ressurgência e eddies) e os aportes
fluviais poderão ser alavancados pelo incremento da economia circular e da reciclagem e
tratamento de águas e resíduos industriais, pelo desenvolvimento tecnológico e científico e
criação de conhecimento na área do mar e pelo apoio de ONG e indústrias emergentes no mar
à implementação de sistemas de monitorização ambiental, educação e investigação científica.

2.2.4

A Faixa Costeira

Análise SWOT
Pontos fortes
A maior parte do litoral está em estado natural.
Diversidade de habitats costeiros que contribuem para
incrementar a resiliência costeira.

Pontos fracos
Ocupação urbana densa, mas localizada da faixa
costeira.

Ocupação/destruição da duna frontal (diminuição da
protecção natural e inibição da flexibilidade morfológica
Elevada qualidade estética e ambiental da generalidade própria dos sistemas praia-duna).
do litoral.
Remoção/destruição de mangais
Problemas de erosão costeira limitados no espaço.
(desaparecimento/diminuição da função de
amortecedor natural da energia das ondas).
Recursos de areia na plataforma continental
abundantes com potencial para robustecer as praias.
Controlo da erosão e galgamento com recurso a
Existência de um conjunto coerente de instrumentos
legais (que este POEM irá integrar) que permitem:
i) ordenar e gerir o espaço e o risco costeiro;
ii) salvaguardar serviços do ecossistema e recursos da
plataforma (em particular potenciais manchas de
empréstimo).
Características favoráveis ao turismo ambiental e
também de sol e praia.

defesas rígidas aderentes (incremento da reflexão da
energia das ondas com redução ou eliminação das
praias), ou projectadas para o mar (transferência do
défice sedimentar e de erosão para segmentos
costeiros vizinhos).
Informação e dados de base sobre o território e a
dinâmica costeira de muito baixa resolução espacial e
descontínua no tempo.
Ausência de programas de monitorização e
investigação sistemáticos da dinâmica costeira
(morfológica e sedimentar) à escala das principais
bacias hidrográficas ou superior, para a totalidade do
litoral.
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Ausência de “faixas de salvaguarda”, non-aedificandi e
com uso condicionado nos instrumentos de
ordenamento e gestão do litoral, destinadas a absorver
impactos de eventos extremos e proporcionar um
espaço-tampão entre o mar e o território ocupado,
eficazes a uma escala temporal longa.
Reduzido nível de consciencialização/literacia sobre
dinâmica costeira.
Oportunidades
Investimento/ desenvolvimento do conhecimento
científico sobre dinâmica costeira actual e em cenários
de mudança climática para fundamentar modelos
sustentáveis de gestão do risco e território costeiro que,
na sua generalidade, beneficia de reduzida ocupação.
Adopção de modelos de desenvolvimento do litoral que
evitem erros de planeamento reconhecidos em outros
litorais, hoje densamente ocupados que destruíram ou
colocaram em perigo parte dos serviços dos
ecossistemas.

Ameaças
Eventos tempestivos de alta energia, em particular na
região central intersectada pela rota dos ciclones.
Generalização da erosão, inundação e galgamento da
faixa costeira, na ausência de medidas de adaptação e
opções de ocupação adequadas.
Em contexto de mudanças climáticas e, em particular,
de subida do nível médio do mar aumento do potencial
de galgamento e inundação costeira (incrementando o
risco sobre comunidades, infraestruturas e actividades).

Potenciar a atracção da faixa costeira para promover o
conhecimento científico e a literacia sobre o litoral e os
oceanos.
Adopção de métodos de protecção costeira alinhados
com as melhores práticas internacionais,
nomeadamente, alimentação e recarga periódica de
praias, recorrendo a manchas de empréstimo de areias
na plataforma continental ou de dragados em portos e
barras portuárias.
Caracterização (quantitativa/ qualitativa) dos recursos
de areia na plataforma continental e adopção de
medidas de protecção deste recurso.
Utilização dos sistemas costeiros naturais (e.g. praias,
dunas, mangais) como soluções de protecção
(baseadas na natureza) a fenómenos de erosão e
galgamento costeiro.
Fomentar modelos de turismo com selo de
sustentabilidade.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


Os efeitos crescentes das mudanças climáticas e, particularmente, dos eventos ciclónicos, vêm
incrementar o risco sobre as comunidades, infraestruturas e actividades e muito particularmente
nos locais com ocupação urbana intensiva, nomeadamente tendo em conta a destruição das
protecções naturais (dunas e mangais) e as intervenções, nalguns casos desadequadas, de
protecção costeira e a ausência de instrumentos de gestão do território/do litoral que incluam
restrições de ocupação.
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A informação insuficiente e a ausência de monitorização e investigação sistemáticas sobre a
problemática de erosão costeira não permitem encontrar respostas para fazer face às ameaças
crescentes, nem encontrar medidas de adaptação e opções de ocupação adequadas.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


Algumas características naturais da faixa costeira (se conservadas ou reforçadas) poderão
contribuir para a resiliência costeira e limitar as ameaças resultantes da generalização da erosão,
inundação e galgamento da faixa costeira e dos eventos extremos associados às mudanças
climáticas.



Os riscos sobre comunidades, infraestruturas e actividades poderão também ser minimizados
pela limitação no espaço da problemática da erosão, pela existência de recursos de areia
abundantes na plataforma continental, com potencial para robustecer as praias, e ainda pela
existência de um conjunto coerente de instrumentos legais (que estes POEM irá integrar) que
permitem ordenar e gerir o espaço e o risco costeiro e salvaguardar serviços do ecossistema e
recursos da plataforma.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


As consequências da ocupação urbana densa da faixa costeira, incluindo a ocupação/destruição
da duna frontal e a remoção/destruição de mangais, permitidas pela ausência de “faixas de
salvaguarda”, non-aedificandi e com uso condicionado nos instrumentos de ordenamento e
gestão do litoral, poderão ser minimizadas pela adopção de métodos de protecção costeira
alinhados com as melhores práticas internacionais, nomeadamente a utilização dos sistemas
costeiros naturais (e.g. praias, dunas, mangais) como soluções de protecção (baseadas na
natureza) e a recarga periódica de praias, em articulação com a caracterização dos recursos de
areia na plataforma continental.



Também o controlo da erosão e galgamento com recurso a defesas rígidas aderentes (que
conduzem à redução ou eliminação das praias), ou projectadas para o mar (transferindo a erosão
para outros segmentos costeiros) poderá ser melhorado com a aplicação do conhecimento
científico actual sobre dinâmica costeira para fundamentar modelos sustentáveis de gestão do
risco e território costeiro, evitando erros de planeamento reconhecidos em outros litorais, e com
a adopção de métodos de protecção costeira de acordo com as melhores práticas internacionais.



A muito baixa resolução espacial e descontinuidade no tempo da informação e dados de base
sobre o território e a dinâmica costeira e a ausência de programas de monitorização e
investigação sistemáticos da dinâmica costeira (morfológica e sedimentar) para a totalidade do
litoral poderão ser minimizadas com investimento/ desenvolvimento do conhecimento científico
sobre dinâmica costeira actual e em cenários de mudança climática.



O reduzido nível de consciencialização/ literacia sobre dinâmica costeira poderá ser melhorado
se for potenciada a atracção da faixa costeira para promover o conhecimento científico e a
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literacia sobre o litoral e os oceanos e ainda, se forem fomentados modelos de turismo com selo
de sustentabilidade.
Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O estado natural da maior parte do litoral caracterizado por uma diversidade de habitats costeiros
que contribuem para incrementar a resiliência e limitar no espaço os problemas de erosão
costeira poderão ainda ser valorizados pela possibilidade de adopção de modelos de
desenvolvimento que evitem erros de planeamento reconhecidos em outros litorais, recorrendo
à utilização dos sistemas costeiros naturais como soluções de protecção (baseadas na natureza),
pela promoção do conhecimento científico e da literacia sobre o litoral e os oceanos e pelo
fomento de modelos de turismo com selo de sustentabilidade.



O conjunto coerente de instrumentos legais (onde se incluirá o POEM) que permitem ordenar e
gerir o espaço e o risco costeiro e salvaguardar serviços do ecossistema e recursos da plataforma
poderão ser potenciados com a aplicação do conhecimento científico para fundamentar modelos
sustentáveis de gestão do risco e do território costeiro.



Os abundantes recursos de areia existentes na plataforma continental serão melhor
utilizados/geridos após a sua caracterização (quantitativa/ qualitativa) e adopção de medidas de
protecção deste recurso, com impactos positivos na formulação de métodos de protecção
costeira que recorram quer a manchas de empréstimo na plataforma continental quer a dragados
em portos e barras portuárias

2.2.5

Qualidade Ambiental

Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Quadro legal abrangente, incluindo leis e regulamentos
sectoriais, programas de água e saneamento e,
regulamentos para a prevenção da poluição e
protecção do ambiente marinho e costeiro, para
padrões de qualidade ambiental e de emissão de
efluentes, para a gestão de resíduos e outras
substâncias, para a inspecção e auditoria ambiental e,
para processo de avaliação de impacto ambiental.

Pouco conhecimento sistematizado e centralizado
sobre o estado medido da qualidade ambiental em terra
e no mar (análises laboratoriais e outras medições
directas no solo, na água ou no ar), sobre a sua
espacialização e sobre as principais características das
fontes poluidoras

Políticas e estratégias nacionais com relevância para a
poluição e qualidade ambiental, por via dos seus
princípios, objectivos, medidas ou acções
Quadro institucional estruturado: existência de
entidades com atribuições de pesquisa, gestão e
fiscalização da qualidade ambiental e que asseguram
serviços de prevenção e combate à poluição marinha.

Pouco conhecimento sistematizado e centralizado
sobre o estado medido da qualidade ambiental em terra
e no mar, sobre a sua espacialização, sobre as
principais características das fontes poluidoras
(cadastro) e, sobre os processos de licenciamento
ambiental e de actividades específicas, incluindo as
condições e termos da sua aprovação. Em relação a
este último os níveis de transparência não são ainda os
desejáveis, faltando implementar práticas de publicação
sistematizadas de âmbito nacional.

Existência de experiências em curso contemplando o
Ambiguidades relativas ao âmbito de acção institucional
aumento da oferta de serviços de saneamento
e falta de recursos humanos em geral e com
específicos, frequentemente de pequena escala e numa
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lógica de economia circular, que geram emprego em
estratos da sociedade mais desfavorecidos, com
impacto especial nas cidades, catalisados através da
acção de ONG e de outras organizações não lucrativas,
muitas no âmbito de projectos de âmbito internacional.
Existência de projectos como o “Ambiente em
Movimento (Gestão Ambiental)”, incluído no Programa
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS)
2015 - 2030, que prevê a construção de 10 aterros
sanitários

competências adequadas à gestão da qualidade
ambiental a todos os níveis, hierárquicos e funcionais
(gestão, monitorização, controlo e fiscalização).
Deficiências para uma acção integrada e coordenada
Carências na efectiva gestão de topo, de âmbito
nacional, da qualidade do ambiente. Inexistência de
uma entidade operacional activa.

Muito baixa cobertura de infraestruturas e outras
soluções de saneamento colectivas operacionais, com
padrões técnicos adequados (Aterros sanitários, ETAR,
Muito elevada qualidade paisagística de todo o território lagoas, etc.).
ao longo da linha de costa em geral
Prática de fecalismo a céu aberto e as latrinas, quando
Entidades públicas com alguma capacidade de
existem, são a solução dominante a nível individual.
monitorização/laboratorial para a qualidade ambiental
Acresce que grande parte dos centros urbanos e das
nas áreas dos recursos hídricos e dos serviços de
principais áreas industriais estão na zona costeira
águas e da saúde, nacionais e locais
Gestão inadequada de 60% a 80% dos resíduos
gerados. Só 20% do lixo produzido nas cidades
africanas recebe tratamento adequado; 80% é
descartado em espaços abertos e corpos de água.
Mesmo a África do Sul, o país da região com melhor
gestão de resíduos, 40 a 60% dos resíduos plásticos
têm gestão inadequada.
Mercado da qualidade ambiental incipiente, com
cadeias de valor pouco desenvolvidas, no tratamento e,
ainda mais, na prevenção, monitorização e fiscalização.
Até agora pouco atractivo para o sector privado
empresarial.
Ambiente urbano, formal e informal, degradado, em
especial devido a plásticos e outros resíduos sólidos
“abandonados” no espaço público, poeiras e
contaminações químicas e microorgânicas do
respectivo meio hídrico (pontualmente comprovadas e
genericamente presumidas), incluindo micropoluentes
Pontos de contaminação orgânica e química (solo, ar e
água), na vizinhança de lixeiras e outros aterros de
resíduos, nos aglomerados urbanos, em áreas de
indústrias extractivas e de transformação e nas áreas
portuárias mais importantes
Menor qualidade ambiental das praias e no litoral
costeiro, quando se conjugam fraca infraestruturação e
fontes poluidoras.
Fontes poluidoras no mar podem ter impactos
importantes (portos de pesca e de cabotagem nacional,
plataformas marítimas, oleodutos, etc.), apesar da sua
baixa densidade no actual estado de desenvolvimento
nacional
Fontes poluidoras no espaço rural podem ter impactos
importantes (garimpo e mineração de pequena escala,
regadios, etc.), apesar da sua baixa densidade no
actual estado de desenvolvimento nacional
Problemas de intrusão salina no Zambeze, Save,
Limpopo, Umbeluzi, Incomáti e noutras zonas costeiras.
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Oportunidades
Várias convenções e programas internacionais a que
Moçambique aderiu, com relevância para a poluição e
qualidade ambiental, por via ou dos seus princípios,
objectivos, medidas ou estudos realizados.
Projectos alinhados com políticas sustentáveis,
susceptíveis de operacionalizar princípios da Iniciativa
Verde e da Economia Circular e, mobilizadores de
parcerias e apoios internacionais, que valorizam o
combate à poluição, seja no contexto ambiental da
conservação e do restauro dos ecossistemas costeiros
e marítimos e, da redução das emissões de GEE, seja
no contexto económico da reciclagem e reutilização de
resíduos e dos custos do impacto da poluição nos
oceanos.

Ameaças
Crises económicas globais afectam a economia
nacional e reduzem a capacidade de investimento
público na protecção e saneamento do meio
Os grandes rios são canais de transporte de poluentes,
como plásticos e outros, originados em extensos
territórios de Moçambique e nos países vizinhos. São
veículos da acumulação de um importante passivo
ambiental no oceano, ainda pouco quantificado e
percepcionado

O crescimento demográfico e o desenvolvimento
económico dos países e das cidades africanas tende a
agravar a geração de resíduos (maior produção de lixo
per capita) se não acompanhado pelo aumento da
capacidade de gestão. Os plásticos tenderão a
Aprender com as numerosas experiências em curso em acumular-se no mar de Moçambique em quantidades
Moçambique e vários países africanos, tais como na
cada vez maiores.
África do Sul e no Quénia no tratamento de resíduos –
o financiamento local/municipal, o apoio internacional, o O Canal de Moçambique é rota de passagem de
transporte de petróleo sendo vulnerável a acidentes e
papel de associações, cooperativas e pequenas
descargas poluentes, agravada por não ter um plano de
empresas que recorrem a força laboral das
contingência para fazer face à sua ocorrência e porque
comunidades locais, muitas vezes socialmente
os meios de controle da limpeza de tanques são
desfavorecidas (jovens, mulheres, etc.) e o papel das
exíguos.
empresas de dimensão industrial/tecnológica que
asseguram a reciclagem da matéria prima à sua forma A prospecção e exploração de massas minerais e de
mais primária.
hidrocarbonetos no território costeiro e marítimo,
frequentemente por operadores internacionais, polui e
poderá continuar a poluir o oceano, seja por deficientes
práticas operacionais, seja por acidentes.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A generalidade dos pontos fracos identificados e, muito em particular, a baixa cobertura de
infraestruturas e outras soluções de saneamento adequadas, devido à ordem de grandeza dos
investimentos em causa, são agravados pelas crises económicas globais, que afectam a
economia nacional e reduzem a capacidade de investimento público e privado.



A reduzida cobertura de soluções de saneamento do meio, com fecalismo a céu aberto, e de
gestão de resíduos, da qualidade do ambiente urbano e das praias, bem como as fontes
poluidoras e a intrusão salina tendem a agravar-se, com impactos cumulativos no espaço
costeiro, devido ao sempre crescente desenvolvimento demográfico e a crises económicas no
país e nos países de montante.



O crescimento demográfico e económico de Moçambique e dos países vizinhos, leva a um maior
consumo de recursos hídricos e à redução de caudais nos rios o que, conjugado com a subida
do nível médio do mar (mudanças climáticas), tenderá a agravar problemas de intrusão salina no
Zambeze, Save, Limpopo, Umbeluzi, Incomáti e noutras zonas costeiras.
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A vulnerabilidade do espaço marítimo de moçambique, nomeadamente a episódios de poluição
associados a acidentes marítimos, a eventuais deficientes práticas de prospecção e exploração
de massas minerais e de hidrocarbonetos no território costeiro e marítimo, e a ausência de planos
de contingência e meios de controlo poderão contribuir para a sua poluição em geral e para a
degradação ambiental da orla costeira, afectando ecossistemas, praias e os espaços ribeirinhos
de algumas cidades.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O quadro legal, estratégico e institucional já estabelecido para a prevenção da poluição e
protecção do ambiente marinho e costeiro, para padrões de qualidade ambiental e de emissão
de efluentes, para a gestão de resíduos e outras substâncias, para a inspecção e auditoria
ambiental e para o processo de avaliação de impacto ambiental é um factor de resiliência e
defesa contra as diversas ameaças (económicas, demográficas e das actividades) sobre a
qualidade ambiental do espaço terrestre e marítimo.



A generalização sistemática de projectos, programas de âmbito nacional e ainda de experiências
em curso, contemplando o aumento a oferta de serviços de saneamento específicos e a gestão
de resíduos, numa óptica de sustentabilidade generalizada e economia circular, com o apoio do
Governo, ONG e parceiros internacionais têm impacto na mitigação do crescimento demográfico
e da consequente produção de resíduos nas cidades, nas praias e nos ecossistemas costeiros.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


Mudar a situação actual do conhecimento, sistematização e decisão nos assuntos da qualidade
ambiental, nomeadamente os associados a actividades específicas potencialmente poluidoras, e
do funcionamento das instituições do sector (falta de recursos humanos e competências
adequadas), exigirá uma acção mais focada e progressos no funcionamento organizado e
transparente do Governo e instituições públicas.



Sair do actual fraco nível de saneamento do meio (baixa cobertura de soluções de saneamento,
gestão inadequada dos resíduos, nomeadamente dos plásticos, ambiente urbano degradado),
será dinamizado pelo aprofundamento do desenvolvimento institucional e operacional de
parcerias com os países da SADC e com outros parceiros, nomeadamente capitalizando a
ratificação de várias convenções e programas internacionais e o papel de associações,
cooperativas e pequenas empresas, que recorrem a força laboral das comunidades locais, e das
empresas de dimensão industrial/tecnológica.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A força conjugada de um quadro legal, estratégico e institucional estabelecidos, de experiências
em curso de operacionalização da gestão sustentável de resíduos e, de factores externos no
âmbito de parcerias com os países da SADC, outros parceiros internacionais e outras entidades
públicas ou privadas emergentes, fortemente motivados no combate a poluição e na melhoria da
gestão de resíduos, representam um espaço de potencialidades para o futuro.
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2.2.6

Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades Costeiras

Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Produtos da agricultura e pesca aceites como parte
integrante da dieta alimentar extra-local.

Agricultura itinerante, com forte prática de queimadas
para desbravar os solos e obtenção de mais espaço.

Existência de um quadro legal de gestão (ambiental,
pesqueira, etc.).

Uso de zonas ribeirinhas, nos locais da foz, para a
prática da agricultura.

Existência de pessoas com tradição nas suas
actividades (agricultura, pesca artesanal, salineira, de
transporte marítimo, etc.).

Corte de florestas de mangais para instalação de
salinas, para a construção de acampamentos, para uso
de estacas para o processamento de pescado nos
centros de pesca, e para construção de habitação nas
aldeias.

As actividades de agricultura e pesca artesanal e
salineiras e de transporte marítimo definidas como fonte
de rendimento e/ou ocupação local.
Livre acesso aos recursos naturais (terra arável e
recursos pesqueiros) e sua deficiente gestão.
Existência de organizações de base (associações,
Comités de Gestão de Recursos Locais, CCP, etc.).
Pesca ilegal (de várias formas, incluindo o uso de artes
nocivas).
Existência de centros de pesca ao longo de toda a faixa
costeira.
Insuficiência e/ou falta de zoneamento das várias
actividades.
Existência de mercados/ compradores/processadores
de maior escala valorizando os produtos de produção
Fraco conhecimento sobre os recursos agrícolas e da
local.
pesca artesanal.
Instituições públicas com alguma representatividade ao
nível local.

Fraca educação ambiental, ecológica, etc.
Concentração de esforço em poucas artes de pesca.
Características da frota inadequadas à pesca em mar
aberto.
Fraco domínio das tecnologias modernas de produção,
processamento e conservação.
Inadequados serviços de apoio (manutenção,
construção naval).
Inexistência de infraestruturas de apoio à
comercialização (agrícola e pesqueira).
Fraco uso e aproveitamento das infraestruturas de
apoio (mercados de primeira venda) nas comunidades
onde elas existem.
Condições do crédito inacessíveis às famílias locais e
insuficiência e/ou falta de incentivos e de acesso ao
crédito.
Deficientes vias de acesso e meios de trânsito.
Condições de processamento e conservação
inadequadas.
Sistema de monitorização (captura/esforço) não
abrangente.
Existência de diversas organizações de base
(associações de pescadores e CCP) sem cobertura
legal.
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Estrutura orgânica (pública) local inadequada.
Oportunidades
Existência de recursos disponíveis, incluindo de alto
valor comercial.

Ameaças
Deflorestação de áreas de mangal e redução do habitat
costeiro (na foz dos rios) propícios para a desova de
muitas espécies de peixes e outros animais marinhos.

Diversidade de recursos-alvo e abundância de recursos
pesqueiros.
Acesso condicionado aos recursos (áreas de
conservação, turismo, extracção de minérios e de
Recursos em mar aberto pouco explorados.
hidrocarbonetos).
Gestão com base numa abordagem ecossistémica.
Degradação ambiental e capacidade de carga
Existência de potencial de mercado para o pescado da
pesca artesanal.

ambiental limitada (erosão, poluição).

Existência de instituições na base que trabalham em
prol da agricultura e da pesca artesanal.

Variabilidade da actividade pesqueira.

Níveis altos da pobreza e a falta de alternativas à
Políticas e legislação favoráveis ao desenvolvimento da agricultura e pesca (levando à pressão sobre os
recursos).
pesca artesanal.

Serviços financeiros moderadamente disponíveis.

Vulnerabilidade das actividades locais (agricultura e
pesca) às calamidades naturais.

Baixo poder de compra das famílias locais.
Existência de instituições públicas de pesquisa e
investigação que trabalham para produtos e tecnologias Baixo preço de comercialização dos produtos locais (da
novas/melhoradas.
agricultura e pesca).
Ocorrência de feiras locais periódicas.
Difícil acesso a mercados com preços adequados.
Existência de programas/projectos visando fortalecer
principalmente os produtores de médio porte, para
concorrer às oportunidades de mercado.

Legislação incompleta e/ou fraqueza na interpretação
da que existe.
A falta de instrumento legal por parte de muitas das
organizações de base dificulta o seu funcionamento e
actuação a nível de base.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


Algumas práticas destrutivas dos ecossistemas relacionadas com as actividades que ocorrem na
faixa costeira, muitas das vezes resultantes de fraca educação ambiental, ecológica, etc. e
agravadas pelas ameaças relacionadas com a degradação ambiental e capacidade de carga
ambiental limitada (erosão, poluição), têm implicações graves ao nível da degradação ambiental
e da redução de habitats necessários à reprodução de peixes e outros animais marinhos.



A pesca desregulada é potenciada pelas inúmeras pressões que decorrem dos baixos níveis de
vida das populações locais e da falta de alternativas às actividades locais (agricultura e pesca) e
à sua vulnerabilidade às calamidades naturais, o que pode ainda ser agravado pela já referida
fraca educação ambiental e pela legislação incompleta e/ou de difícil interpretação.



O zoneamento deficiente das actividades que ocorrem na faixa costeira (p. ex. actividades
tradicionais, turismo e extracção de minerais e hidrocarbonetos) e a estrutura orgânica (pública)
local inadequada potenciam quer a destruição de habitats quer restrições às actividades de
subsistência das populações locais.
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O fraco conhecimento sobre os recursos (agrícolas e da pesca) e a insuficiência do(s) sistema(s)
de monitorização não permitem contrariar a destruição de habitats, a degradação do ambiente e
a pressão sobre os recursos nem avaliar a variabilidade da actividade pesqueira e a
vulnerabilidade das actividades locais às calamidades naturais.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


As fontes de rendimento e/ou ocupação local (agricultura, pesca artesanal, salinicultura e
transporte marítimo) e a importância dos produtos da agricultura e pesca para a dieta alimentar
extra-local podem ser inviabilizadas pela redução dos habitats propícios à manutenção dos
recursos, pela degradação ambiental e ainda pelo acesso condicionado a esses recursos e pela
vulnerabilidade das actividades locais às calamidades naturais.



A existência de um quadro legal de gestão (ambiental, pesqueira, etc.) poderá impedir as
ameaças resultantes da destruição de habitats e do acesso condicionado aos recursos e
minimizar os efeitos da degradação ambiental, da variabilidade da actividade pesqueira e da
vulnerabilidade das actividades locais às calamidades naturais e ao baixo preço de
comercialização dos seus produtos.



A existência de centros de pesca ao longo de toda a faixa costeira, de mercados/ compradores/
processadores de maior escala que valorizam os produtos de produção local e de organizações
de base e instituições públicas com representatividade ao nível local são factores que deverão
combater a variabilidade da actividade pesqueira, o baixo poder de compra das famílias locais, o
baixo preço de comercialização dos produtos locais (da agricultura e pesca) e o difícil acesso a
mercados com preços adequados.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A captura descontrolada e a destruição dos recursos naturais, associada à fraca educação
ambiental, ecológica, etc., e o insuficiente conhecimento dos recursos nomeadamente resultante
de um sistema de monitorização (captura/esforço) não abrangente, poderão ser minimizados
pela existência de instituições na base que trabalham em prol da agricultura e da pesca artesanal
e pela possibilidade de gestão com base numa abordagem ecossistémica.



A concentração de esforço em poucas artes de pesca e a inadequação da frota à pesca em mar
aberto, com serviços de manutenção e construção naval insuficientes, podem ser minimizados
pela diversidade de recursos-alvo e abundância de recursos pesqueiros, incluindo de alto valor
comercial e pelas políticas e legislação favoráveis ao desenvolvimento da pesca artesanal.



A inexistência e/ou baixa utilização de infraestruturas de apoio à comercialização, as condições
de processamento e conservação inadequadas e o fraco domínio das tecnologias modernas de
produção, processamento e conservação poderão ser melhorados pela existência de feiras locais
periódicas, e particularmente por instituições que trabalham em prol da pesca artesanal,
nomeadamente na pesquisa e investigação de produtos e tecnologias novas/ melhoradas.
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As dificuldades de acesso ao crédito poderão ser minimizadas pelas políticas e legislação
favoráveis ao desenvolvimento da pesca artesanal e por serviços financeiros moderadamente
disponíveis.



As deficiências das organizações de base e da estrutura orgânica (pública) local deverão ser
contrariadas pela existência de instituições na base que trabalham em prol da agricultura e da
pesca artesanal.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A diversidade de recursos-alvo e abundância de recursos pesqueiros, incluindo de alto valor
comercial e recursos em mar aberto pouco explorados e a existência de potencial de mercado
para o pescado da pesca artesanal serão fundamentais para ampliar as fontes de rendimento e
a importância dos produtos da pesca para a dieta alimentar e potenciar programas/ projectos
destinados a fortalecer os produtores de médio porte, para concorrer às oportunidades de
mercado.



A existência de um quadro legal de gestão (ambiental, pesqueira, etc.) permitirá potenciar
aspectos como a gestão com base numa abordagem ecossistémica e a existência de instituições,
nomeadamente as de pesquisa e investigação de produtos e tecnologias novas/ melhoradas.



A existência de estruturas físicas e organizacionais (incluindo públicas) de apoio à pesca e à
comercialização/ processamento de pescado e à valorização dos produtos de produção local
permitirá tirar partido do potencial de mercado para o pescado da pesca artesanal.

2.2.7

Soberania, Defesa e Segurança Nacional

Análise SWOT
Pontos fortes
Localização geográfica.
Defesa e a Segurança são actividades de carácter
permanente, exercendo-se a todo o tempo e em
qualquer lugar e são globais, abrangendo as
componentes militar e não militar.
A componente militar e não militar interagem
mutuamente na garantia, em todas as circunstâncias e
contra todas as formas de agressão, da segurança e
integridade do território nacional, bem como a vida e
bens das populações.
Know-how no domínio da segurança e defesa.

Pontos fracos
Falta de capacidade da MGM e da FA para vigiar,
monitorizar e controlar os espaços marítimos sob
soberania ou jurisdição nacional.
Inexistência de meios que garantam o conhecimento e
controlo da situação em termos de segurança marítima.
Necessidade de o Estado solicitar ajuda externa para
garantir a segurança marítima, o que coloca
Moçambique numa situação de dependência externa.
Sectorização de determinados instrumentos de
exercício da autoridade do Estado por várias entidades
de diferentes departamentos governamentais.

A MGM garante da soberania e protecção dos
Deficiente articulação entre Entidades.
interesses do Estado, de forma unitária e coerente, no e
Conflito de interesses. Diversos organismos que
pelo Mar.
congregam competências comuns, havendo
As missões da MGM se concretizadas, respondem
sobreposição de domínios de actuação, competindo
praticamente a todos os anseios e necessidades, tendo entre si e rivalizam uns com os outros pelos escassos
recursos do Estado.
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em conta a posição geoestratégica de Moçambique ao
nível da África Austral e do continente africano.
Contributo que a MGM dá para a modernização
tecnológica, a criação e manutenção de um know-how
em matérias marítimas do conhecimento científico do
mar.
Empenho por parte da MGM e de experiência de mar
por parte do seu pessoal.
A PRM tem experiência e conhecimento em operações
de vigilância, prevenção e combate nos âmbitos do
contrabando de mercadorias, desembarque de droga,
pesca, ambiental, aduaneiro, entre outros, na costa
moçambicana.

Falta de um modelo cultural e jurídico de exercício da
Autoridade Marítima, impedindo uma uniformidade e
um contínuo exercício da autoridade do Estado no mar
e nos espaços do domínio público hídrico.
Fraca coordenação entre forças e serviços de
segurança em missões policiais nos espaços marítimos
sob soberania nacional.
Fraca cultura de segurança dos cidadãos usufrutuários
dos espaços marítimos e do domínio público hídrico o
que dificulta ou prejudica as acções de salvamento e de
socorro.
Insuficiência de meios humanos, financeiros,
tecnológicos.

A PCLF é responsável pela vigilância, fiscalização,
controlo e protecção do espaço marítimo, desde a costa Insuficiente capacidade logística e de material, atenta a
dimensão dos espaços marítimos, e dominiais, e a
até às 12 milhas náuticas, bem como das águas
amplitude de competências cometidas.
interiores.
Dispersão de legislação, que dificulta o trabalho às
As FADM e as FSS contribuem para a criação das
autoridades.
condições necessárias para que as actividades
económicas se desenvolvam convenientemente.
FADM, através das outras missões de interesse geral,
também contribuem para a promoção socioeconómica
e para a melhoria das condições de vida, no fundo, do
bem-estar das populações.

O INAMAR não consegue, quer pela sua orgânica, quer
pelos meios de que é dotado exercer as suas funções
de Autoridade Marítima.

O efeito “salvaguarda da vida humana no mar” poderá
não ser alcançado em áreas remotas sob
responsabilidade moçambicana de busca e salvamento
Envolvimento empenhado de diferentes entidades.
marítimo, por falta de meios oceânicos de superfície.
Estreita relação do IMAF com organismos regionais e
Consequentemente, a comunidade marítima local,
internacionais que lidam com as mesmas matérias,
regional e internacional perderá a confiança na busca e
sendo de destacar a relação com os Comités de Defesa salvamento da responsabilidade moçambicana.
e Segurança da SADC e organismos da União Africana
O não incorporar das capacidades de MDA, dentro da
que lidam com matérias sobre o mar e fronteiras.
MGM e da FA dificulta a integração em esquemas de
segurança cooperativa ao nível regional e bem assim a
optimização da interoperabilidade dos sistemas de
comando e controlo das Marinhas e Forças Aéreas
regionais.
Moçambique não dispõe de qualquer política pública ou
especificamente de Segurança e Defesa orientada para
a edificação de uma capacidade naval sustentada,
capaz de fazer face às necessidades nacionais e aos
compromissos internacionais. Predomina uma
orientação de curto prazo, ad-hoc, orientada
primeiramente na busca de donativos militares que
resultam no aceitar embarcações que países doadores
oferecem.
Oportunidades
A possibilidade de criação de uma estratégia nacional
de segurança marítima onde sejam bem identificados
quais os seus objectivos? (Fins); como alcançar os
objectivos? (Modos); e com que recursos? (Meios) e
que tenha em consideração a Resposta Integrada
Regional da SADC, bem como o MdE com a África do
Sul e a Tanzânia.

Ameaças
Ameaças ou uso da força contra os direitos e jurisdição
dos espaços marítimos nacionais.
Ameaças à segurança dos cidadãos nacionais e
estrangeiros e aos interesses económicos no mar,
decorrentes de actos de agressão externa, incluindo os
relacionados com disputas marítimas.
Criminalidade organizada transnacional, incluindo o
tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes,
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A futura obrigatoriedade do uso do Sistema VMS a
todas as actividades económicas que utilizem
embarcações e ou plataformas.

as redes de crime organizado que facilitam a migração
ilegal, tráfico de armas e de estupefacientes,
contrabando de mercadorias.

A cibercriminalidade, e o acesso às tecnologias e
A possibilidade de reactivação dos meios adquiridos a
sistemas de informação por parte de potenciais
França, para que voltem a desempenhar o seu papel na agressores, podem, por exemplo, afectar os sistemas
produção de segurança marítima.
de vigilância e controlo marítimo e aéreo, favorecendo
A MGM pode vir a desempenhar um relevante papel no actividades de terrorismo, crime organizado, ou mesmo
de entidades estatais estrangeiras ou outros actores
fomento económico das indústrias e serviços
não estaduais.
directamente ligados ao apoio logístico naval da frota,
acrescentando oportunidades de negócios e empregos Pirataria marítima e assalto à mão armada no mar.
significativos à economia, estimulando assim um sector
de actividade que deve ser estruturante para o país.
Disputas por território marítimo, decorrentes, por
exemplo da possibilidade concedida pelo Direito
A possibilidade de transferência da propriedade
Internacional Marítimo aos Estados costeiros para a
intelectual para Moçambique, resultante das aquisições extensão das suas plataformas continentais e/ou onde
a França. Esta acção pode permitir que Moçambique
existam situações de interesses sobrepostos entre
venha a desenvolver uma capacidade de construção e Estados fronteira de Moçambique.
reparação naval.
Ameaças à liberdade de navegação, tais como a
A possibilidade de abrir as escolas da Marinha à
negação de acesso ao mar e aos estreitos e a
sociedade civil.
obstrução das rotas marítimas; atento às importantes
rotas marítimas que atravessam o espaço marítimo
nacional, com impacto no transporte marítimo
internacional e nacional.
A fraca capacidade de fiscalização das fronteiras
terrestres e marítimas.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A falta de meios humanos, financeiros e tecnológicos para vigiar, monitorizar e controlar os
espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional e para “salvaguarda da vida humana no
mar” em áreas remotas associada à necessidade de o Estado solicitar ajuda externa e à perda
de confiança na busca e salvamento da comunidade marítima local, regional e internacional não
permitirá responder à generalidade das ameaças.



A fraca coordenação entre forças e serviços de segurança, nomeadamente sem incorporar as
capacidades de MDA, dentro da MGM e da FA, em missões policiais nos espaços marítimos sob
soberania nacional e em esquemas de segurança cooperativa, a falta de um modelo cultural e
jurídico de exercício da Autoridade Marítima e a dificuldade do INAMAR para exercer essas
funções não permitirão responder à criminalidade organizada e pirataria marítima.



A dispersão de legislação, que dificulta o trabalho às autoridades, dificulta também a resposta a
disputas por território marítimo, às ameaças à liberdade de navegação.



Moçambique não dispõe de qualquer política específica de Segurança e Defesa orientada para
a edificação de uma capacidade naval sustentada impossibilitando a resposta, entre outros, às
ameaças contra os direitos e jurisdição dos espaços marítimos nacionais, à segurança dos
cidadãos e aos interesses económicos no mar.
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Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A MGM que garante a soberania e protecção dos interesses do Estado, tendo em conta a posição
geoestratégica de Moçambique ao nível da África Austral e do continente africano, contribui para
a modernização tecnológica, a criação e manutenção de know-how em matérias marítimas do
conhecimento científico do mar e a experiência de mar por parte do seu pessoal permite
minimizar a falta de capacidade para vigiar, monitorizar e controlar os espaços marítimos sob
soberania ou jurisdição nacional e a necessidade do Estado solicitar ajuda externa para garantir
a segurança marítima e ainda a inexistência de uma estratégia para a edificação de uma
capacidade naval sustentada.



A PRM que tem experiência de vigilância, prevenção e combate nos âmbitos do contrabando de
mercadorias, desembarque de droga, pesca, ambiental, aduaneiro, entre outros, na costa
moçambicana pode contribuir para combater a criminalidade organizada transnacional, a pirataria
marítima e assalto à mão armada no mar e minimizar a fraca capacidade de fiscalização das
fronteiras terrestres e marítimas. Este apoio pode ser reforçado pela PCLF no mar territorial e
águas interiores.



A estreita relação do IMAF com organismos regionais e internacionais que lidam com matérias
sobre o mar e fronteiras permitirá reduzir as ameaças ou uso da força contra os direitos e
jurisdição dos espaços marítimos nacionais a cibercriminalidade, e o acesso às tecnologias e
sistemas de informação por parte de potenciais agressores, e ainda as disputas por território
marítimo e as ameaças à liberdade de navegação com impacto no transporte marítimo
internacional e nacional e a fraca capacidade de fiscalização das fronteiras terrestres e marítimas.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A falta de capacidade para garantir a segurança marítima e a fraca coordenação entre forças e
serviços de segurança em missões policiais e esquemas de segurança cooperativa nos espaços
marítimos sob soberania nacional das Marinhas e Forças Aéreas regionais poderá ser revertida
pela possibilidade de criação de uma estratégia nacional de segurança marítima onde sejam bem
identificados quais os seus objectivos, como os alcançar e com que recursos e que tenha em
consideração a Resposta Integrada Regional da SADC, bem como o MdE com a África do Sul e
a Tanzânia.



A ausência de qualquer política especifica de Segurança e Defesa orientada para a edificação
de uma capacidade naval sustentada e a orientação de curto prazo para aceitar embarcações
que países doadores oferecem poderá ser minimizada pela possibilidade de reactivação dos
meios anteriormente adquiridos a França e alterada pela possibilidade de transferência da
propriedade intelectual (capacidade de construção e reparação naval) para Moçambique,
resultante dessas aquisições.



A insuficiência de meios, atenta a dimensão dos espaços marítimos e a amplitude de
competências cometidas poderá ser minimizada pelo papel que a MGM pode vir a desempenhar
no fomento económico das indústrias e serviços directamente ligados ao apoio logístico naval da
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frota, acrescentando oportunidades de negócios e empregos significativos à economia, pela
possibilidade de abrir as escolas da Marinha à sociedade civil e complementarmente pela futura
obrigatoriedade do uso do Sistema VMS a todas as actividades económicas que utilizem
embarcações e ou plataformas.
Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A possibilidade de criação de uma estratégia nacional de segurança marítima contribuirá para
potenciar as já existentes potencialidades da MGM, da PRM e da PCLF na vigilância,
fiscalização, controlo e protecção do espaço marítimo.



O contributo da MGM para a modernização tecnológica, a criação e manutenção de um knowhow em matérias marítimas do conhecimento científico do mar, o seu empenho e a experiência
de mar irão reforçar o papel que esta instituição pode desempenhar 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.

2.2.8

Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação

Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Orla costeira extensa e relativamente pristina.

Insuficiência financeira das Áreas de Conservação.

Elevados níveis de biodiversidade marinha.

Falta de formação e capacitação técnica do pessoal.

Sistema nacional de áreas de conservação com boa
representatividade.

Meios humanos e materiais desadequados e
desactualizados.

Existência de uma entidade dedicada à gestão da
biodiversidade e desenvolvimento sustentável das
áreas de conservação.

Forte dependência de financiamento e ajuda externa.
Ambiente marinho ainda sub-representado na rede
nacional de áreas de conservação.

Cada área de conservação está dotada de um plano de
Lacunas no conhecimento científico sobre os
maneio e regulamento específico e algumas delas
dispõe mesmo de um plano de negócios tendo em vista ecossistemas nacionais e a sua biodiversidade, os seus
estados de conservação e ameaças.
a captação de financiamentos.
Existência de algumas deficiências no planeamento,
Existência de uma Estratégia e Plano de Acção
Nacional para a conservação da diversidade biológica. ordenamento e gestão de utilização do território.
Existência de uma Política e Estratégia do Mar.
Existência de um amplo quadro jurídico de suporte à
conservação e protecção da natureza, incluindo normas
e orientações internacionais.
As áreas de conservação no meio marinho
proporcionam grande oferta de Turismo de Natureza
que permitirá aumentar as fontes de rendimento.
Os projectos planeados e em desenvolvimento de
conservação da natureza.
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Grande capacidade de angariação de fundos para a
protecção da natureza e conservação da
biodiversidade.
Oportunidades
Parcerias público-privadas na gestão e no turismo nas
áreas de conservação.

Ameaças
Forte pressão de outros interesses económicos.

Participação de organizações da sociedade civil na
protecção e conservação da biodiversidade.

Tendência crescente de actividades extractivas
concorrentes (Sectores da pesca, energia e
mineração).

Valor ambiental, natural e paisagístico intrínseco do
ambiente marinho e biodiversidade associada.

Níveis de pobreza exercem pressão sobre as espécies
e habitats.

Valor socioeconómico dos ecossistemas marinhos.

Ocupação desordenada do território.

Formação, educação e sensibilização ambiental.

Degradação e destruição de habitats.

Participação pública local no processo de tomada de
decisões.

Poluição urbana, industrial e agrícola.

Promoção do uso sustentável dos recursos no meio
marinho.
Desenvolvimento da investigação científica
nomeadamente nestas matérias.
Criação de empregos na área da administração e
fiscalização das áreas de conservação marinhas.

Reduzida consciência ambiental da sociedade em
geral.
Recursos humanos e financeiros reduzidos.
Meios de gestão e fiscalização insuficientes.
Sobreexploração dos recursos marinhos.
Impacto das mudanças climáticas.
Utilização de artes de pesca com efeitos nocivos.
Captura e comércio ilegal de espécies.
Introdução de espécies não indígenas com potencial
invasor.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A insuficiência financeira das Áreas de Conservação, com meios humanos e técnicos
desadequados e desactualizados e forte dependência de financiamento e ajuda externa
dificultam a resistência às fortes pressões da pesca (sobreexploração dos recursos marinhos,
utilização de artes de pesca nocivas, captura e comércio ilegal de espécies) e de outros
interesses económicos, nomeadamente das actividades extractivas (energia e mineração) e
impedem a melhoria dos meios de gestão e fiscalização.



A sub-representação do ambiente marinho na rede nacional de áreas de conservação e as
lacunas no conhecimento científico são agravadas pela degradação e destruição de habitats e
espécies, nomeadamente por pressão associada aos níveis de pobreza, à introdução de
espécies invasoras e ao impacto das mudanças climáticas e pela reduzida consciência ambiental
da sociedade em geral.



As deficiências no planeamento, ordenamento e gestão de utilização do território não permitem
combater a ocupação desordenada do território e a poluição urbana, industrial e agrícola,
resultando em maior degradação e destruição de habitats.
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Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A orla costeira extensa e relativamente pristina, os elevados níveis de biodiversidade marinha e
o sistema nacional de áreas de conservação com boa representatividade poderão não ser
suficientes para minimizar as ameaças decorrentes de pressões sobre os recursos (extractivas,
de poluição, das mudanças climáticas e de introdução de espécies invasoras).



O bom sistema de governança da biodiversidade e áreas de conservação (entidade gestora /
estratégia e plano de acção nacionais, amplo quadro jurídico de suporte e planos de maneio das
áreas de conservação) e ainda os projectos de conservação da natureza podem contribuir para
minimizar a existência de pressões diversas sobre espécies e habitats e para aumentar a
consciência ambiental da sociedade em geral.



A grande capacidade de angariação de fundos para a protecção da natureza e conservação da
biodiversidade apoiada pelos planos de negócios das áreas de conservação e pela oferta de
Turismo de Natureza nas áreas de conservação no meio marinho e consequente aumento das
fontes de rendimento permitirão minimizar pressões resultantes dos níveis de pobreza e melhorar
quer os recursos humanos e financeiros em geral quer os meios de gestão e fiscalização.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A insuficiência de meios humanos capacitados e de meios materiais designadamente dos
financeiros poderá ser colmatada através de parcerias público-privadas na gestão e no turismo
nas áreas de conservação e da participação de organizações da sociedade civil na protecção e
conservação da biodiversidade.



O desenvolvimento da investigação científica nas matérias relacionadas com a conservação
poderá contribuir para minimizar as lacunas no conhecimento científico sobre os ecossistemas
nacionais e a sua biodiversidade, os seus estados de conservação e ameaças e para aumentar
a representação do ambiente marinho na rede nacional de áreas de conservação.



A existência de deficiências no planeamento, ordenamento e gestão de utilização do território
poderão ser minimizadas com a participação de organizações da sociedade civil na protecção e
conservação da biodiversidade, a participação pública local no processo de tomada de decisões
e, particularmente, com formação, educação e sensibilização ambiental.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O valor ambiental, natural, paisagístico e socioeconómico dos ecossistemas marinhos e
biodiversidade associada e a promoção do uso sustentável dos recursos no meio marinho
permitirão potenciar a orla costeira extensa e relativamente pristina com elevados níveis de
biodiversidade marinha e o sistema nacional de áreas de conservação.



A estratégia e plano de acção nacional para a conservação da diversidade biológica e os planos
de maneio e de negócio das áreas de conservação permitirão agilizar o estabelecimento de
parcerias público-privadas na gestão e no turismo nas áreas de conservação e a participação de
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organizações da sociedade civil na protecção e conservação da biodiversidade e ainda a criação
de empregos na área da administração e fiscalização das áreas de conservação marinhas.


A grande capacidade de angariação de fundos para a protecção da natureza e conservação da
biodiversidade e a oferta de Turismo de Natureza que permitirá aumentar as fontes de rendimento
serão atractivos para aumentar a participação pública local no processo de tomada de decisões.

2.2.9

Pescas

Análise SWOT
Pontos fortes
Baixa profundidade da sua extensa plataforma
continental.

Pontos fracos
Elevada dependência da pescaria do banco de Sofala.

Existência de diversidade de recursos e com grande
valor comercial.

A riqueza de recursos é sobretudo devida à
considerável diversidade biológica e menos à
abundância de grandes mananciais.

Existência de uma elevada diversidade de habitats
marinhos essenciais para os recursos pesqueiros.

Sobreexploração de alguns recursos explorados pelas
frotas industriais e semi-industriais.

Conhecimento crescente dos pesqueiros e das
tecnologias da actividade.

Concentração populacional junto da costa aumenta a
vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros essenciais
aos principais mananciais pesqueiros.

Tendência crescente do consumo per capita de
pescado.
Produção largamente destinada ao consumo humano.
Existência de uma frota industrial e semi-industrial em
desenvolvimento.

Vulnerabilidade de alguns mananciais por fragilidade
dos ecossistemas às mudanças climáticas.
Baixa cobertura de estruturas portuárias, de
armazenamento e conservação de pescado pelo
território nacional.

Envolvimento dos produtores na comercialização dos
seus produtos

Baixo nível de formação dos profissionais da pesca,
que por isso têm pouca capacidade de inovação e
Providencia mais de 400 mil empregos, particularmente introdução de novas tecnologias.
postos de trabalho directos na pesca artesanal.
Baixo nível tecnológico e organizacional da frota
Grande importância para o alívio da pobreza e aumento artesanal.
da segurança alimentar para uma proporção
Elevado domínio do negócio da pesca e exportação por
significativa da população do país.
reduzido número de empresas.
Considerável contributo para o saldo da balança
Excessiva importância da pesca de subsistência e
comercial do país e impulsionador da economia
artesanal.
nacional.
Centralização dos serviços ao sector das pescas nas
Representa uma actividade aglutinadora de valor social importantes cidades.
e económico, por servir de âncora para diversas
actividades conexas.
Prácticas ilegais, designadamente a utilização de redes
mosquiteiras, pesca em épocas e zonas de
Amplo quadro legal associado às pescas.
defeso/veda.
Pescarias com planos de gestão dedicados.
Captura de espécies protegidas na pesca recreativa (a
Grande envolvimento dos Conselhos Comunitários de
Pesca (CCP).
Moçambique participa activamente nas comissões
internacionais que promovem a utilização sustentável
dos recursos.

discutir).
Práticas inapropriadas como utilização de arrasto de
fundo, dedicado à pesca do camarão e da gamba e de
redes de emalhar em áreas de recife causam danos
aos habitats.
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Pesca industrial e semi-industrial excessivamente
dependente da pescaria de crustáceos.
Oportunidades

Ameaças

A legislação das pescas em vigor que cria o
enquadramento para melhorar a fiscalização.

A sobreexploração de alguns mananciais pode limitar a
actividade pesqueira.

Valorização dos produtos da pesca, diminuindo o
desperdício e possibilitando o aumento da sua frescura
nos mercados.

Mudanças climáticas destroem habitats e interferem no
recrutamento de muitas espécies à pesca podendo
causar declínios abruptos em espécies que estão a ser
muito intensamente exploradas.

Condições para o desenvolvimento de empresas de
transformação e conservação.
Modernização da frota pesqueira através da introdução
de novas tecnologias (conservação, segurança,
melhorias ambientais e redução de consumo).
Desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e
científicos no domínio da pesca.
Existência de grande margem de progresso da
actividade, sobretudo da pesca artesanal, de algumas
pescarias e actividades conexas.
Desenvolvimento da pesca de cerco para pequenos
pelágicos e atuns (a discutir).
Desenvolvimento da actividade de processamento de
pescado, actualmente exportado em bruto, aumentando
o valor económico dos produtos da pesca e o impacto
na criação de emprego local.
Possibilidade de desenvolvimento de indústrias ligadas
à construção e reparação de embarcações de pesca e
de apetrechos de pesca.
Desenvolvimento económico geral irá gerar um
aumento da procura de produtos da pesca.
Garantir o efectivo uso das ferramentas legais
existentes e aumento do número de áreas de
conservação marinhas de modo a contribuir para a
protecção dos recursos e para o desenvolvimento de
actividades económicas complementares da pesca
comercial.
Potencial de desenvolvimento sustentável da pesca
recreativa, nomeadamente associada a empresas
marítimo-turísticas.

Envelhecimento da frota industrial e semi-industrial.
Aumento dos custos de exploração, em particular do
preço dos combustíveis.
Impacto da poluição das águas no estado dos recursos.
Destruição e ocupação de ecossistemas sensíveis
consideradas berçários e zonas de desova, pode pôr
em risco os recursos.
Dificuldade de aquisição de equipamentos para a pesca
é um dos entraves ao seu desenvolvimento.
Escassez de investimentos futuros.
Dependência do mercado externo quer para assegurar
a procura de pescado barato, quer no escoamento de
pescado com grande valor comercial.
Potenciais falhas na monitorização e deficiência no
controlo estatístico dificultam a gestão da actividade
pesqueira.
Impactes que a exploração dos recursos de gás natural
poderá ter sobre a pesca, designadamente poluição
ambiental e ocupação de bancos de pesca tradicionais.
A perspectiva de crescimento da produção aquícola
offshore pode eliminar áreas de pesca tradicionais.
Subtracção de áreas de operação próximas da costa
por empreendimentos turísticos.
Conflitos com outras actividades pela utilização de
áreas comuns.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A excessiva importância da pesca de subsistência e artesanal e a elevada dependência da
pescaria do banco de Sofala, e da pescaria de crustáceos pela pesca industrial e semi-industrial
poderá ser substancialmente agravada pela sobreexploração de alguns mananciais e pelos
declínios abruptos em espécies e destruição de habitats associados às mudanças climáticas e à
poluição das águas.
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A concentração populacional junto da costa aumenta a vulnerabilidade dos ecossistemas
costeiros essenciais aos principais mananciais pesqueiros o que será agravado pela destruição
e ocupação de ecossistemas sensíveis considerados berçários e zonas de desova.



Baixa cobertura de estruturas portuárias, de armazenamento e conservação de pescado pelo
território nacional encontra-se dificultada pelos devido a conflitos com outras actividades pela
utilização de áreas comuns.



O baixo nível tecnológico e organizacional da frota artesanal dificilmente será melhorado tendo
em conta o envelhecimento da frota industrial e semi-industrial.



A relativa abundância de grandes mananciais associada à sobreexploração de alguns recursos
explorados pelas frotas industriais e semi-industriais e às prácticas ilegais ou inapropriadas pode
limitar a actividade pesqueira, nomeadamente devido a potenciais falhas na monitorização e
deficiência no controlo estatístico.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A baixa profundidade da extensa plataforma continental, a existência de uma elevada diversidade
de habitats marinhos essenciais para os recursos pesqueiros e de diversidade de recursos e com
grande valor comercial e o conhecimento crescente dos pesqueiros e das tecnologias da
actividade podem não ser suficientes para minimizar os efeitos da destruição e ocupação de
ecossistemas sensíveis considerados berçários e zonas de desova, nomeadamente por efeito
das mudanças climáticas, que podem pôr em risco os recursos, bem como os impactes sobre a
pesca da exploração dos recursos de gás natural (poluição ambiental e ocupação de bancos de
pesca tradicionais) do crescimento da produção aquícola offshore (eliminando áreas de pesca
tradicionais) e dos empreendimentos turísticos. (subtracção de áreas de operação próximas da
costa).



Os mais de 400 mil empregos, particularmente postos de trabalho directos na pesca artesanal,
podem ser afectados pela sobreexploração de alguns mananciais que pode limitar a actividade
pesqueira, pelo impacto da poluição das águas no estado dos recursos e pelos conflitos com
outras actividades pela utilização de áreas comuns.



Os planos de gestão das pescarias e o amplo quadro legal associado às pescas podem ser
insuficientes para fazer face à sobreexploração de alguns mananciais e às potenciais falhas na
monitorização e deficiência no controlo estatístico.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A excessiva importância da pesca de subsistência e artesanal e a elevada dependência da
pescaria do banco de Sofala, e da pescaria de crustáceos pela pesca industrial e semi-industrial
e a importância relativa dos mananciais podem ser minimizadas pelo desenvolvimento dos
conhecimentos técnicos e científicos no domínio da pesca, pela existência de grande margem de
progresso da actividade, sobretudo da pesca artesanal, de algumas pescarias e actividades
conexas e pelo desenvolvimento da pesca de cerco para pequenos pelágicos e atuns.
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A sobreexploração de alguns recursos explorados pelas frotas industriais e semi-industriais, as
prácticas ilegais e/ou inapropriadas a captura de espécies protegidas na pesca recreativa
poderão ser evitadas pela legislação das pescas em vigor que cria o enquadramento para
melhorar a fiscalização e garantindo o efectivo uso das ferramentas legais existentes e o aumento
do número de áreas de conservação marinhas de modo a contribuir para a protecção dos
recursos e para o desenvolvimento de actividades económicas complementares da pesca
comercial.



O baixo nível de formação dos profissionais da pesca, que por isso têm pouca capacidade de
inovação e introdução de novas tecnologias, poderá ser melhorado através do desenvolvimento
dos conhecimentos técnicos e científicos no domínio da pesca.



A baixa cobertura de estruturas portuárias, de armazenamento e conservação de pescado, pelo
território nacional, poderá ser minimizada pela criação de condições para o desenvolvimento de
empresas de transformação e conservação.



Também o baixo nível tecnológico e organizacional da frota artesanal poderá ser melhorado
através da introdução de novas tecnologias mais eficientes (conservação, segurança, melhorias
ambientais e redução de consumo), bem como da possibilidade de desenvolvimento de indústrias
ligadas à construção e reparação de embarcações de pesca e de apetrechos de pesca.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A existência de diversidade de recursos e com grande valor comercial poderão ser potenciados
pela modernização da frota pesqueira através da introdução de novas tecnologias (conservação,
segurança, melhorias ambientais e redução de consumo), pelo desenvolvimento dos
conhecimentos técnicos e científicos no domínio da pesca, nomeadamente tendo em conta a
existência de grande margem de progresso da actividade, sobretudo da pesca artesanal, de
algumas pescarias e actividades conexas e pelo desenvolvimento da pesca de cerco para
pequenos pelágicos e atuns e ainda pelo desenvolvimento económico geral que irá gerar um
aumento da procura de produtos da pesca.



O desenvolvimento da actividade de processamento de pescado, contribuindo para o aumento
do valor económico dos produtos da pesca, pode, através do grande impacte na criação de
emprego local, reforçar o alívio da pobreza e ainda, em resultado do aumento do valor exportado
contribuir para o saldo da balança comercial do país e para a economia nacional.



A existência de uma elevada diversidade de habitats marinhos essenciais para os recursos
pesqueiros, apoiada pela participação activa de Moçambique nas comissões internacionais que
promovem a utilização sustentável dos recursos, poderá reforçar a garantia do efectivo uso das
ferramentas legais existentes e do aumento do número de áreas de conservação marinhas de
modo a contribuir para a protecção dos recursos e para o desenvolvimento de actividades
económicas complementares da pesca comercial.



O grande envolvimento dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) e o envolvimento dos
produtores na comercialização dos seus produtos podem potenciar a existência de grande
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margem de progresso da actividade, sobretudo da pesca artesanal, de algumas pescarias e
actividades conexas e contribuir para o desenvolvimento de empresas de transformação e
conservação.

2.2.10 Aquacultura
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Condições naturais favoráveis para o desenvolvimento Conflitos de utilização do espaço marítimo.
da aquicultura continental e da maricultura em particular
Ausência de ordenamento e de planos de gestão da
do offshore.
orla costeira.
Existência de espécies nativas com potencialidades
Produção aquícola insuficiente e inexistência de
para aquicultura.
produção de juvenis para maricultura.
Quadro institucional e legal cobrindo todas as vertentes
Dependência do mercado externo no fornecimento de
do sector.
rações para aquicultura.
Apetência do mercado nacional e internacional por
Inexistência de um centro experimental de larvicultura
produtos da aquicultura.
para espécies marinhas nativas.
Importantes investimentos públicos e privados na
Insuficientes serviços de apoio técnico, jurídico e
produção aquícola.
económico em diferentes áreas.
Capacidade de mobilização e captação de
investimentos privados e de ajudas externas através da Fraca articulação entre as instituições no que respeita à
qualidade e segurança alimentar.
cooperação bilateral, multilateral e regional, com
estados e organizações internacionais.
Deficientes sistemas de controlo da qualidade.
Reduzido envolvimento de produtores na
comercialização dos seus produtos e deficiente
organização e representatividade das estruturas
associativas.
Logística e infraestruturas de frio insuficientes.
Número insuficiente de técnicos qualificados e
formadores.
Insuficiente oferta formativa específica.
Oportunidades

Ameaças

Ordenamento das zonas costeiras criando condições
para o crescimento da aquicultura.

Deficientes infraestruturas básicas (rede viária,
electricidade, água potável e sistemas de informação).

Possibilidade de fornecimento de produtos seguros,
produzidos de forma ambientalmente sustentável.

Alteração nos ecossistemas associada a mudanças
climáticas (alterações na temperatura das águas com
consequências na época da reprodução dos peixes e
que também alteram a produção do plâncton, quer em
número de espécies endémicas dominantes quer em
densidade, no caso do cultivo de filtradores (moluscos
por ex.).

Potencial de aumento da produção aquícola.
Novos hábitos de consumo alimentar e consumidores
mais exigentes.
Contribuição para a melhoria das condições
alimentares das populações.
Integração socioeconómica das comunidades e dos
sectores mais desfavorecidos.

Degradação ambiental associada à exploração do
petróleo/ gás.
Grande dependência externa em tecnologia e recursos
humanos.
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Normas internacionais de controlo de produtos
alimentares muito restritivas, pondo em causa a
exportação de produtos da aquicultura.
Assimetrias territoriais entre as zonas costeiras e
interior.
Baixo nível de escolaridade e de formação da
população.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A ausência de ordenamento e de planos de gestão da orla costeira e os conflitos de utilização do
espaço marítimo não permitirão controlar a degradação ambiental associada à exploração do
petróleo/ gás.



A produção aquícola insuficiente associada à inexistência de produção de juvenis para
maricultura e de um centro experimental de larvicultura para espécies marinhas nativas serão
penalizadas pela alteração nos ecossistemas associada a mudanças climáticas (alterações na
temperatura das águas com consequências na época da reprodução dos peixes e na produção
do plâncton.



Os insuficientes serviços de apoio técnico, jurídico e económico em diferentes áreas
acompanhados pela insuficiente oferta formativa específica serão agravados pela grande
dependência externa em tecnologia e recursos humanos e pelo baixo nível de escolaridade e de
formação da população.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


As condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da aquicultura continental e da
maricultura em particular do offshore e a existência de espécies nativas com potencialidades para
aquicultura poderão ser afectadas pelas mudanças climáticas com consequências na época da
reprodução dos peixes e na produção do plâncton, quer em número de espécies endémicas
dominantes quer em densidade, no caso do cultivo de filtradores (moluscos por ex.), bem como
pela degradação ambiental associada à exploração do petróleo/ gás.



Os importantes investimentos públicos e privados na produção aquícola, associados à
capacidade de mobilização e captação de investimentos privados e de ajudas externas através
da cooperação bilateral, multilateral e regional, com estados e organizações internacionais
poderão ser ameaçados pelas deficientes infraestruturas básicas, pela alteração nos
ecossistemas associada a mudanças climáticas , pela degradação ambiental associada à
exploração do petróleo/ gás e pela grande dependência externa em tecnologia e recursos
humanos.
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Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A ausência de ordenamento e de planos de gestão da orla costeira e os conflitos de utilização do
espaço marítimo serão minimizados pelo ordenamento das zonas costeiras criando condições
para o crescimento da aquicultura e pela integração socioeconómica das comunidades e dos
sectores mais desfavorecidos.



A produção aquícola insuficiente e a inexistência de produção de juvenis para maricultura e de
um centro experimental de larvicultura para espécies marinhas nativas poderão ser alterados
devido ao potencial de aumento da produção aquícola.



A fraca articulação entre as instituições no que respeita à qualidade e segurança alimentar será
melhorada pela possibilidade de fornecimento de produtos seguros, produzidos de forma
ambientalmente sustentável, por novos hábitos de consumo alimentar e maior exigência dos
consumidores.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


As condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da aquicultura continental e da
maricultura em particular do offshore serão potenciadas pelo ordenamento das zonas costeiras
criando condições para o crescimento da aquicultura e devido ao potencial de aumento da
produção aquícola.



A apetência do mercado nacional e internacional por produtos da aquicultura e a existência de
espécies nativas com potencialidades para aquicultura serão essenciais para responder aos
novos hábitos de consumo alimentar e consumidores mais exigentes e para contribuir para a
melhoria das condições alimentares das populações.



O quadro institucional e legal cobrindo todas as vertentes do sector e os importantes
investimentos públicos e privados na produção aquícola, com capacidade de mobilização e
captação de investimentos privados e de ajudas externas contribuirá para a possibilidade de
fornecimento de produtos seguros, produzidos de forma ambientalmente sustentável e para a
integração socioeconómica das comunidades e dos sectores mais desfavorecidos.

2.2.11 Infraestruturas Portuárias e Transporte Marítimo
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Posição estratégica de Moçambique relativamente às
Infraestruturas de transportes com pouca qualidade e
rotas internacionais de países com grande potencial de degradadas, induzindo a uma falta de confiança das
crescimento da Ásia e Médio Oriente, nomeadamente a empresas nos serviços de transporte.
China, mas, principalmente, a Índia)
Alguns portos apresentam restrições de profundidade
Ligação estreita da gestão dos portos e das linhas de
que não é compatível com o aumento da capacidade (e
caminho de ferro associadas aos eixos de
calado) dos navios, sendo necessário dragar
desenvolvimento transversais.
frequentemente os canais de acesso.
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Excelente localização geográfica das infraestruturas
portuárias relativamente aos países do hinterland,
apresentando-se como as ligações ao mar mais curtas
de grandes polos de produção/atracção (actuais e
potenciais), nomeadamente Joanesburgo, Gauteng,
Lusaca (Zâmbia), Lubumbashi (RD Congo), Harare
(Zimbabwe), Lilongwe (Malawi), Gaborone (Botswana),
Mbabane (Essuatíni), etc.

Baixa eficiência nas movimentações dos portos,
obrigando a grandes permanências dos veículos/navios
para carga/descarga.

Construção do novo porto de águas profundas de
Nacala-a-Velha sem restrições no tamanho e
movimentação dos navios, dotando o sistema logístico
moçambicano com mais capacidade instalada,

A inserção de alguns portos em áreas urbanas gerando
impactos no tráfego, no ambiente e ainda conflitos de
uso.

Um conjunto de portos razoavelmente bem distribuídos
ao longo da costa, que permitirá potenciar um futuro
tráfego de cabotagem.
A existência de um elevado número de faróis e outras
ajudas à navegação ao longo da costa.
Desenvolvimento de planos e políticas territoriais de
modo a integrar os sistemas logísticos de uma forma
mais organizada e eficiente.

Falta de mão de obra especializada.
Restrições ao nível da implementação ou expansão de
alguns portos mais importantes, nomeadamente o de
Maputo.

Mercado interno com pouca expressão, com um país
muito concentrado na capital.
Instabilidade política principalmente no centro/norte do
país.
Falta de segurança física nas mercadorias em transito
para outros países, ao nível dos procedimentos
alfandegários e do transporte terrestre.

Aproveitamento dos corredores de desenvolvimento e
de zonas económicas especiais para aumentar as
oportunidades de envolver maior número de
pessoas/empresas na criação de riqueza.
Oportunidades
Excelentes oportunidades criadas pelos Megaprojectos
(Exploração de carvão em Tete, Gás em Rovuma,
areias pesadas em Moma, agronegócio, etc.).
Congestionamento dos portos concorrentes,
nomeadamente o de Durban.
Potencial do país para o desenvolvimento do
agronegócio e turismo.
Comprometimento do governo na criação de condições
para facilitar a implementação da cabotagem
(memorandos de entendimento).

Ameaças
Redução da procura do carvão.
Adiamento do investimento na exploração do gás
natural.
Atenuação do crescimento económico dos países do
hinterland e respectivas relações com os respectivos
mercados externos (nomeadamente África do Sul).
Dependência das ajudas internacionais para os
grandes investimentos nos sistemas logísticos.

Melhores desempenhos dos portos concorrenciais dos
países vizinhos, com cadeias de transporte
Tendência para a internalização das externalidades dos internacional mais organizadas e competitivas.
transportes, contribuindo para a escolha, de uma forma
Aumento do desempenho do transporte rodoviário (vs.
holística, do modo mais económico (com vantagens
Cabotagem).
para o marítimo para grandes distâncias e cargas
elevadas).
A criação de áreas de conservação e a identificação de
outras áreas importantes para a conservação da
A existência de locais ao longo da costa de
Moçambique dotados de grandes profundidades e com natureza junto de áreas portuárias existentes ou
previstas.
potencial para a criação de novas áreas portuárias e o
interesse crescente em modernizar os portos dotandoos de maiores áreas e equipamentos mais eficientes.
O potencial de crescimento do turismo náutico, quer
relacionado com os cruzeiros quer com os desportos
náuticos que poderão dar novos usos a áreas
portuárias desactivadas.

A procura crescente pelas frentes ribeirinhas para
expansão urbana, entrando em conflito com algumas
utilizações portuárias.

A criação de uma “autoestrada marítima no canal de
Moçambique que permitirá aumentar a segurança da
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navegação e simultaneamente a protecção das áreas
mais sensíveis.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


As infraestruturas de transportes com pouca qualidade e degradadas, as restrições de
profundidade de alguns portos que implicam dragagens frequentes dos canais de acesso e a
baixa eficiência nas movimentações dos portos, nomeadamente por falta de mão de obra
especializada dificilmente poderão ser contrariadas devido à dependência das ajudas
internacionais para os grandes investimentos nos sistemas logísticos e aos melhores
desempenhos dos portos dos países vizinhos, com cadeias de transporte internacional mais
organizadas e competitivas.



As restrições ao nível da implementação ou expansão de alguns portos mais importantes poderão
ser agravadas pela criação de áreas de conservação, pelos impactes no ambiente e ainda nos
conflitos de uso.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A posição estratégica de Moçambique relativamente às rotas internacionais de países com
grande potencial de crescimento da Ásia e Médio Oriente e a excelente localização geográfica
das infraestruturas portuárias relativamente aos países do hinterland, poderão não ser
aproveitadas devido à redução da procura do carvão, ao adiamento do investimento na
exploração do gás natural, à atenuação do crescimento económico dos países do hinterland e
ainda aos melhores desempenhos dos portos concorrenciais dos países vizinhos, com cadeias
de transporte internacional mais organizadas e competitivas.



A ligação estreita da gestão dos portos e das linhas de caminho de ferro associadas aos eixos
de desenvolvimento transversais e a construção do novo porto de águas profundas de Nacala-aVelha sem restrições no tamanho e movimentação dos navios, poderão não ser aproveitadas
devido à redução da procura do carvão e à atenuação do crescimento económico dos países do
hinterland e respectivas relações com os mercados externos.



A existência de um conjunto de portos razoavelmente bem distribuídos ao longo da costa, que
permitirá potenciar um futuro tráfego de cabotagem poderá ser limitada pelo aumento do
desempenho do transporte rodoviário (vs. Cabotagem).

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


As infraestruturas de transportes com pouca qualidade e degradadas e a baixa eficiência nas
movimentações dos portos, poderão vir a ser valorizadas pelas excelentes oportunidades criadas
pelos megaprojectos (carvão, gás, areias pesadas, agronegócio, etc.), pelo comprometimento do
governo na criação de condições para facilitar a implementação da cabotagem pela tendência
para a internalização das externalidades dos transportes, contribuindo para a escolha, de forma
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holística, do modo mais económico (com vantagens para o marítimo para grandes distâncias e
cargas elevadas) e até pelo potencial de crescimento do turismo náutico, quer relacionado com
os cruzeiros quer com os desportos náuticos.


As restrições de profundidade de alguns portos que não são compatíveis com o aumento do
calado dos navios e as restrições ao nível da expansão de alguns portos mais importantes,
nomeadamente pela sua inserção em áreas urbanas, poderão ser compensadas pela existência
de locais ao longo da costa de Moçambique dotados de grandes profundidades e com potencial
para a criação de novas áreas portuárias, permitindo a restruturação do sistema portuário
aproveitando o potencial de crescimento do turismo náutico, quer relacionado com os cruzeiros
quer com os desportos náuticos que poderão dar novos usos a áreas portuárias desactivadas,
bem como o comprometimento do governo na criação de condições para facilitar a
implementação da cabotagem.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A posição estratégica de Moçambique relativamente às rotas internacionais de países com
grande potencial de crescimento da Ásia e Médio Oriente, será potenciada pelas excelentes
oportunidades criadas pelos megaprojectos, pelo congestionamento dos portos concorrentes,
nomeadamente o de Durban e pela existência de locais ao longo da costa de Moçambique
dotados de grandes profundidades e com potencial para a criação de novas áreas portuárias e
ainda pelo interesse crescente em modernizar os portos dotando-os de maiores áreas e
equipamentos mais eficientes.



A ligação estreita da gestão dos portos e das linhas de caminho de ferro associadas aos eixos
de desenvolvimento transversais e a excelente localização geográfica das infraestruturas
portuárias relativamente aos países do hinterland, e ainda a construção do novo porto de águas
profundas de Nacala-a-Velha sem restrições no tamanho e movimentação dos navios poderão
não só tirar partido das já referidas excelentes oportunidades criadas pelos megaprojectos mas
também do potencial do país para o desenvolvimento do agronegócio e turismo e da criação de
uma “auto-estrada marítima” no canal de Moçambique que permitirá aumentar a segurança da
navegação e simultaneamente a protecção das áreas mais sensíveis.



Um conjunto de portos razoavelmente bem distribuídos ao longo da costa e a existência de um
elevado número de faróis e outras ajudas à navegação ao longo da costa permitirão, não só
responder ao comprometimento do governo na criação de condições para facilitar a
implementação da cabotagem mas também ao potencial do país para o desenvolvimento do
agronegócio e turismo e ao potencial de crescimento do turismo náutico, quer relacionado com
os cruzeiros quer com os desportos náuticos que poderão dar novos usos a áreas portuárias
desactivadas.
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2.2.12 Turismo e Recreio
Análise SWOT
Pontos fortes
A Lei do Turismo 4/2004, preconiza os princípios de
que o desenvolvimento social e económico deve
respeitar o património natural florestal e faunístico e
preservar a biodiversidade e ecossistemas marinhos e
terrestres.
O turismo tem impactos positivos no espaço marítimo
como fonte de receitas primárias e secundárias e
constitui um importante factor de criação de emprego
com contribuições muito relevantes e determinantes
para o desenvolvimento socioeconómico local, regional
e nacional.
O segundo Plano Estratégico para o Desenvolvimento
do Turismo em Moçambique (PEDT II) prevê um
conjunto de áreas prioritárias de desenvolvimento
turístico (APIT), das quais quatro se localizam na costa
e que foram definidas com o objectivo de melhorar as
atracções e actividades turísticas nas zonas costeiras.
A costa litoral extensa com aproximadamente 2.700 km
de praias tropicais, águas quentes, vida selvagem e
safari, locais históricos e culturais excepcionais e
riqueza de recursos marinhos e costeiros que ainda
permanecem não explorados, constituem qualidade
excepcional e única na África Austral.
A rica biodiversidade marinha existente ao longo da
costa constitui um atractivo de nível internacional, em
particular em algumas zonas costeiras como as
Quirimbas, Bazaruto, Tofo e Ponta do Ouro onde
abundam os grandes mamíferos marinhos muito
procurados por mergulhadores e turistas interessados
na observação da megafauna.
A existência de Áreas de Conservação nas
proximidades de destinos turísticos costeiros e Áreas
de Conservação Marinhas oferece uma oportunidade
rara a nível internacional para o turismo denominado
como “bush & beach”.

Pontos fracos
A expansão turística, muitas vezes está relacionada
com o desenvolvimento desordenado, com a ocupação
de faixas litorais, que envolvem a degradação de
dunas, mangais, estuários, etc. e com a consequente
problemática da erosão costeira, a contaminação por
efluentes e resíduos sólidos.
A expansão turística, muitas vezes está relacionada
com a degradação causada pelos turistas, a captura de
organismos marinhos, incluindo corais, o aumento das
perturbações no meio marinho, afectando o
comportamento da fauna, a condução de veículos em
praias com nidificação de tartarugas, etc..
O desenvolvimento das áreas turísticas costeiras não
obedece a planos que ofereçam um quadro favorável
ao estabelecimento de destinos turísticos.
A fraca monitoria e controlo das actividades
desenvolvidas por iniciativas de turismo estabelecidas
na costa é causa da sua baixa qualidade, para além
destas não estruturarem as suas actividades de forma
coesa e articulada que favoreça a consolidação de
destinos turísticos integrados.
Existência de números limitados de empreendimentos
turísticos de qualidade nos destinos de lazer de
sol & mar restringe o acesso de turistas internacionais
mais exigentes e relativos fluxos turísticos preparados
para pagar mais pela visita.
A grande quantidade de empreendimentos turísticos de
baixa qualidade na faixa litoral fomenta também um tipo
de turismo que gera receitas turísticas mais baixas e
com impactos negativos significativos.
A fraca rede rodoviária de acesso a áreas com grande
potencial turístico na costa, caracterizada por estradas
secundarias ou terciarias em terra batida, inibe o seu
desenvolvimento.

Para alem do extraordinário património natural o país
detém um rico património cultural rural/tradicional e
urbano/moderno que reúnem um grande potencial
turístico, em particular muito ligado as comunidades
costeiras rurais e urbanas.

A limitada rede de distribuição de energia eléctrica a
muitas áreas na costa com potencial turístico impede o
estabelecimento de empreendimentos turísticos e o seu
desenvolvimento como destinos consolidados.

de destinos turísticos integrados com vista a se
atingirem as metas traçadas pelo PEDT II.

Falta de normas de sustentabilidade para as
construções de empreendimentos turísticos e

Défice de infraestruturas básicas para gestão de
A declaração das ZIT (Zonas de Interesse Turístico) em resíduos, saneamento e fornecimento de água potável
áreas costeiras constitui a evidência da sua importância na maioria dos destinos turísticos costeiros.
para o desenvolvimento do turismo.
Fraqueza institucional e falta de capacidade no seio da
Entre vários departamentos do MICULTUR foi criado há INATUR e Mozaico do Índico para gerir as Zonas de
Interesse Turístico (ZIT) estabelecidas na costa,
poucos anos o Departamento de Destinos Turísticos
faltando também planos directores para as ZIT.
que tem como objectivo promover o desenvolvimento
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residências de veraneio em áreas costeiras e
balneares.
O turismo não planificado e desenvolvido de forma não
sustentável constitui um grave problema no que
respeita à preservação e valorização do ambiente quer
através da destruição dos habitats e ecossistemas quer
como uma fonte de poluição.
O turismo pode ser uma fonte de conflitos sociais,
nomeadamente onde a instalação na faixa litoral e nas
ilhas, de empreendimentos turísticos represente uma
concorrência com as comunidades locais para o uso do
espaço e recursos ao longo da costa.
Os navios de cruzeiros embora inicialmente visitassem
regularmente a cidade de Maputo, deixaram de o fazer
por várias razoes sendo que ultimamente
ocasionalmente visitam a Ilha de Moçambique e mais
frequentemente a Ilha dos Portugueses e o Pomene,
pouco contribuindo para as economias locais pois tudo
o que é servido aos passageiros provem dos navios
sem que usem serviços baseados em terra.
Oportunidades

Ameaças

O PEDT II expressa a necessidade de se vir a declarar
a área do Tofo como uma Área de Conservação
Marinha devido à sua importância para o turismo
baseado no mergulho e observação da megafauna e
pelo facto de a mesma ter reconhecimento internacional
como um “hot spot” de classe mundial.

A pesca industrial e pescadores artesanais das
comunidades costeiras invadem sistematicamente
áreas marítimas de grande importância para os
atractivos turísticos marinhos mais importantes como é
o caso dos “hot spots” da megafauna que incluem
baleias, golfinhos, jamantas, tubarões e tubarão baleia.

O crescimento dos segmentos de Mercado baseados
em experiências e interesses especiais ligados ao mar
e à costa como é o caso do mergulho, da observação
da megafauna marinha e da pesca desportiva de
espécies pelágicas baseada no “tag & release”.

A exploração de recursos petrolíferos em áreas
marinhas pode comprometer as actividades turísticas
próximas, ligadas ao mergulho e observação de fauna
marinha em algumas áreas sensíveis onde existem
animais raros como os dugongos e tartarugas
marinhas, atractivos muito procurados por turistas
internacionais.

O uso de processos de planeamento para
assentamento, desenho e construção de novas
instalações turísticas ao longo da costa.
Os esforços de controlo do abate de algumas espécies
marinhas com grande importância para o turismo como
no caso de tartarugas marinhas, dugongos, tubarões e
relegasse golfinhos.

A deterioração do ambiente físico costeiro em resultado
da exploração de areias pesadas pode ocorrer em
algumas áreas mineiras próximas de polos turísticos.

As concessões para a exploração de recursos
energéticos em áreas marítimas próximas de zonas que
registam a existência de empreendimentos turísticos de
A potencial competitividade entre as principais cidades grande qualidade que se estabeleceram para servir
com portos ou pontos de ancoragem para incentivar os turistas que procuram produtos ecoturísticos, colocam
cruzeiros a levarem os seus passageiros a visitar zonas em risco a qualidade dos produtos turísticos com
urbanas por períodos mais alongados.
impactos muito negativos para os fluxos turísticos e a
sobrevivência dos empreendimentos.
O estabelecimento de um porto de águas profundas
para a exportação de minérios em Techobanine
próximo da Ponta do Ouro, coloca em risco a
sustentabilidade de uma Área de Conservação Marinha
extremamente importante para o posicionamento de
Moçambique como um Destino Turístico de classe
internacional.
A instabilidade em termos de segurança em Cabo
Delgado põe em risco o futuro desta província como
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destino turístico e a viabilidade dos vários
empreendimentos turísticos de grande qualidade
estabelecidos na costa e nas ilhas do arquipélago das
Quirimbas.
O recente fecho internacional global e regional de voos,
fronteiras e movimentação de pessoas em virtude da
pandemia da “Covid-19” introduz incertezas
relativamente ao futuro da grande maioria das
operações turísticas em Moçambique.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


O desenvolvimento desordenado de empreendimentos turísticos estabelecidos ao longo da costa
sobretudo na faixa litoral e em muitos casos nas dunas primárias e a pressão de algumas
actividades turísticas, nomeadamente nos ecossistemas marinhos e costeiros são causa de
degradação da protecção natural costeira e ambiental, com a consequente problemática da
erosão costeira, da destruição dos habitats e ecossistemas e da poluição que poderão ser
agravadas pela invasão dessas áreas pela pesca industrial e pescadores artesanais, pela
deterioração do ambiente físico costeiro em resultado da exploração de areias pesadas e pela
exploração de recursos petrolíferos em áreas marinhas.



A ausência de planificação centralizada e de normas de sustentabilidade e a fraca monitoria e
controlo das actividades desenvolvidas por iniciativas de turismo estabelecidas na costa, é causa
da sua baixa qualidade, para além destas não estruturarem as suas actividades de forma coesa
e articulada que favoreça a consolidação de destinos turísticos integrados o que pode ser
agravado pelas pressões de actividades como a pesca industrial e artesanal, as concessões
mineiras e de hidrocarbonetos e até o estabelecimento de um porto de águas profundas em
Techobanine.



A existência de um numero limitado de empreendimentos turísticos de qualidade e por outro lado
a proliferação de empreendimentos de baixa qualidade contribui para cenários de “alto
impacto/baixo rendimento” nos destinos turísticos de excelência, em vez de privilegiar modelos
de “baixo impacto/alto rendimento”, mais adequados à protecção e valorização de áreas costeiras
pristinas o que é agravado pela instabilidade em termos de segurança em Cabo Delgado que
põe em risco a viabilidade dos vários empreendimentos turísticos de grande qualidade
estabelecidos na costa e nas ilhas do arquipélago das Quirimbas.



A fraqueza institucional e falta de capacidade no seio da INATUR e Mozaico do Índico para gerir
as Zonas de Interesse Turístico (ZIT) estabelecidas na costa e a falta de planos directores para
as ZIT poderão conduzir a uma ainda maior pressão associada à pesca industrial, à exploração
de areias pesadas e às concessões para a exploração de recursos energéticos.



O turismo pode ser uma fonte de conflitos sociais, nomeadamente pela concorrência com as
comunidades locais para o uso do espaço e recursos ao longo da costa o que pode ser agravado
pela invasão sistemática de áreas marítimas de grande importância para os atractivos turísticos
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marinhos mais importantes pela pesca industrial e pescadores artesanais das comunidades
costeiras.
Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O PEDT II preconiza a implantação de quatro áreas prioritárias de desenvolvimento turístico
(APIT) na costa que foram definidas com o objectivo de melhorar as atracções e actividades
turísticas nas zonas costeiras e a declaração das Zonas de Interesse Turístico (ZIT) em áreas
costeiras constitui a evidência da sua importância para o desenvolvimento do turismo o que no
entanto poderá não ser suficiente face às pressões da pesca, das concessões mineiras e de
hidrocarbonetos que não só podem comprometer as actividades ligadas ao mergulho e
observação de fauna marinha como também colocam em risco a qualidade dos produtos
turísticos, bem como perante a instabilidade em termos de segurança em Cabo Delgado que põe
em risco o futuro desta província como destino turístico.



O turismo tem impactos positivos no espaço marítimo como fonte de receitas primárias e
secundárias e constitui um importante factor de criação de emprego com contribuições muito
relevantes e determinantes para o desenvolvimento socioeconómico local, regional e nacional,
mas este desenvolvimento está ameaçado pelas incertezas relacionadas com as restrições a
voos e movimentação de pessoas em virtude da pandemia da “COVID-19”.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


As pressões dos empreendimentos turísticos sobre as dunas primárias e de algumas actividades
turísticas sobre os ecossistemas marinhos e costeiros poderão vir a ser minimizadas com a
proposta do PEDT II para se vir a declarar a área do Tofo como uma Área de Conservação
Marinha devido ao facto de a mesma ter reconhecimento internacional como um “hot spot” de
classe mundial e pelo crescimento dos segmentos de Mercado baseados em experiências e
interesses especiais ligados ao mar e à costa como é o caso do mergulho, da observação da
megafauna marinha e da pesca desportiva de espécies pelágicas baseada no “tag & release”.



Complementarmente, a ausência de planificação centralizada e de normas de sustentabilidade e
a reduzida infraestruturação (fraca rede rodoviária de acesso / limitada rede de distribuição de
energia eléctrica / défice de infraestruturas para gestão de resíduos, saneamento e fornecimento
de água potável) que impede o estabelecimento de empreendimentos turísticos e o seu
desenvolvimento e, áreas com grande potencial turístico na costa, poderão ser melhoradas pelo
uso de processos de planeamento para assentamento, desenho e construção de novas
instalações turísticas ao longo da costa.



O reduzido contributo dos navios de cruzeiro para as economias locais poderá ser melhorado
com o uso de processos de planeamento para assentamento, desenho e construção de novas
instalações turísticas ao longo da costa e se for estimulada a competitividade entre as principais
cidades com portos ou pontos de ancoragem para incentivar os cruzeiros a levarem os seus
passageiros a visitar zonas urbanas por períodos mais alongados.
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Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A Lei do Turismo 4/2004, preconiza os princípios de que o desenvolvimento social e económico
deve respeitar o património natural florestal e faunístico e preservar a biodiversidade e
ecossistemas marinhos e terrestres o que poderá ser conseguido com o uso de processos de
planeamento para assentamento, desenho e construção de novas instalações turísticas ao longo
da costa e os esforços de controlo do abate de algumas espécies marinhas com grande
importância para o turismo como no caso de tartarugas marinhas, dugongos, tubarões e
golfinhos.



Os impactos positivos do turismo no espaço marítimo como fonte de receitas primárias e
secundárias, constituindo um importante factor de criação de emprego com contribuições muito
relevantes e determinantes para o desenvolvimento socioeconómico local, regional e nacional
serão potenciados com o crescimento dos segmentos de Mercado baseados em experiências e
interesses especiais ligados ao mar e à costa como é o caso do mergulho, da observação da
megafauna marinha e da pesca desportiva de espécies pelágicas baseada no “tag & release”.



Os inúmeros atractivos da extensa costa litoral (praias tropicais, vida selvagem, locais históricos
e culturais excepcionais e riqueza de recursos marinhos e costeiros) que constituem qualidade
excepcional e única na África Austral, sendo de destacar, entre outras, a zona costeira do Tofo
poderão ser valorizados pelo crescimento dos segmentos de Mercado baseados em experiências
e interesses especiais ligados ao mar e à costa como é o caso do mergulho, da observação da
megafauna marinha e da pesca desportiva de espécies pelágicas baseada no “tag & release”,
pelos esforços de controlo do abate de algumas espécies marinhas com grande importância para
o turismo como no caso de tartarugas marinhas, dugongos, tubarões e golfinhos e ainda pela
proposta do PEDT II de se vir a declarar a área do Tofo como uma Área de Conservação Marinha.

2.2.13 Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico
Análise SWOT
Pontos fortes
O património histórico e artístico/artesanal relacionado
com o espaço marítimo moçambicano inclui cerca de
meia centena de estabelecimentos comerciais,
fortificações, portos, marinharia e construção naval
tradicional
Estão inventariados ao longo da costa de Moçambique
mais de 300 naufrágios de várias épocas, sendo de
destacar a importância e notoriedade nacional e
internacional das numerosas descobertas de
importantes vestígios arqueológicos subaquáticos em
redor da ilha de Moçambique.
Ao longo da costa de Moçambique existe um conjunto
de cerca de 40 faróis que não só desempenham
importantes funções relacionadas com a ajuda à

Pontos fracos
Os estudos e a descrição do acervo cultural ligado ao
mar são escassos.
Muitos dos vestígios do património arqueológico
subaquático não só estão ainda por estudar e preservar
como têm sido alvo de pilhagens e projectos de
natureza comercial que incluíram a exportação e venda
de objectos arqueológicos com nefastas
consequências.
Em Moçambique não está ainda aproveitado e
desenvolvido de forma coordenada o potencial do
património cultural marítimo para fins turísticos.
O Património Cultural Imóvel (PCI) em Moçambique
revela deficiente tratamento e valorização, mau
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navegação, mas são também interessantes exemplares conhecimento, nomeadamente por parte dos técnicos a
do património arquitectónico e alguns deles com
nível local. Grande parte dos edifícios protegidos está
potencial para aproveitamento turístico
sujeito a abandono e negligência, em ruínas e em risco
de desaparecer como testemunhos históricos.
Actividades, como a pesca tradicional e a marinharia e
construção naval tradicional preservam tecnologias
Carência de meios humanos e materiais necessários á
locais artesanais e conhecimentos milenares que hoje
protecção do património cultural.
em dia ainda se mantêm vivos.
Falta de recursos de gestão
Valorização da identidade cultural e o património
cultural marítimo nomeadamente através de um
conjunto de museus (Maputo, Ilha de Moçambique, Ibo)
com importante papel no que respeita à gestão do
Património Cultural Marítimo. Curiosidade do publico
em geral para com as questões relacionadas com o
património cultural marítimo.
Prestígio nacional e internacional do CAIRIM – UEM. E
as investigações feitas.
Estatuto da Ilha de Moçambique como Património
Mundial da UNESCO.
Oportunidades
A possibilidade de dinamização das actividades
marítimo turísticas relacionadas com o “mergulho em
naufrágios” e turismo cultural.
O desenvolvimento do turismo interno pode contribuir
para a criação de programas de experiências autênticas
e participativas inclusas em pacotes turísticos
referentes ao património cultural edificado e ao
património imaterial como a gastronomia, música,
dança e artes tradicionais de construção de
embarcações.
O potencial associado ao valor cultural nos domínios
Identitário, Turístico, Ambiental, Científico, Histórico,
Artístico e Arqueológico.

Ameaças
Algumas práticas como as actividades pesqueiras
ilegais com equipamento de mergulho e pesca de
arrasto, dragagens não controladas, têm um impacto
negativo na preservação destes recursos
Também algumas das actividades que ocorrem
legalmente no espaço marítimo têm ou podem vir a ter
impacto no património cultural marítimo: construções,
escavações, movimentação de terras, dragagens,
exploração mineira, a pesca e o turismo se
desgovernado.

O potencial derivado do valor sócio económico do
património cultural nos domínios Económico, Social,
Político patriótico e Ambiental.

O património cultural marítimo pode ser afectado por
causas naturais e artificiais, sendo de destacar os
ciclones frequentes e a erosão costeira, como causas
naturais, e os conflitos armados, vandalismo, pilhagem,
projectos de natureza comercial ligados ao património
arqueológico e negligência, como causas ligadas à
acção humana.

Desenvolvimento de projectos de investigação e
formação académica Nacional e Internacional.

Outra ameaça relevante é a exploração comercial
ligada à alienação e venda do património arqueológico.

Produção de material didáctico sobre história e
património para o ensino primário e secundário.

Não existir “sensibilidade” e consciência patrimonial em
grande parte dos “stakeholders” empresariais
envolvidos na transformação e uso do leito do mar e
dos diversos meios aquáticos.

Apoio aos media (televisão, imprensa com programas
educativos e de cultura).

Não ratificação da Convenção de 2001 (UNESCO) para
a protecção do Património arqueológico subaquático.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


Os estudos e a descrição do acervo cultural ligado ao mar são escassos e muitos dos vestígios
do património arqueológico subaquático não só estão ainda por estudar e preservar como têm
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sido alvo de pilhagens e projectos de natureza comercial que incluíram a exportação e venda de
objectos arqueológicos com nefastas consequências, o que será certamente agravado por
algumas práticas como as actividades pesqueiras ilegais ou inadequadas, dragagens não
controladas e mesmo por actividades que ocorrem legalmente mas que têm ou podem vir a ter
impacto no património cultural marítimo (construções, escavações, movimentação de terras,
dragagens, exploração mineira, pesca e turismo se desgovernado) e por não existir
“sensibilidade” e consciência patrimonial em grande parte dos stakeholders empresariais
envolvidos na transformação e uso do leito do mar e dos diversos meios aquáticos.


O Património Cultural Imóvel em Moçambique revela deficiente tratamento e valorização, mau
conhecimento, nomeadamente por parte dos técnicos a nível local, sujeito a abandono e
negligência, em ruínas e em risco de desaparecer como testemunhos históricos, o que associado
à carência de meios humanos e materiais necessários à sua protecção poderá ser afectado por
causas naturais (ciclones frequentes e erosão costeira) e ligadas à acção humana (conflitos
armados, vandalismo, pilhagem, projectos de natureza comercial ligados ao património
arqueológico e negligência) e por falta de recursos de gestão.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O património histórico e artístico/artesanal relacionado com o espaço marítimo moçambicano
inclui cerca de meia centena de estabelecimentos comerciais, fortificações, portos, faróis (alguns
deles com potencial para aproveitamento turístico), marinharia e construção naval tradicional
(que preservam tecnologias locais artesanais e conhecimentos milenares) mas está ameaçado
por causas naturais e artificiais e por falta de recursos de gestão.



Os mais de 300 naufrágios de várias épocas inventariados ao longo da costa de Moçambique,
com destaque para a importância das numerosas descobertas de importantes vestígios
arqueológicos subaquáticos em redor da ilha de Moçambique, poderão ser afectados por
algumas práticas como as actividades pesqueiras ilegais ou inadequadas, dragagens não
controladas, pela exploração comercial ligada à alienação e venda do património arqueológico
mas também por actividades que ocorrem legalmente nomeadamente devido a não existir
“sensibilidade” e consciência patrimonial em grande parte dos stakeholders empresariais
envolvidos na transformação e uso do leito do mar, e, nomeadamente, pela não ratificação da
Convenção de 2001 (UNESCO) para a protecção do Património arqueológico subaquático.



A valorização da identidade cultural e o património cultural marítimo nomeadamente através de
um conjunto de museus (Maputo, Ilha de Moçambique, Ibo), do CAIRIM - UEM, e do Estatuto da
Ilha de Moçambique como Património Mundial da UNESCO que satisfazem a curiosidade do
publico em geral para com as questões relacionadas com o património cultural marítimo pode ser
afectada por falta de recursos de gestão.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


As insuficiências dos estudos e descrição do acervo cultural ligado ao mar e, particularmente, o
facto de muitos dos vestígios do património arqueológico subaquático não só estarem ainda por
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estudar e preservar como terem sido alvo de pilhagens poderão ser minimizadas pela
possibilidade de dinamização das actividades marítimo turísticas relacionadas com o “mergulho
em naufrágios” e turismo cultural e pelo potencial associado ao valor cultural nos domínios
Identitário, Turístico, Ambiental, Científico, Histórico, Artístico e Arqueológico e derivado do valor
sócio económico do património cultural nos domínios Económico, Social, Político patriótico e
Ambiental.


O desaproveitamento e falta de desenvolvimento de forma coordenada do potencial do
património cultural marítimo para fins turísticos poderá ser invertido com a possibilidade de
dinamização das actividades marítimo turísticas relacionadas com o “mergulho em naufrágios” e
turismo cultural e, mais especificamente pelo contributo do turismo interno para a criação de
programas de experiências autênticas e participativas inclusas em pacotes turísticos referentes
ao património cultural edificado e ao património imaterial como a gastronomia, música, dança e
artes tradicionais de construção de embarcações.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A curiosidade do publico em geral para com as questões relacionadas com o património cultural
marítimo associada aos inúmeros elementos desse património que incluem cerca de meia
centena de estabelecimentos comerciais, fortificações, portos, faróis (alguns deles com potencial
para aproveitamento turístico), marinharia e construção naval tradicional (que preservam
tecnologias locais artesanais e conhecimentos milenares) poderão ser potenciados pela
possibilidade de dinamização do turismo cultural, nomeadamente através de programas de
experiências autênticas e participativas inclusas em pacotes turísticos referentes ao património
cultural edificado e até ao património imaterial como a gastronomia, música, dança e artes
tradicionais de construção de embarcações.



Os mais de 300 naufrágios de várias épocas, inventariados ao longo da costa de Moçambique,
e as numerosas descobertas de importantes vestígios arqueológicos subaquáticos em redor da
ilha de Moçambique poderão ser, pelo menos em parte, valorizados pela possibilidade de
dinamização de actividades marítimo turísticas relacionadas com o “mergulho em naufrágios”.



.A valorização da identidade cultural e o património cultural marítimo nomeadamente através de
um conjunto de museus (Maputo, Ilha de Moçambique, Ibo) com importante papel no que respeita
à gestão do Património Cultural Marítimo, do CAIRIM - UEM, com prestígio nacional e
internacional e investigações feitas e do Estatuto da Ilha de Moçambique como Património
Mundial da UNESCO será confirmada pelo potencial associado ao valor cultural nos domínios
Identitário, Turístico, Ambiental, Científico, Histórico, Artístico e Arqueológico e derivado do valor
sócio económico do património cultural nos domínios Económico, Social, Político patriótico e
Ambiental.
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2.2.14 Recursos Minerais
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Enorme diversidade de recursos minerais a nível de
toda a extensão da costa moçambicana.

Taxa de exploração superior a taxa de reprodução, num
contexto geográfico específico.

Projectos de exploração Onshore e Offshore de gás
natural em curso e outros em desenvolvimento.

A existência de conflitos entre a empresa exploradora e
a comunidade visada.

Cadastro Mineiro actualizado, disponível, flexível e
transparente.

Conhecimento limitado da dimensão real dos recursos
minerais existentes na orla marinha.

Recursos minerais com potencial aproveitamento
económico (ex.: areias pesadas, grafite, calcários,
areias para construção, titânio, zircão, ilmenite, rutilo,
diamante e ouro).

Fraca fiscalização das licenças das empresas.

Interesse de investidores na exploração de recursos
minerais.

Informação sobre estudos geológicos escassa ou de
carácter geral.

Legislação Mineira Nacional incentiva projectos de
exploração mineira.

Poucas empresas especializadas em ramos de
pesquisa geológico-mineiro.

Ambiente de negócios favorável, em particular para
investidores de projectos de exploração.

Insuficiência operacional tanto para a realização de
actividades económicas como sociais por parte das
empresas actuantes no ramo mineiro.

Insuficiente troca de informação entre Instituições que
auxiliem a tomada de decisão.

Sector Mineiro é um dos pontos relevantes dado seu
contributo para a economia nacional.
Oportunidades

Ameaças

Potencial contributo para o incremento da economia do
país em virtude das crescentes descobertas dos
recursos minerais e/ou da viabilidade na exploração de
alguns destes depósitos tomando em consideração a
ITIE.

Poucos conhecimentos do valor agregado das receitas
da exploração mineira ao potencial de instabilidade
macroeconómica, poluição, esgotamento dos recursos,
competição com actividades existentes ou alternativas.

Implementação de iniciativas pro-ambientais ao longo
da costa.

Conflito de interesses sobre o uso da zona costeira e
espaço marítimo.

Flutuações do Mercado Internacional e consequente
Contributo para o desenvolvimento socioeconómico, em perda do valor do recurso em exploração.
consequência do aumento da utilização dos recursos e
A sobreexploração dos recursos e consequente
produtos proveniente da actividade da indústria
esgotamento de alguns depósitos ou recursos de
extractiva.
grande valor económico ou social.
Promoção das iniciativas de projectos socioambientais
Inconsistências nos mecanismos reguladores e de
relevantes relacionadas com o sector dos recursos
controle, quanto a estratégia de reposição ecológica de
minerais e sua exploração com enfoque nos distritos
zonas afectadas pela exploração mineira.
costeiros.
Degradação progressiva de geo-espaços costeiros e
Promoção do conhecimento geo-ecológico sobre a
ecossistemas, dando espaço a fenómenos controláveis
zona costeira moçambicana.
ou não, tais como, erosão, extinção de espécies e
Promoção de iniciativas empresariais nas várias áreas destruição de habitats.
relacionadas com os recursos minerais.
Mudança parcial ou definitiva da geomorfologia das
Costa moçambicana pouco explorada.
zonas de exploração mineira.

Exposição dos moçambicanos a diferentes realidades
face a dinâmica trazida pela implementação de
projectos de exploração mineira no Pais e nas
comunidades visadas.
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Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A taxa de exploração superior à taxa de reprodução, num contexto geográfico específico, bem
como o conhecimento limitado da dimensão real dos recursos minerais existentes na orla marinha
e a existência de poucas empresas especializadas em ramos de pesquisa geológico-mineira,
poderão ser agravados devido à escassez de conhecimentos do valor agregado das receitas da
exploração mineira ao potencial de instabilidade macroeconómica, a questões relacionadas com
a poluição, a sobreexploração dos recursos e consequente esgotamento de alguns depósitos ou
recursos de grande valor económico ou social, a competição com actividades existentes ou
alternativas e ainda, devido a inconsistências nos mecanismos reguladores e de controle, assim
como, na estratégia de reposição ecológica de zonas afectadas pela exploração mineira.



Os conflitos entre a empresa exploradora e a comunidade visada poderão aprofundar-se devido
a inconsistências nos mecanismos reguladores e de controle, bem como de planos e actividades
sustentáveis,

à

degradação

progressiva

de

geo-espaços

costeiros

e

ecossistemas,

nomeadamente à erosão, extinção de espécies e destruição de habitats, com mudança parcial
ou definitiva da geomorfologia das zonas de exploração.


A fraca fiscalização das licenças das empresas poderá depreciar-se ainda mais por causa dos
poucos conhecimentos do valor agregado das receitas da exploração mineira, do potencial de
instabilidade macroeconómica e ainda devido à instabilidade associada a conflitos armados e
conflitos de interesses sobre o uso da zona costeira e espaço marítimo.



As fragilidades quanto à gestão da escassa troca de informação entre Instituições que auxiliem
a tomada de decisão poderão agravar-se com as flutuações do Mercado Internacional e
consequente perda do valor do recurso em exploração e devido à sobreexploração dos recursos
e esgotamento de alguns depósitos ou recursos de grande valor económico ou social.



A insuficiência operacional tanto para a realização de actividades económicas como sociais por
parte das empresas actuantes no ramo mineiro poderá agravar-se devido à instabilidade
associada a conflitos armados e à mudança parcial ou definitiva da geomorfologia das zonas de
exploração mineira e comprometida pelo conflito de interesses entre partes envolvidas.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A enorme diversidade de recursos minerais a nível de toda a extensão da costa moçambicana,
nomeadamente de recursos minerais com potencial aproveitamento económico (ex.: areias
pesadas, grafite, calcários, areias para construção, titânio, zircão, ilmenite, rutilo, diamante e
ouro), poderá não ser bem aproveitada devido à sobreexploração dos recursos e consequente
esgotamento de alguns depósitos ou recursos de grande valor económico ou social, à existência
de poucas empresas especializadas em ramos de pesquisa geológico-mineira, à exportação de
minérios brutos, mas também devido aos poucos conhecimentos do valor agregado das receitas
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da exploração mineira, à fiscalização, ao potencial de instabilidade macroeconómica e ainda à
instabilidade associada a conflitos armados.


O interesse de investidores na exploração de recursos minerais poderá ser prejudicado pelas
flutuações do Mercado Internacional e consequente perda do valor do recurso em exploração,
pela instabilidade associada a conflitos armados, legislação mineira relativamente recente,
inconsistências nos mecanismos reguladores e de controle, quanto à estratégia de reposição
ecológica de zonas afectadas pela exploração mineira e pela degradação progressiva de
geo-espaços costeiros e ecossistemas.



A relevância do sector Mineiro dado o seu contributo para a economia nacional poderá não ser
aproveitada devido aos poucos conhecimentos do valor agregado das receitas da exploração
mineira e à poluição, sobreexploração dos recursos e consequente esgotamento de alguns
depósitos ou recursos, flutuações do mercado internacional e consequente perda do valor do
recurso em exploração.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A taxa de exploração superior a taxa de reprodução, num contexto geográfico específico poderá
ser compensada pelo seu potencial contributo para o incremento da economia do país em virtude
das crescentes descobertas dos recursos minerais e pelo contributo para o desenvolvimento
socioeconómico, em consequência do aumento da utilização dos recursos e produtos
proveniente da actividade da indústria extractiva.



A taxa de exploração superior a taxa de reprodução, num contexto geográfico específico poderá
ser compensada pelo seu potencial contributo em novas tecnologias dado o incremento da
economia do país em virtude das crescentes descobertas dos recursos minerais e pelo contributo
no desenvolvimento socioeconómico, em consequência do aumento na utilização dos recursos
e produtos proveniente da actividade da indústria extractiva.



A existência de conflitos entre a empresa exploradora e a comunidade visada bem como a
insuficiência operacional quanto para a realização de actividades económicas como sociais
poderão ser minimizadas pela promoção das iniciativas de projectos socioambientais relevantes
relacionadas com o sector dos recursos minerais, pela implementação de iniciativas
pro-ambientais ao longo da costa e pela exposição dos moçambicanos a diferentes realidades
face a dinâmica trazida pela implementação de projectos de exploração mineira no país e nas
comunidades visadas.



O conhecimento limitado da dimensão real dos recursos minerais existentes na orla marinha
poderá ser melhorado pela promoção do conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira
moçambicana e uma legislação que incentive projectos do ramo mineiro.



A insuficiente troca de informação entre Instituições que auxiliem a tomada de decisão, bem como
a existência de poucas empresas especializadas em ramos de pesquisa geológico-mineira
beneficiarão com a promoção do conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira
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moçambicana e com a promoção de iniciativas empresariais nas várias áreas relacionadas com
os recursos minerais.


A informação sobre estudos geológicos escassa ou de carácter geral poderá ser minimizada pela
promoção do conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira moçambicana.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A enorme diversidade de recursos minerais a nível de toda a extensão da costa moçambicana
(pouco explorada) poderá fomentar o potencial contributo para o incremento da economia do país
em virtude das crescentes descobertas dos recursos minerais, a promoção do conhecimento
geo-ecológico sobre a zona costeira moçambicana e a promoção de iniciativas empresariais nas
várias áreas relacionadas com os recursos minerais, bem como a implementação de iniciativas
pro-ambientais ao longo da costa.



Os projectos de exploração onshore e offshore de gás natural em curso e outros em
desenvolvimento irão reforçar o contributo para o incremento da economia do país em virtude
das crescentes descobertas dos recursos minerais, nomeadamente através da promoção do
conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira moçambicana.



O cadastro Mineiro actualizado, disponível, flexível e transparente irá potenciar a promoção do
conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira moçambicana e contribuir para o
desenvolvimento socioeconómico, em consequência do aumento da utilização dos recursos e
produtos proveniente da actividade da indústria extractiva.



O interesse de investidores na exploração de recursos minerais, associado ao ambiente de
negócios favorável, em particular para investidores de projectos de exploração, irá favorecer o
potencial contributo para o incremento da economia do país em virtude das crescentes
descobertas dos recursos minerais, a promoção de iniciativas empresariais nas várias áreas
relacionadas com os recursos minerais e das iniciativas de projectos socioambientais relevantes
com enfoque nos distritos costeiros e, ainda, a promoção do conhecimento geo-ecológico sobre
a zona costeira moçambicana.



A Legislação Mineira Nacional incentiva projectos de exploração mineira, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconómico, em consequência do aumento da utilização dos recursos e
produtos provenientes da actividade da indústria extractiva, para a promoção de iniciativas
empresariais e de projectos socioambientais relevantes relacionadas com o sector dos recursos
minerais e sua exploração com enfoque nos distritos costeiros e para a implementação de
iniciativas pro-ambientais ao longo da costa.
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2.2.15 Recursos Energéticos (hidrocarbonetos)
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Actividade económica com enquadramentos
administrativo e governativo específicos e bem
definidos (MIREME e INP).

Percepção pública de riscos ambientais elevados
(embora o risco seja reduzido, em termos de
probabilidade).

Contexto jurídico favorável, com legislação e regulação
específicas e objectivas.

Riscos reduzidos, mas não-nulos e reais, resultantes
das actividades de pesquisa e produção (upstream),
mas também das actividades de transformação e
transporte (downstream).

Grande receptividade nacional para esta actividade, na
medida em que contribuirá para a diminuição da sua
dependência energética, para o aumento da sua
Proximidade de áreas com sensibilidade ambiental,
robustez financeira e para a expansão e qualificação do algumas delas alvo de protecção específica.
mercado de emprego.
Impactos sociais das actividades de pesquisa e
Espaço marítimo com grande potencial petrolífero em
produção, resultantes da interacção com outras
extensas áreas, umas já pesquisadas, outras ainda
actividades, em particular com as de âmbito local
não.
(pescas e turismo).
Existência de abundantes dados e estudos de
avaliação geológica e geofísica, no offshore e no deep
offshore.

Impactos socioculturais e de saúde pública, resultantes
da densificação demográfica e da entrada de população
imigrante (tanto de quadros técnicos como de pessoal
não-qualificado).

Boas condições climatéricas e meteorológicas em geral
favoráveis para as actividades de pesquisa e
Actividade com fortes impactos no desenvolvimento e
exploração.
gestão do espaço costeiro, resultantes da implantação
de infraestruturas industriais e urbanas.
Historial positivo da pesquisa efectuada até ao
presente, apontando para a exploração rentável de
Estruturas técnicas nacionais com recursos técnicos
petróleo e principalmente de gás natural.
qualificados em número insuficiente (no imediato) para
a integração e gestão dos abundantes dados
Utilização de tecnologia avançada e eficaz pelas
geológicos e geofísicos já existentes.
empresas, respeitando regras internacionais para o
sector.
Dependência técnica e financeira do investimento
privado estrangeiro.
Actividades de pesquisa e exploração de petróleo e gás
sem necessidade de qualquer investimento do Estado, Dificuldades técnicas e humanas de implementação e
não dependendo por isso da capacidade financeira
fiscalização da legislação e regulamentação já
estatal.
existentes.
Projectos de desenvolvimento já estabelecidos e com
financiamento empresarial assegurado.
Produção predominante de hidrocarbonetos gasosos
(Gás Natural), com diversas vantagens em relação ao
petróleo: i) muito menos impactos negativos em caso
de acidente; ii) procura seguramente crescente nos
mercados internacionais; iii) menores flutuações de
mercado

Baixo nível de qualificação técnica da população em
geral e dos jovens quadros em particular, exigindo
alguns anos para a sua melhoria (embora esteja já em
curso).
País com independência recente (poucas décadas) e
com e registo de ciclos de instabilidade de diversa
natureza e origem

Produção de Gás permitindo soluções diversas e
adaptadas de utilização e exportação (Parque GNL e
embarcação FLNG).
Mercados asiáticos e europeus com grande procura
nas próximas décadas.
Existência, a longo prazo, de reservatórios com
capacidade de armazenamento e extracção de GNL.
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Oportunidades
Previsível aumento da procura de GNL em múltiplos
mercados à escala internacional: o espaço marítimo
apresenta potencial para corresponder a essa
necessidade e os projectos em curso demonstram a
sua exequibilidade.

Ameaças
Contexto internacional tendencialmente instável em
termos da oscilação do preço dos hidrocarbonetos,
embora o Gás seja em geral menos susceptível.
Eventos políticos e/ou sociais globais, de natureza e
amplitude não-previsível (como é o caso da recente
COVID-19), podendo afectar fortemente a actividade
e/ou a procura e/ou preço.

A necessidade de conhecer e monitorizar múltiplos
aspectos e parâmetros do espaço marítimo
(meteorologia, oceanografia, biologia, poluição, etc.): a
utilização de equipamentos e instalações de pesquisa e Existência de outros países, com potencial petrolífero
equiparável, a concorrerem aos investimentos das
produção de hidrocarbonetos deverá responder,
empresas do sector.
colhendo dados detalhados e contínuos.
O interesse crescente pela necessidade de sequestro e Dificuldade no recrutamento de recursos humanos
especializados, atraídos para outros locais ou para
armazenamento de CO2, no âmbito do combate às
outras actividades.
mudanças climáticas: o conhecimento tecnológico e
geológico (do subsolo) deverá contribuir para
equacionar e desenvolver a localização de estruturas
profundas favoráveis.

Região do país com focos de instabilidade e
insegurança públicas, especialmente com as
insurgências de índole islâmica no norte do país.

Utilização dos recursos financeiros provenientes da
actividade, para o desenvolvimento dos distritos
costeiros, permitindo valorizar e promover outras
actividades tradicionais (agricultura e pesca) bem como
actividades industriais de pequena e média escala.

Oposição e mobilização social de movimentos de índole
ambiental.

Possíveis conflitos de interesse com o exercício de
outras actividades no espaço marítimo (turismo,
ambiente, pescas, energias renováveis, …), que
Acesso e disponibilidade de recursos energéticos locais poderão inviabilizar a pesquisa e produção em locais
(principalmente gás) para o desenvolvimento de
específicos.
actividades urbanas e industriais nos distritos costeiros.
Risco de acidente industrial, dificultando a posterior
Formação de quadros técnicos locais, com
retoma das actividades, pelo impacto público causado,
remuneração adequada, contribuindo para elevar o
mesmo depois de ultrapassadas as possíveis
nível de rendimento e de poder de compra das famílias consequências directas.
e, por consequência toda a economia local nos distritos
Risco de eventos meteorológicos extremos (tornados),
costeiros.
com fortes impactos nos equipamentos e nas
actividades de produção.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A percepção pública de riscos ambientais elevados, embora estes sejam reduzidos (apesar de
não-nulos), resultantes das actividades de pesquisa, produção, transformação e transporte, será
agravada pela oposição e mobilização social de movimentos de índole ambiental, por possíveis
conflitos de interesse com o exercício de outras actividades no espaço marítimo, que poderão
inviabilizar a pesquisa e produção em locais específicos, e pelo risco de eventual acidente
industrial, o qual a acontecer poderá dificultar a posterior retoma das actividades.



Também os fortes impactos da actividade no desenvolvimento e gestão do espaço costeiro,
resultantes da implantação de infraestruturas industriais e urbanas e das actividades de pesquisa
e produção, designadamente os impactos sociais, resultantes da interacção com outras
actividades, em particular com as de âmbito local (pescas e turismo) serão potencialmente
ampliados pela oposição e mobilização social de movimentos de índole ambiental, pelos
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possíveis conflitos de interesse com as outras actividades e pelo risco de acidente industrial e
até pelo risco de eventos meteorológicos extremos (tornados), com fortes impactos nos
equipamentos e nas actividades de produção.


Dificuldades técnicas e humanas de implementação e fiscalização da legislação e
regulamentação, associadas a um número insuficiente (no imediato) de recursos técnicos
nacionais qualificados para a integração e gestão dos abundantes dados geológicos e geofísicos
e ao baixo nível de qualificação técnica da população em geral e dos jovens quadros em particular
(melhoria já em curso), o que poderá ser agravado pela dificuldade no recrutamento de recursos
humanos especializados, atraídos para outros locais ou para outras actividades.



Os ciclos de instabilidade de diversa natureza e origem num país com independência recente
(poucas décadas) poderão ser ampliados pelos focos de instabilidade e insegurança públicas,
especialmente com as insurgências de índole islâmica no norte do país.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


Os enquadramentos administrativo e governativo específicos e bem definidos (MIREME e INP)
desta actividade, um contexto jurídico favorável, com legislação e regulação específicas e
objectivas e a grande receptividade nacional para esta actividade, nomeadamente pelo menor
impacto da produção predominante de gás natural face ao petróleo, poderão não ser suficientes
para superar a oposição e mobilização social de movimentos de índole ambiental e os possíveis
conflitos de interesse com o exercício de outras actividades.



O historial positivo da pesquisa efectuada até ao presente, apontando para a exploração rentável
de petróleo, e principalmente de gás natural, e o grande potencial petrolífero em extensas áreas,
umas já pesquisadas, outras ainda não, suportado por abundantes dados e estudos de avaliação
geológica e geofísica, no offshore e no deep offshore poderão não ser suficientes para superar a
instabilidade de preços do contexto internacional e os outros países, com potencial petrolífero
equiparável, que também concorrem aos investimentos das empresas do sector.



As boas condições climatéricas e meteorológicas em geral favoráveis para as actividades de
pesquisa e produção podem sofrer alguns contratempos devidos ao risco de eventos
meteorológicos extremos, com fortes impactos permanentes nos equipamentos e temporários
nas actividades de produção.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A percepção pública de riscos ambientais elevados poderá ser minimizada pelo potencial de
sequestro e armazenamento de CO2 em estruturas profundas favoráveis equacionáveis e
localizáveis com base no conhecimento tecnológico e geológico (do subsolo).



Os impactos da actividade no desenvolvimento e gestão do espaço costeiro, resultantes da
implantação de infraestruturas industriais e urbanas e das actividades de pesquisa e produção,
designadamente os impactos sociais, resultantes da interacção com outras actividades, em
particular com as de âmbito local (pescas e turismo) poderão ser ultrapassados pela utilização
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dos recursos financeiros provenientes da actividade, para o desenvolvimento dos distritos
costeiros, permitindo valorizar e promover outras actividades tradicionais (agricultura e pesca)
bem como actividades industriais de pequena e média escala e ainda pelo acesso e
disponibilidade de recursos energéticos locais para o desenvolvimento de actividades urbanas e
industriais nesses distritos.


A formação de quadros técnicos locais, com remuneração adequada, contribuindo para elevar o
nível de rendimento e de poder de compra das famílias e, por consequência toda a economia
local nos distritos costeiros permitirão melhorar o baixo nível de qualificação técnica da população
em geral e dos jovens quadros em particular e qualificar recursos técnicos para as estruturas
técnicas nacionais.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O enquadramento e o contexto favorável desta actividade bem como a sua grande receptividade
nacional permitirão aproveitar a recolha de parâmetros do espaço marítimo (meteorologia,
oceanografia, biologia, poluição, etc.) a partir dos equipamentos e instalações de pesquisa e
produção de hidrocarbonetos.



Os projectos de desenvolvimento já estabelecidos e com financiamento empresarial assegurado
não só permitirão tirar partido do previsível aumento da procura global de GNL, mas poderão
também potenciar a utilização dos recursos financeiros provenientes da actividade e a
disponibilidade de recursos energéticos, para o desenvolvimento dos distritos costeiros.



A longo prazo, a existência de reservatórios com capacidade de armazenamento e extracção de
GNL, gás poderá dar lugar a projectos de sequestro de CO2, permitindo manter as operações,
com claros benefícios ambientais, por mais algumas décadas.

2.2.16 Produção de Energia (fontes renováveis)
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Não há poluição da atmosfera pela emissão de gases.

Hídrica

Existência de um quadro legal e institucional que
promove a implementação de projectos de energia
renovável.

Sujeito à imprevisibilidade das condições hidrológicas
associadas as mudanças climáticas.

Hídrica
Abundância deste recurso inesgotável em condições
naturais adequadas que propiciam:
- Um número significativo de projectos com elevado
potencial e com relativa facilidade de escoamento
para a Rede Eléctrica Nacional (REN) a custos de
investimento competitivos sobretudo na bacia do rio
Lúrio na província de Cabo Delgado.

A construção das barragens pode provocar alterações
profundas ao meio (flora, fauna, erosão do solo) pelo
que necessita de estudos ambientais mais complexos.
A potencial necessidade de deslocar e reassentar
comunidades inteiras pode gerar conflito e tensões
sociais.
A percepção do potencial de se tornar foco de
inundações nas regiões circunvizinhas nas épocas de
maior precipitação atmosférica.
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- Implementação de projectos fora da REN com
capacidade instalada até 5 MW que contribuem para
a aceleração da electrificação rural
Baixos custos de produção
Alta eficiência de conversão de energia
Existência de recursos humanos com conhecimentos e
experiência adequados.
Eólica
Existência no país de locais com condições para
implementação de projectos de produção de energia
eólica, sobretudo nas regiões costeiras das províncias
de Gaza, Inhambane, Sofala, Zambézia e Cabo
Delgado. Nestes locais, o número de horas
equivalentes à potência nominal (NEP), que é o
indicador usado para avaliar a viabilidade do projecto,
situa-se entre os 2600 a 2900 NEP, valores bem acima
dos verificados na Alemanha ou Dinamarca países que
estão na vanguarda na exploração deste recurso.
Apresenta custos ambientais menores
comparativamente aos apontados para as grandes
barragens.

Período de implantação longo sobretudo no que diz
respeito a construção civil
Eólica
A intermitência dos ventos dificulta um planeamento de
adequado e a integração nos planos de produção.
Eficiência de conversão de energia relativamente baixa.
Impacto visual das torres e respectivas hélices (bem
como do movimento das pás).
Afecta negativamente o habitat das aves e interfere nas
migrações.
Riscos de interferir com o equipamento de
telecomunicações
Escassez de recursos humanos com experiência
adequada.
Solar (PV)
Está sujeita às condições atmosféricas que podem
provocar variações da radiação.

Riscos ambientais associados ao processo da
fabricação dos equipamentos necessários para a
O custo de produção da energia eólica é mais barato do construção dos painéis solares.
que as de combustíveis de origem fóssil (e carvão,
Custos de produção relativamente altos.
petróleo e a maioria das centrais a gás natural).
A eficiência de conversão de energia ainda baixa.
Compatível com outras actividades como agricultura e
A armazenagem pode ser problemática.
pecuária.
Solar (PV)

Economia do Mar

Moçambique possui excelentes condições de irradiação Sujeito à imprevisibilidade das condições
meteorológicas que podem provocar alterações
solar em todo o país o que torna este recurso o mais
profundas no comportamento das marés.
abundante dos renováveis.
O país tem um elevado potencial para a implementação
de projectos de produção de energia solar tanto de
pequeno porte (até 10 MW com enfoque na
electrificação rural) como os de grande dimensão com
excelentes condições para a ligação à REN.
Pode ser combinada com a produção hídrica.
Existe no país um mercado em desenvolvimento.

A ocupação da infraestrutura a instalar pode conflituar
com outras actividades como a pesca e navegação
marítima.
Tecnologia ainda em desenvolvimento.
Pouca atractividade comparada com as outras fontes
renováveisFalta de pessoal qualificado.

Os avanços tecnológicos estão a permitir a produção
de painéis solares cada vez mais potentes bem como
baixar o seu custo.
Energia do Mar (projectos piloto, a confirmar-se a sua
viabilidade técnica e económica):
O elevado grau de sustentabilidade do recurso, já que
não há risco de perda de volumes de água.
Possibilidade de integrar na rede eléctrica nacional
(proximidade do traçado da linha Temane Maputo).
Baixos custos de produção.
Alta eficiência de conversão de energia.
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Oportunidades
Elevado potencial de melhoria das condições socio
económicas das comunidades circunvizinhas através
da criação de postos de trabalho.
Reforçar a balança comercial do país com as
exportações.
Existência de interesse da participação do sector
privado.
Hídrica
Moçambique possui um excedente de capacidade
produtiva, o enorme potencial de produção hídrica
confere ao país uma posição privilegiada para a
satisfação da procura no mercado regional, cujas
projecções apontam para um défice energético, por
uma energia mais limpa a preços competitivos.
Potencial de exploração do mercado internacional de
créditos de carbono
Oferece grande oportunidades para o desenvolvimento
de projectos complementares para exploração de
outras actividades como a irrigação agrícola e,
abastecimento de água.
Eólica
Poderá ser combinada com a produção hídrica
contribuindo para reduzir o risco da sazonalidade
hidrológica.

Ameaças
Hídrica
Existência de um potencial elevado de outras fontes
alternativas igualmente renováveis com um mercado
emergente e em desenvolvimento nomeadamente a
energia solar e eólica.
As comunidades locais e por vezes grupos de
ambientalistas podem pressionar para preservar as
condições ambientais inviabilizando a implementação
de projectos
Elevado nível de investimento inicial
Eólica
Existência de outras fontes alternativas igualmente
renováveis com um mercado emergente e em
desenvolvimento nomeadamente a energia solar e
hídrica.
Custos de implementação relativamente altos.
Solar (PV)
Elevado nível de investimento inicial.
Existência de um potencial elevado de outras fontes
alternativas igualmente renováveis com um mercado
emergente e em desenvolvimento nomeadamente a
energia hídrica.

Transferência de tecnologia e capacitação.

O risco associado ao desmatamento para instalação
dos painéis pode ser uma barreira.

Impulsionar o desenvolvimento tecnológico e industrial.

Energia do Mar

Existência de um potencial elevado de outras fontes
alternativas igualmente renováveis com um mercado
Com um excedente da sua capacidade produtiva, o
emergente e em desenvolvimento nomeadamente a
enorme potencial de produção solar coloca o país numa energia solar e eólica.
posição privilegiada para a satisfação da procura no
A frequência de ocorrência de ciclones na região impõe
mercado regional, cujas projecções apontam para um
défice energético, por uma energia mais limpa a preços um condicionalismo a construção da infraestrutura
competitivos.
A combinação do elevado nível de investimento inicial,
e o facto de se tratarem de projectos piloto podem
Transferência de tecnologia e capacitação.
dificultar a mobilização de recursos financeiros
Potencial de exploração do mercado internacional de
necessários.
créditos de carbono.
Solar (PV)

Transferência de tecnologia e capacitação.
Pode ser a solução energética para camadas de baixa
renda dado o seu baixo custo.
Energia do Mar
Potencial de exploração do mercado internacional de
créditos de carbono.
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Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


O recurso marítimo está sujeito à imprevisibilidade das condições meteorológicas que podem
provocar alterações profundas no comportamento das marés o que pode ainda ser agravado pela
frequência de ocorrência de ciclones na região que impõe um condicionalismo à construção da
infraestrutura.



Tecnologia ainda em desenvolvimento e com pouca atractividade comparada com as outras
fontes renováveis poderá ser suplantada pela existência de um potencial elevado de outras fontes
alternativas igualmente renováveis e em desenvolvimento (solar e eólica) e ameaçada pela
dificuldade em mobilizar os recursos financeiros necessários (elevado nível de investimento
inicial vs serem projectos piloto).



Outras energias como a eólica e a solar apresentam alguns impactes visuais e sobre a avifauna
(eólica) e riscos ambientais associados à extracção de silício para o fabrico de equipamentos
(solar) pelo que podem ser ultrapassadas por outras fontes alternativas igualmente renováveis
(solar e hídrica), podendo ainda o risco associado ao desmatamento para instalação dos painéis
ser uma barreira.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O elevado grau de sustentabilidade do recurso marítimo poderá ser ultrapassado pelo potencial
elevado de outras fontes alternativas já em desenvolvimento.



Os baixos custos de produção são, no entanto, ameaçados pelo elevado nível de investimento
inicial.



Outras energias como a eólica e a solar apresentam muito bom potencial sobretudo nas regiões
costeiras de Cabo Delgado, Zambézia, Sofala, Inhambane e Gaza (eólica) e em todo o país
(solar, o mais abundante dos recursos renováveis) mas têm a concorrência de outras fontes
alternativas igualmente renováveis (solar e hídrica).

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A pouca atractividade da energia proveniente do recurso marítimo, quando comparada com as
outras fontes renováveis, pode ser minimizada pelo potencial de exploração do mercado
internacional de créditos de carbono.



A energia eólica, apesar dos impactos associados poderá ser combinada com a produção hídrica
contribuindo para reduzir o risco da sazonalidade hidrológica.



A energia solar, apesar de sujeita às condições atmosféricas que podem provocar variações da
radiação e dos riscos ambientais associados à fabricação dos painéis solares pode beneficiar do
enorme potencial de produção solar de Moçambique e pode ser a solução energética para
camadas de baixa renda dado o seu baixo custo.
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Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O elevado grau de sustentabilidade do recurso marítimo, os baixos custos de produção e a alta
eficiência de conversão de energia valorizam o seu potencial de exploração do mercado
internacional de créditos de carbono.



O elevado potencial da energia eólica, com baixos custos de produção potenciam a sua
combinação com a produção hídrica contribuindo para reduzir o risco da sazonalidade
hidrológica.



O elevado potencial da energia solar, com baixos custos de produção, coloca o país numa
posição privilegiada para a satisfação da procura no mercado regional e pode ser a solução
energética para camadas de baixa renda dado o seu baixo custo.

2.2.17 Investigação científica
Análise SWOT
Pontos fortes

Pontos fracos

Existência de um sistema nacional de ciência e
tecnologia com actores claramente definidos.

A nível técnico

Existência de um quadro legal de gestão das
actividades realizadas no mar (ambiental, pesqueira,
etc.).

Falta de meios materiais para a realização de certas
pesquisas (p. ex.: navio de pesquisa adaptado para
acolher pesquisadores; equipamento científico
especializado).

Inexistente coordenação intersectorial.
Existência de um quadro legal de gestão de actividades
Insuficiente quadro legal de gestão de investigação.
(planos, políticas, estratégias de sectores que actuam
no mar e faixa costeira).
Fraca coordenação interinstitucional.

Existência de instituições vocacionadas na pesquisa
científica com estruturas robustas de funcionamento.
Existência de instituições nacionais de formação e
treinamento nas áreas de interesse para o sector do
mar.
Existência de grandes projectos e iniciativas
governamentais nos diferentes sectores que actuam no
mar e na costa.
Existência de alguns laboratórios sectoriais
razoavelmente equipados com vários aparatos
científicos.
Existência de alguns projectos de pesquisa conjunta
entre instituições de pesquisa ou universidades.

Fraca divulgação dos resultados de pesquisa.
Fraca capacidade técnico-financeira para participar em
programas regionais ou globais de monitoria ou
observação de processos marinhos de interesse
nacional.
Inexistência de planos de gestão da exploração de
certos recursos de alto valor económico (recursos
biológicos não-comestíveis, energia de ondas/maré,
etc.).
Inexistência de estudos compreensivos da viabilidade
de exploração de alguns serviços e recursos marinhos
vivos e não-vivos e da prática de maricultura de alguns
recursos biológicos de reconhecido valor (p. ex.:
pepinos do mar).
Insuficiência ou mesmo inexistência de pesquisas a
escala nacional sobre vários aspectos-chave dos
recursos existentes. Por exemplo, para pesca: fauna
acompanhante, mamíferos marinhos, ictiofauna, pesca
recreacional.
Inexistência de pesquisas compreensivas sobre a
conexão ou interacção entre as diferentes actividades
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realizadas no mar moçambicano. Por exemplo, entre a
pesca comercial e cultura, entre a extracção de óleo e
gás e o turismo, etc..
Inexistência de planos ou plano de negócio dos
laboratórios existentes (e novo equipamento) e o seu
posicionamento (por exemplo, em relação a
exportação).
A nível de recursos humanos
Dificuldade de recrutamento e de retenção de pessoal
qualificado nas instituições públicas de pesquisa.
Insuficiente número de investigadores actuando no mar
ou costa provenientes dos diferentes sectores ligados
ao mar.
Inexistência de planos compreensivos sobre
capacitação técnica e actualização de recursos
humanos afectos a investigação científica.
A nível orçamental
Limitado financiamento nacional para actividades de
pesquisa.
Demanda
Limitado envolvimento do sector produtivo no
financiamento da investigação.
Limitado envolvimento do sector privado nacional na
realização de pesquisa básica e na transformação da
pesquisa aplicada.
Oportunidades
A nível técnico
Aprimoramento do quadro legal de gestão da
investigação científica marinha e de gestão de todas
actividades realizadas no mar ou faixa costeira.

Ameaças
Pessoal colocado em tarefas de pesquisa sem as
necessárias qualificações ou experiência.
Dificuldade de realização de
mapeamentos/observações a escala nacional devido a
larga extensão da linha de costa.

Planeamento da investigação científica marinha usando
as melhores capacidades e recursos disponíveis em
Inexistência e/ou fraca implementação de protocolos de
Moçambique (universidades, instituições públicas de
cooperação entre as instituições nacionais com tarefas
pesquisa, ONG).
específicas.
Preparação de relatório da viabilidade de exploração de Sobreposição de pesquisas e responsabilidades dos
serviços e recursos marinhos vivos e não-vivos e da
actores-chave.
prática da maricultura de espécies seleccionadas.
Riscos com impacto no domínio marítimo global, como
Preparação ou actualização de atlas dos recursos
terrorismo, pirataria, criminalidade organizada,
marinhos vivos e não-vivos existentes na ZEE de
catástrofes naturais, ameaças ambientais, pandemias e
Moçambique.
outros riscos sanitários e exploração ilegal de recursos.
Redução de incertezas sobre o ecossistema marinho.

Constrangimentos financeiros.

Estabelecimento de novas oportunidades de pesquisa
científica associada ao desenvolvimento ecológico
sustentável, desenvolvimento de novos serviços e
produtos do mar, aspectos socioeconómicos e culturais
para a gestão dos recursos-alvo tradicionais,
interdependência sectorial na exploração de recursos
marinhos, energia do mar, gestão de águas residuais e
da poluição marinha no geral.
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Criação e manutenção de redes nacionais (formais,
multidisciplinares e consolidadas) de pesquisadores do
mar.
A nível de recursos humanos
Actualização das qualificações do pessoal.
Recrutamento de pessoal qualificado para realizar
pesquisa.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


A inexistente coordenação intersectorial e a fraca coordenação interinstitucional serão ainda mais
penalizadas pela inexistência e/ou fraca implementação de protocolos de cooperação entre as
instituições nacionais com tarefas específicas e, particularmente, pela ineficiência associada à
sobreposição de pesquisas e responsabilidades dos actores-chave



A fraca capacidade técnico-financeira para participar em programas regionais ou globais de
monitoria ou observação de processos marinhos de interesse nacional, associada à falta de
meios materiais para a realização de certas pesquisas não permite superar a dificuldade de
realização de mapeamentos/ observações à escala nacional devido a larga extensão da linha de
costa e é agravada pela inexistência de protocolos de cooperação entre as instituições nacionais
e pela sobreposição de pesquisas e responsabilidades dos actores-chave e pelos
constrangimentos financeiros.



O insuficiente número de investigadores actuando no mar ou costa provenientes dos diferentes
sectores ligados ao mar, associado à dificuldade de recrutamento e de retenção de pessoal
qualificado nas instituições públicas de pesquisa e à inexistência de planos compreensivos sobre
capacitação técnica e actualização de recursos humanos afectos a investigação científica é
agravado pelos constrangimentos financeiros e pela colocação de pessoal em tarefas de
pesquisa sem as necessárias qualificações ou experiência



O limitado financiamento nacional para actividades de pesquisa, incluindo o limitado
envolvimento do sector produtivo no financiamento da investigação, poderá não ser ultrapassado
devido aos constrangimentos financeiros.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


A existência de um sistema nacional de ciência e tecnologia com actores claramente definidos e
de um quadro legal de gestão de actividades e particularmente das actividades realizadas no mar
poderá não ser suficiente perante a inexistência de protocolos de cooperação entre as instituições
nacionais e os constrangimentos financeiros.



De igual modo, a existência de instituições vocacionadas na pesquisa científica com estruturas
robustas de funcionamento e de instituições nacionais de formação e treinamento nas áreas de
interesse para o sector do mar, reforçada pela existência de alguns laboratórios sectoriais
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razoavelmente equipados com vários aparatos científicos, poderão não ser bem aproveitadas
face à inexistência de protocolos de cooperação entre as instituições nacionais e,
particularmente, à sobreposição de pesquisas e responsabilidades dos actores-chave.


Os grandes projectos e iniciativas governamentais existentes nos diferentes sectores que actuam
no mar e na costa poderão ser depreciados pelos riscos com impacto no domínio marítimo global,
como terrorismo, pirataria, criminalidade organizada, catástrofes naturais, ameaças ambientais,
pandemias e outros riscos sanitários e exploração ilegal de recursos.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A inexistência de planos de gestão da exploração de certos recursos de alto valor económico
poderá ser minimizada pela preparação de relatório da viabilidade de exploração de serviços e
recursos marinhos vivos e não-vivos e da prática da maricultura de espécies seleccionadas e
pela preparação ou actualização de atlas dos recursos marinhos vivos e não-vivos existentes na
ZEE de Moçambique.



A inexistência de pesquisas e/ou estudos compreensivos quer sobre vários aspectos-chave dos
recursos existentes, quer sobre a conexão ou interacção entre as diferentes actividades
realizadas no mar moçambicano poderá ser invertida com o planeamento da investigação
científica marinha usando as melhores capacidades e recursos disponíveis em Moçambique
(universidades, instituições públicas de pesquisa, ONG), mas, sobretudo com a redução de
incertezas sobre o ecossistema marinho, nomeadamente através do estabelecimento de novas
oportunidades de pesquisa científica e novos serviços e produtos do mar associados ao
desenvolvimento ecológico sustentável e ainda, particularmente, com a preparação e/ou
actualização dos já referidos relatório da viabilidade de exploração de serviços e recursos
marinhos vivos e não-vivos e da prática da maricultura de espécies seleccionadas e atlas dos
recursos marinhos vivos e não-vivos existentes na ZEE de Moçambique.



O insuficiente quadro legal de gestão de investigação, mas também a inexistente coordenação
intersectorial e a fraca coordenação interinstitucional, poderão ser solucionados com o
aprimoramento do quadro legal de gestão da investigação científica marinha e de gestão de todas
actividades realizadas no mar ou faixa costeira, o planeamento da investigação científica marinha
e, ainda, a criação e manutenção de redes nacionais (formais, multidisciplinares e consolidadas)
de pesquisadores do mar.



A fraca divulgação dos resultados de pesquisa deverá ser melhorada com o aprimoramento do
quadro legal de gestão da investigação científica marinha e a criação e manutenção de redes
nacionais (formais e consolidadas) de pesquisadores do mar.



A inexistência de planos ou plano de negócio dos laboratórios existentes (e novo equipamento)
e o seu posicionamento (p. ex. em relação a exportação), bem como a fraca capacidade técnicofinanceira para participar em programas regionais ou globais de monitoria ou observação de
processos marinhos de interesse nacional e a falta de meios materiais para a realização de certas
pesquisas poderão ser resolvidos com o planeamento da investigação científica marinha usando
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as melhores capacidades e recursos disponíveis em Moçambique (universidades, instituições
públicas de pesquisa, ONG) e a criação e manutenção de redes nacionais (formais e
consolidadas) de pesquisadores do mar.


A dificuldade de recrutamento e de retenção de pessoal qualificado nas instituições de pesquisa,
o insuficiente número de investigadores actuando no mar ou costa e a inexistência de planos
compreensivos sobre capacitação técnica e actualização de recursos humanos afectos a
investigação científica poderão ser revertidos com a actualização das qualificações do pessoal e
o recrutamento de pessoal qualificado para realizar pesquisa.



O limitado envolvimento do sector privado nacional na realização de pesquisa básica e na
transformação da pesquisa aplicada poderá ser alterado com o estabelecimento de novas
oportunidades de pesquisa científica associada, entre outros, ao desenvolvimento de novos
serviços e produtos do mar, aos aspectos socioeconómicos e culturais para a gestão dos
recursos-alvo tradicionais e à interdependência sectorial na exploração de recursos marinhos,
energia do mar, gestão de águas residuais e da poluição marinha no geral.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


A existência de um sistema nacional de ciência e tecnologia com actores claramente definidos,
incluindo instituições vocacionadas na pesquisa científica e instituições nacionais de formação e
treinamento nas áreas de interesse para o sector do mar será fortalecido com o aprimoramento
do quadro legal de gestão da investigação científica marinha e de todas actividades realizadas
no mar ou faixa costeira e com o planeamento da investigação científica marinha usando as
melhores capacidades e recursos disponíveis em Moçambique (universidades, instituições
públicas de pesquisa, ONG), bem como com a criação e manutenção de redes nacionais (formais
e consolidadas) de pesquisadores do mar.



De igual modo, os projectos existentes de pesquisa conjunta entre instituições de pesquisa ou
universidades, bem como os grandes projectos e iniciativas governamentais nos diferentes
sectores que actuam no mar e na costa, serão potenciados com o planeamento da investigação
científica marinha e o estabelecimento de novas oportunidades de pesquisa científica associada
ao desenvolvimento ecológico sustentável, desenvolvimento de novos serviços e produtos do
mar, aspectos socioeconómicos e culturais para a gestão dos recursos-alvo tradicionais,
interdependência sectorial na exploração de recursos marinhos, energia do mar, gestão de águas
residuais e da poluição marinha no geral.

2.2.18 Economia do Mar
Análise SWOT
Pontos fortes
Bom desempenho de crescimento económico nos
últimos 15 anos fez de Moçambique um dos países

Pontos fracos
Moçambique continua a ser uma economia de baixo
rendimento.
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com mais elevados desempenhos de crescimento não
petrolífero na África Subsaariana.

Economia Azul em Moçambique ainda está numa fase
embrionária, contribuindo com uma percentagem muito
baixa para a economia quer em VAB quer em emprego.

Moçambique começa a despertar para o potencial da
economia azul e o impacto que pode ter no
desenvolvimento económico e social do país - inclusão Existem / estão disponíveis poucos dados
de sectores chave da economia azul nas prioridades de desagregados por sector da economia azul.
desenvolvimento do governo.
Sub-representação de sectores da economia azul na
balança comercial moçambicana.
Configuração, localização e posição geográfica
constituem activos relevantes para o desenvolvimento
de sectores relevantes da economia azul (pesca,
turismo, comercio marítimo).
O sector das pescas de Moçambique desempenha um
papel importante na economia nomeadamente no
contexto das comunidades costeiras gerando emprego
e inclusão social, contribuindo para a segurança
alimentar e nutricional da população.

Forte vulnerabilidade à erosão costeira e às mudanças
climáticas de parte significativa da costa de
Moçambique, em resultado de uma combinação de
processos naturais e acções antropogénicas, exige
investimento avultado em obras de protecção e
conservação costeira.
Baixo nível de contribuição da pesca e aquacultura para
o rendimento das exportações.

Importância social e local da pesca artesanal como
importante base de subsistência para muitas
populações da costa.

Precariedade das vias de acesso aos centros de pesca
a partir dos principais eixos rodoviários que dificulta o
desenvolvimento do seu transporte e comercialização.

Aquacultura com potencial de servir como uma
fonte-chave de divisas para o país a longo prazo.

Desenvolvimento da aquacultura deverá permanecer
numa fase de infância a médio prazo.

Enorme impacte social positivo dos programas de
aquacultura rural nas comunidades rurais.

Rendimentos do turismo em diminuição devido à
percepção de algum risco político 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.

Existência de uma base, embora diminuta, de
experiência e know-how no turismo costeiro.
Potencial de desenvolvimento do turismo,
especialmente do turismo costeiro, juntamente com as
actividades náuticas e desportivas.
Tendo em conta, para além da sujeição à erosão e às
mudanças climáticas, 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.
Potencial de valorização económica da reciclagem e
reutilização dos resíduos sólidos.
Valor dos ecossistemas de recifes de coral
moçambicanos, não só pela sua importância para as
comunidades costeiras e que praticam pesca
tradicional, como pelo enorme potencial para o
desenvolvimento do turismo.
Potencial de desenvolvimento das actividades
portuárias, de logística e transportes marítimos.
Investimentos relevantes em novas infraestruturas
portuárias planeados.

Necessidade de fortes investimentos em hotéis,
pousadas e resorts para atender à procura crescente
da indústria turística.
Comércio predominantemente informal.
Capacidade portuária e logística exige investimentos
elevados para adaptação aos requisitos do transporte
marítimo internacional.
Ampla dependência de bens importados para
satisfação de necessidades do mercado interno,
nomeadamente para desenvolvimento da indústria
extractiva.
Necessidade de investimento nos próximos anos em
embarcações para a Armada, para monitorização e
segurança, além das necessidades de manutenção do
ciclo de vida dos equipamentos e bem assim dos
recursos humanos necessários.
Conflitualidade e ataques violentos a infraestruturas
económicas e pessoal nomeadamente no contexto da
indústria extractiva do Norte do país.

Investimentos realizados e projectados para a indústria
extractiva de minerais na orla costeira.
Grande potencial para a produção de energia com
fontes diversificadas, quer de origem fóssil
(hidrocarbonetos) como renovável.
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Alguma capacidade de investigação sobretudo sobre
recursos vivos e não-vivos, quer sob ponto de vista da
exploração quer do ponto de vista da protecção e
conservação.
Oportunidades
O processo de 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.
O crescimento a longo prazo e as tendências
demográficas pressionam a busca pela segurança
alimentar e por fontes alternativas de minerais e
energia, sendo o oceano encarado como fonte de
ambos.
Potencial reconhecido das indústrias oceânicas para
superar o crescimento da economia global, tanto em
termos de valor agregado como de geração de
emprego.

Ameaças
Deterioração das condições de sustentabilidade
ambiental da economia oceânica, 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.
Persistência de insegurança por ocorrência de
fenómenos de pirataria marítima e assalto à mão
armada
Diminuição da disponibilidade de recursos piscatórios
por sobrepesca e por pesca ilegal e não documentada
Degradação de habitats costeiros críticos e impactos
negativos do ecossistema, pelo uso de artes de pesca
destrutivos; capturas acessórias; poluição

Crescente familiaridade com o ambiente oceânico e o
Crescente violência no Norte do país com ‘insurgentes’
advento de novas tecnologias tornam possível e
economicamente viável explorar os recursos oceânicos. e outros conflitos armados latentes condicionam o
ambiente de investimento.
Maior consciencialização para o impacto negativo da
actividade humana no meio natural, nomeadamente
oceânico, com afirmação do conceito de economia azul
no âmbito do planeamento político-estratégico.
Reconhecimento e convergência de interesse no
desenvolvimento dos sectores da economia azul no
contexto do continente africano.
Potencial de crescimento dos sectores da economia
azul em Moçambique tendo em conta as tendências
globais.

Factores chave
Vulnerabilidades ou Debilidades (Pontos Fracos vs Ameaças)


Existem/estão disponíveis poucos dados desagregados por sector da economia azul em
Moçambique, o que confirma que esta ainda está numa fase embrionária, contribuindo com uma
percentagem muito baixa para a economia quer em VAB quer em emprego e registando-se uma
sub-representação de sectores da economia azul na balança comercial moçambicana, o que será
agravado pela deterioração geral das condições de sustentabilidade ambiental da economia
oceânica.



O baixo nível de contribuição da pesca e aquacultura para o rendimento das exportações,
associado à precariedade dos acessos aos centros de pesca, o que dificulta o transporte e
comercialização do pescado, e a um desenvolvimento da aquacultura que deverá permanecer
numa fase de infância a médio prazo podendo ser agravado pela diminuição da disponibilidade
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de recursos piscatórios por sobrepesca e pesca ilegal e não documentada, pela deterioração das
condições de sustentabilidade ambiental da economia oceânica, e pela degradação de habitats
costeiros críticos e impactos negativos no ecossistema, pelo uso de artes de pesca destrutivas;
capturas acessórias e poluição.


Os rendimentos do turismo em diminuição, devido à percepção de algum risco político no país e
também devido a um desempenho lento da África do Sul (principal porta de entrada para o
mercado de turismo de Moçambique) e à necessidade de fortes investimentos em hotéis,
pousadas e resorts para atender à procura crescente da indústria turística serão ainda agravados
pela ameaça associada à crescente violência no Norte do país com ‘insurgentes’ e conflitos
latentes que condicionam o ambiente de investimento.

Defesas ou Constrangimentos (Pontos Fortes vs Ameaças)


O papel importante do sector das pescas de Moçambique na economia, nomeadamente no
contexto das comunidades costeiras gerando emprego e inclusão social e contribuindo para a
segurança alimentar e nutricional da população, associado à importância social e local da pesca
artesanal para a subsistência de muitas populações da costa poderá ser afectado pela
degradação de habitats costeiros críticos, pelo uso de artes de pesca destrutivas, capturas
acessórias e poluição e pela deterioração das condições de sustentabilidade ambiental em
consequência da crescente acidificação do oceano e aumento da temperatura do mar.



A existência de uma base, embora diminuta, de experiência e know-how no turismo costeiro e o
potencial de desenvolvimento do turismo, especialmente do turismo costeiro, juntamente com as
actividades náuticas e desportivas poderão ser minados pela crescente violência no Norte do
país com ‘insurgentes’ e conflitos latentes condicionam ambiente de investimento.



O valor dos ecossistemas de recifes de coral moçambicanos com importância para as
comunidades costeiras nomeadamente as que praticam pesca tradicional e para o
desenvolvimento do turismo poderá não ser aproveitado face à degradação de habitats costeiros
críticos e impactos negativos do ecossistema, pelo uso de artes de pesca destrutivos e pela
poluição, bem como pela perda de biodiversidade e habitat em consequência das alterações que
estão a ocorrer nas correntes oceânicas.



Os investimentos realizados e projectados para a indústria extractiva de minerais na orla costeira
e o grande potencial para a produção de energia com fontes diversificadas, quer de origem fóssil
(hidrocarbonetos) quer renovável poderão não ter futuro devido à persistência de insegurança
por ocorrência de fenómenos de pirataria marítima e assalto à mão armada e à crescente
violência no Norte do país com ‘insurgentes’ e conflitos latentes que condicionam o ambiente de
investimento.

Redireccionamentos ou Reorientações (Pontos Fracos vs Oportunidades)


A fase ainda embrionária em que está a Economia Azul em Moçambique poderá ser superada
pelo crescimento a longo prazo e pelas buscas associadas de segurança alimentar e fontes
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alternativas de minerais e energia, sendo o oceano fonte de ambos, pelo potencial reconhecido
das indústrias oceânicas para superar o crescimento da economia global, pela crescente
familiaridade com o ambiente oceânico e o advento de novas tecnologias que tornam possível e
economicamente viável explorar aqueles recursos e ainda pela maior consciencialização para o
impacto negativo da actividade humana no meio natural, nomeadamente oceânico.


A forte vulnerabilidade à erosão costeira e às mudanças climáticas de parte significativa da costa
de Moçambique e o necessário investimento avultado em obras de protecção e conservação
costeira poderá ser melhorada através do processo de OEM, que pode contribuir para melhorar
a base de conhecimento do impacto humano no ecossistema, e do advento de novas tecnologias
que tornam possível e economicamente viável explorar os recursos oceânicos.



O subdesenvolvimento da aquacultura a médio prazo poderá ser invertido pelo crescimento a
longo prazo e as pressões pela busca pela segurança alimentar.



A ampla dependência de bens importados para satisfação de necessidades do mercado interno,
nomeadamente para desenvolvimento da indústria extractiva poderá ser minimizada pelo
crescimento a longo prazo e tendências de busca por fontes alternativas de minerais e energia,
pelo potencial reconhecido das indústrias oceânicas para superar o crescimento da economia
global.



A necessidade de investimento nos próximos anos em embarcações para a Armada, para
monitorização e segurança, além das necessidades de manutenção do ciclo de vida dos
equipamentos e bem assim dos recursos humanos necessários poderá ser respondida pela maior
consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio natural,
nomeadamente oceânico, com afirmação do conceito de economia azul no âmbito do
planeamento político-estratégico e tendo em conta o potencial de crescimento dos sectores da
economia azul em Moçambique tendo em conta as tendências globais.

Vantagens ou Potencialidades (Pontos Fortes vs Oportunidades)


O potencial da economia azul, designadamente o relacionado com a configuração, localização e
posição geográfica de Moçambique e que pode ter grande impacto no desenvolvimento
económico e social do país, associado ao despertar de Moçambique para esse potencial, pode
ser incrementado pelo potencial reconhecido das indústrias oceânicas para superar o
crescimento da economia global e pelo advento de novas tecnologias que tornam possível e
economicamente viável explorar os recursos oceânicos, e ainda pelo reconhecimento e
convergência de interesse no desenvolvimento dos sectores da economia azul no contexto do
continente africano e global.



O papel do sector das pescas de Moçambique na economia, contribuindo para a segurança
alimentar e nutricional da população, associado à importância social e local da pesca artesanal
como importante base de subsistência (emprego e inclusão social) para as comunidades
costeiras, bem como o potencial da aquacultura para constituir uma fonte-chave de divisas para
o país a longo prazo, também com enorme impacto social positivo nas comunidades rurais,
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poderão ser potenciados pelo processo de OEM que pode contribuir para melhorar 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.


O potencial de desenvolvimento do turismo, especialmente do turismo costeiro, juntamente com
as actividades náuticas e desportivas poderá beneficiar com a maior consciencialização para o
impacto negativo da actividade humana no meio natural, nomeadamente oceânico, com
afirmação do conceito de economia azul no âmbito do planeamento político-estratégico e com o
reconhecimento e convergência de interesse no desenvolvimento dos sectores da economia azul
no contexto do continente africano e o potencial de crescimento associado tendo em conta as
tendências globais.



O potencial de valorização económica da reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos será
potenciado pela maior consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio
natural, nomeadamente oceânico, com afirmação do conceito de economia azul no âmbito do
planeamento político-estratégico.



O potencial de desenvolvimento das actividades portuárias, de logística e transportes marítimos,
com investimentos relevantes planeados em novas infraestruturas portuárias, os investimentos
realizados e projectados para a indústria extractiva de minerais na orla costeira e o grande
potencial para a produção de energia com fontes diversificadas, quer de origem fóssil
(hidrocarbonetos) como renovável beneficiará do potencial reconhecido das indústrias oceânicas
para superar o crescimento da economia global e do advento de novas tecnologias tornam
possível e economicamente viável explorar os recursos oceânicos.



O valor dos ecossistemas de recifes de coral moçambicanos, não só pela sua importância para
as comunidades costeiras que praticam pesca tradicional, como pelo enorme potencial para o
desenvolvimento do turismo, associado a alguma capacidade de investigação sobretudo sobre
recursos vivos e não-vivos, serão valorizados com o processo de OEM, que pode contribuir para
os objectivos da abordagem ecossistémica, e com o aperfeiçoamento da combinação apropriada
de actividades para permitir um ecossistema sustentável a longo prazo e ainda pela maior
consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio natural,
nomeadamente oceânico.
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2.3
2.3.1

VISÃO E MISSÃO
Processo de construção da Visão e da Missão

Para dar ideias para a construção de uma primeira proposta de Visão para o espaço marítimo (e zona
costeira) de Moçambique e de Missão para o POEM foram analisadas (e transcrevem-se neste
documento) a Visão e a Missão de alguns dos POEM incluídos no estudo de benchmark (E4) e de outros
instrumentos que nos pareceram ter Visões e/ou Missões inspiradoras, bem com a Visão e a Missão da
Política do Mar (POLMAR), do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT), da Estratégia para
a Gestão Integrada da Zona Costeira (EGIZC) e os objectivos do Regime Jurídico de Utilização do Espaço
Marítimo Nacional (RJUEM) e da Lei do Mar que directa ou indirectamente enquadram a elaboração
deste plano.
Complementarmente, e tendo em conta as SWOT realizadas e os exemplos analisados, cada elemento
da equipa propôs um conjunto de palavras e/ou frases-chave quer para a Visão quer para a Missão do
POEM, num exercício feito de forma “espontânea”, tendo por fonte de inspiração cada uma das SWOT
temáticas/sectoriais: face aquele diagnóstico o que poderá ser uma Visão para o espaço marítimo (e
zona costeira) de Moçambique e a Missão do POEM?
Essas palavras/frases-chave foram depois agregadas numa proposta de Visão e numa proposta de
Missão que foi depois debatida e melhorada, tendo em conta a opinião e contributos do MIMAIP e da
Comissão Consultiva do POEM.
De seguida apresentam-se um conjunto de metodologias e processos realizados para a construção da
Visão e Missão relacionadas com vários POEM e os seus resultados, bem como a Visão e Missão de
vários elementos enquadradores deste Plano e ainda os objectivos de outros instrumentos que
enquadram também a elaboração do POEM de Moçambique.

Guia da Plataforma MSP para a elaboração de uma Visão para o Ordenamento do Espaço
Marítimo (OEM)
De acordo com o Guia da plataforma MSP (UE/UNESCO) 2 as visões são utilizadas para diferentes fins,
quer como partes integrantes dos processos do OEM, quer separadamente. Em alguns casos, o processo
em si é mais importante do que o documento final, uma vez que apresenta um mecanismo de

2

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/vision_handbook.pdf
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envolvimento das partes interessadas e facilita o diálogo sobre um futuro conjunto. Noutros casos, o
documento final é crucial, por exemplo, se documentar normas e princípios estatutários.
O desenvolvimento de uma Visão para o Espaço Marítimo é especialmente útil para:


a sensibilização para as questões emergentes;



permitir a coordenação entre as diferentes autoridades que tratam de sectores e questões;



o envolvimento das partes interessadas e no reforço das capacidades, especialmente nos casos
em que o OEM é um novo processo;



proporcionar um foco a longo prazo ao OEM para que possa exceder os ciclos políticos e
contabilizar utilizações futuras não presentes até ao momento;



alcançar uma melhor integração terra-mar do planeamento.

A elaboração de uma visão ou de uma estratégia para um determinado espaço marítimo pode ter várias
vantagens. Pode ajudar a comunicar os benefícios de um processo de OEM, estimular o debate público
e o diálogo com as partes interessadas, aumentar a sensibilização para as tendências futuras, definir
prioridades para o espaço marítimo e assegurar o empenho nas acções necessárias para alcançar um
futuro desejado.

Portugal
POEM
No âmbito do POEM3 desenvolvido entre 2008 e 2010 pelo Instituto da Água, Portugal, foi também
desencadeado um processo bastante abrangente de chegar a uma Visão para o Espaço Marítimo
português e a uma Missão para o POEM.
As versões finais da Visão e da Missão foram definidas pela equipa multidisciplinar constituída por
representantes dos vários ministérios com tutela no espaço marítimo ou em actividades que aí ocorriam,
com o apoio do núcleo coordenador. Para esta definição foram tidos em conta os resultados dos
workshops temáticos (WT) promovidos no âmbito do POEM e destinados a envolver os diversos actoreschave sectoriais e regionais (representantes governamentais, de entidades públicas e privadas, de
associações profissionais e sectoriais, de ONG, investigadores, entre outros), estimulando a sua
responsabilização e apropriação do Plano, com a finalidade de identificar e complementar os pontos de
vista de cada sector relativamente ao Espaço Marítimo.
Nestes workshops para além da Visão e da Missão (ver anexo), foram também realizadas análises SWOT
temáticas/sectoriais. Nestes WT, o processo foi feito em dois tempos: depois de cerca de pouco mais de

3

POEM 5.3 Quadro Estratégico (Outubro 2011)
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uma hora para um conjunto de 10 a 15 participantes chegar a uma SWOT temática/sectorial (cerca de
15 a 20 minutos para cada factor), em cerca de 40 minutos foram feitas duas rondas para chegar a uma
Visão e a uma Missão razoavelmente consensuais.
A Visão final definida para o Espaço Marítimo foi a seguinte:
“Espaço Marítimo diferenciador da identidade nacional, sustentável, ordenado e seguro, suporte
de actividades socioeconómicas e potenciador de recursos, assente no conhecimento, na
inovação e na especificidade geográfica.”
E a Missão para o POEM:
“Afirmar a importância económica, ambiental e social do Mar, assente na promoção do
conhecimento dos recursos naturais e das actividades existentes e potenciais e no ordenamento
integrado e gestão adaptativa dos usos que se desenvolvem no espaço marítimo, em estreita
articulação com a gestão da zona costeira, com o normativo internacional, comunitário e nacional
e demais instrumentos de planeamento sectorial e de gestão do território, envolvendo os
diferentes actores e agentes.”
PSOEM
Já no âmbito do PSOEM4, aprovado no final de 2019, foi desenvolvida uma nova Visão para o Espaço
Marítimo que se baseia nos objetivos e nos princípios que sustentam a LBOGEM e na própria Visão da
ENM (2013-2020) que refere que “O Mar-Portugal é um desígnio nacional cujo potencial será
concretizado pela valorização económica, social e ambiental do oceano e das zonas costeiras,
para benefício de todos os portugueses”.
Neste âmbito, o Plano de Situação apresenta a seguinte Visão5:
“Um instrumento de desenvolvimento económico, social e ambiental, de gestão espacial, de
consolidação jurídica e de afirmação geopolítica de Portugal na bacia do Atlântico”.

4

Resolução do Conselho de Ministros n.º 203-A/2019, de 30 de Dezembro, que prova o Plano de Situação de
Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para as subdivisões Continente, Madeira e Plataforma Continental
Estendida. https://dre.pt/application/conteudo/127659203
5 Nota: esta Visão parece mais ser uma visão para o Plano propriamente dito do que para o Espaço Marítimo
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Bélgica (Gaufre)
O primeiro exercício para o OEM da parte belga do Mar do Norte (PBMN)6 realizou-se através do projecto
"GAUFRE" “Towards a spatial structure plan for sustainable management of the sea”, destinado a
fornecer um ponto de partida para a discussão sobre formas de tomada de decisão e participação pública
no contexto de um plano de ordenamento do espaço marítimo.
De acordo com o GAUFRE, o OEM deveria incluir uma Visão integrada de todos os usos no Mar do Norte,
uma vez que era considerado impossível planear tendo em conta apenas um tipo de uso. Refere também
como importante considerar as acções combinadas dos usos à medida que se relacionam com outros
usos e com o ambiente, uma vez que uma abordagem sectorial ou um zonamento restrito não são
adequados à gestão de um sistema dinâmico como o mar.
Para que o Mar do Norte seja sustentável é fundamental a integração e participação dos diferentes
actores no processo de tomada de decisão. O mar não pode ser separado do litoral. Neste sentido, o
plano de ordenamento do Mar do Norte deveria enquadrar-se no meio do hexágono, que representa os
diferentes cenários.

6

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/vision_handbook.pdf;
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/MA/GaufreZVR_en.pdf;
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brochure_cela_bouge_en_mer
_2020.pdf
19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 72

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

O GAUFRE procurou uma primeira Visão espacial para o OEM da PBMN através de um procedimento
em quatro etapas:



analisar os objectivos políticos e as suas reivindicações espaciais;
identificar valores-chave da Bélgica e do Mar do Norte (bem-estar, ecologia e paisagem,
economia);



desenvolver seis cenários com base nestes valores em que cada cenário destaca diferentes
ideais e é representativo das várias actividades usos e funções que ocorrem na PBMN;



planear a estrutura de uma Visão única utilizando os diferentes cenários que constituirão a base
da gestão da PBMN (note-se que aquilo a que na Bélgica chamaram Visão não foi mais do que
a tradução em cartografia dos vários objectivos sectoriais).

A Visão para a PBMN tem por objectivo promover um contexto suficientemente flexível para o
desenvolvimento sustentável da PBMN. O plano resultante deve assumir um carácter transfronteiriço e,
eventualmente, ser transferido para a política internacional dado o carácter dinâmico do ecossistema,
difícil de delimitar pelas fronteiras territoriais. Deste modo, uma política eficaz deve ter uma abordagem
internacional de forma que os usos específicos da PBMN sejam considerados no contexto global do Mar
do Norte e, talvez, para além dele.
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Neste momento existe uma nova versão de POEM para a PBMN para 2020-2026 com o título “Um mar
cheio de actividades” em que a Visão para 2050 tem como princípios que:


o aspecto natural é uma condição fundamental para o desenvolvimento da PBMN em todas as
suas dimensões;



no futuro, a PBMN continuará a oferecer funções de uso importantes para apoiar o bem-estar
social;



no futuro, o princípio do uso múltiplo do espaço será a norma para qualquer uso do espaço na
PBMN.

Seychelles
A Visão para o Espaço Marítimo das Seychelles7 é: “Apoiar um ambiente marinho saudável e
produtivo, as comunidades locais e o desenvolvimento da economia azul através de uma gestão
melhorada e integrada para a conservação, utilização sustentável e resiliência dos ecossistemas.”
(“To support a healthy productive marine environment, local communities and the development of the
Blue Economy through improved and integrated management for conservation, sustainable use and
ecosystem resilience”).

7

https://seymsp.com/wp-content/uploads/2018/06/SEYMSP_WS9_Report_11Oct2017_FINAL.pdf
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Os dois principais sectores económicos das Seychelles são o turismo e a pesca, ambos muito
dependentes de um oceano saudável e de uma economia forte.
A Visão para o OEM das Seychelles foi alcançada tendo como ponto de partida o artigo 38º da
Constituição das Seycheles e a realização de workshops com as várias partes interessadas.
Os participantes no 1º workshop foram conduzidos através de um exercício de “visão” do qual resultou a
identificação de sete sectores importantes (sem ordem específica):


conservação da biodiversidade;



património cultural;



pescas;



transporte marítimo;



extracção de petróleo (mineral e agregado);



energias renováveis e



turismo.

Os resultados do exercício de estabelecimento de uma “visão” foram depois declinados em objectivos
gerais pelos participantes do workshop e classificados por ordem de prioridade baixa, média e alta (ver
quadro abaixo).
A informação resultante foi analisada até se alcançar a Visão acima referida.
Fisheries
Effective sustainable EAF fisheries management through management planning,
enforcement & compliance

High

Set targets at maximum economic yield instead of MSY

High

Review of the capitalisation of the sector- capacity, economic efficiency and subsidies
whilst ensuring equity across the fleets and ensuring local fleets are not disadvantaged

High

Food nutrition and security for the Seychelles Nation

High

Capacity building and professionalization within the local fishing sector- including improved
High
organisational and operational capacity (e.g. associations)
Promote maritime safety and security (e.g. against piracy)

High

Increase and improve public awareness and education on fisheries role and issues

High

Eliminate IUU fishing

High

Socio-economic impact assessment of small scale and semi industrial fisheries

High

Assessment of the implications of conservation and management on socio-economics of
the industrial fishery sector

High

Fishermen part of the decision making / governance processes

High

Meet international standards of best practise for sustainable fisheries (e.g. FAO fisheries
standards) to open new markets

High
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Promote sustainable mariculture and diversification in resources and markets

Medium

Continue efforts on by-catch reduction minimising fisheries impacts on endangered or
threatened species (e.g. as in FAD management plan)

Medium (Avg.
across fisheries)

Tourism
Achieve full integration and implementation of the Seychelles Sustainable Development
Strategies through improved coordination and support

High

Double the revenue per visitor for conservation activities based on average over the last
five years

High

Create more financial incentives for private business to adopt Sustainable Tourism related
norms

High

Improve and update policies, regulations, and laws pertaining to marine tourism and other
maritime traffic in order to reduce the negative environmental impacts including those of
self-sail and private boats

High

Improve the regulations and increase the transparency (as concerns the distribution of
funds) of funds collected and disbursed as part of the Corporate Social Responsibility tax

Medium

Facilitate and promote the implementation of environmentally sound Public Private
Partnerships (PPP) as regards PA management and conservation

Medium

Increase access and accessibility to outer islands through the expansion of inter-island
marine and airplane transportation and related infrastructures

Low

Increase the capacity of tourism related transport / development of infrastructure to allow
for sustainable development of this sector

Low

Biodiversity Conservation
Ensure sustainable use and ecological integrity through the establishment of effective
partnerships, effective conservation and management of the seascape

High

Ensure ecological representation through identification/mapping, management and
sustainable use (species, habitats, processes/function)
- representation of certain % in protected areas
- restoration and rehabilitation as appropriate

High

Promote public awareness of the value of ecosystems
- Valuation as a management tool and mainstreaming into decision making

High

Establishment of a functional platform for the implementation of:
- NBSAP
- (consortium/partnerships/networking/collaboration including corporate/private)
- Information management and effective dissemination
- Provides a platform for engagement in the design SeyMMAP
- Needs to have decision-making ability

High

All financing needs for marine biodiversity conservation in the NBSAP are met.
- Strengthen national dialogue to achieve greater transparency in allocation of national
project funding
- Establishment of diverse sustainable financing mechanisms

High

Cultural Heritage
Preserve and protect cultural assets and national heritage/maritime heritage

High

Preserve access and use of areas for traditional activities/uses

High

Petroleum
Review necessary legislation/policies relating to petroleum exploration including;
- to increase funding for environmental protection / conservation

High
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- create relevant environmental legislation
- a mitigation framework
Marine Transportation
Intensification and standardization of biosecurity measures relating to inter-island and inter
High
EEZ transportation (boat and plane)
Renewable Energy
Increase the adoption of renewable energy (increase incentives and availability and
capacity)

Medium

Fonte: Workshop report, fevereiro 4,2014. Seychelles Marine Multi-use adaptation project

https://seymsp.com/2014/02/15/stakeholder-workshop-1-february-2014/

Jamaica
A Visão para o Espaço Marítimo da Jamaica8 é: "Um futuro em que uma gestão eficaz e colaborativa
da biodiversidade e saúde dos ecossistemas do banco Pedro e ilhéus apoie meios de
subsistência sustentáveis" (“A future where effective and collaborative management of the Pedro Bank
and Cays biodiversity and ecosystem health support sustainable livelihoods”).
Processos usados para alcançar a Visão:


Foi realizado um workshop preliminar do OEM com o PBWG para desenvolver uma Visão,
identificar recursos, utilizações e partes interessadas, bem como determinar os objectivos e
metas para o planeamento do futuro dos recursos marinhos do banco Pedro.



Foram feitas avaliações no terreno, reuniões de sensibilização com as partes interessadas da
pesca em diversos locais para partilhar e obter feedback sobre a visão, as metas e os objectivos
do OEM.



Foi realizado um segundo workshop de planeamento com o PBWG para partilhar resultados,
obter feedback e apoiar uma aprendizagem transversal transparente entre as partes
interessadas. Vários exercícios permitiram ao grupo rever novas informações recolhidas e
discutir meios para preencher as restantes lacunas de dados. Com base nos resultados da
recolha de dados e do trabalho de campo, a visão, objectivos e metas para o banco Pedro foram
reavaliados pelo PBWG e adaptados em conformidade.

Países Baixos
A Visão sobre o Mar do Norte9 foi estabelecida na Agenda Espacial do Mar do Norte de 2050: “Os Países
Baixos beneficiarão de um Mar do Norte seguro, limpo, saudável e ecologicamente diversificado
que ajude a suprir as necessidades económicas e sociais. O mar é também de grande significado

8
9

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/JAM/Pedro%20Bank%20MSP%20Final%20Report%2031July.pdf
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2015/12/15/policy-document-on-the-north-sea-2016-2021
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sociocultural e histórico para os Países Baixos e é uma fonte de conhecimento. O mar pode dar
um contributo óptimo se a sua resiliência natural for (ainda) restaurada e aumentada e se a sua
atracção for preservada para todos. A utilização do mar encontra-se num estado de transição. O
cerne da nova política para o Mar do Norte é: juntamente com as organizações da sociedade civil,
orientar-se para a utilização desejada em termos de espaço e tempo, ecologia e economia, e
continuar a desenvolver o potencial natural do mar e da costa. O Governo Central pretende uma
abordagem do mar baseada no desenvolvimento, que deixe espaço para novas iniciativas e uma
gestão flexível do mar.” (“The Netherlands will benefit from a safe, clean, healthy and ecologically
diverse North Sea that helps to provide for economic and social needs. The sea is also of great sociocultural and historical significance to the Netherlands and it is a source of knowledge. The sea can make
an optimal contribution if the natural resilience is (further) restored and increased and its attraction is
preserved for everyone. The use of the sea is in a state of transition. The crux of the new policy for the
North Sea is: together with civil-society organisations, steering towards desired use in terms of space and
time, ecology and economy, and continuing to develop the natural potential of the sea and coast. The
Central Government is aiming for a development-based approach to the sea, one that leaves room for
new initiatives and flexible management of the sea.”).
Com base nesta Visão, a ênfase no período até 2050 será dada a cinco temas:


construção com a natureza do Mar do Norte;



transição energética no mar;



utilização múltipla/multifuncional do espaço;



ligação entre a terra e o mar;



acessibilidade/navegação.

Suécia
Embora o ano visado pelos planos de ordenamento do espaço marítimo da Suécia10 seja 2030, o ano
2050 é utilizado como ano de visão, para estimular o debate e a reflexão sobre a perspectiva de longo
prazo do planeamento.
A Visão baseia-se em três perspectivas iguais:


um ambiente marinho equilibrado;



indústrias marítimas competitivas e



zonas costeiras atractivas.

10

https://www.havochvatten.se/download/18.21aefcd7150f8b6c38fc67a1/1448899234136/proposal-for-direction-ofmarine-spatial-planning.pdf
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A Visão dos planos de ordenamento do espaço marinho olha para o horizonte de 205011 é uma concepção
do estado do espaço marítimo e da forma como este está a ser utilizado, desde que os objectivos de
ordenamento sejam alcançados. A Visão representa o estado que o ordenamento do espaço marinho se
destina a ajudar a realizar.
"Em 2050 vamos utilizar o mar através de indústrias marítimas competitivas, inovadoras e
sustentáveis. O mar terá um bom estado ambiental e uma rica biodiversidade. Iremos conservar
e desenvolver as paisagens naturais e culturais do mar e utilizar os seus serviços ecossistémicos.
Haverá um amplo valor de utilidade pública e oportunidades de recreação. O mar proporcionará
prazer e benefícios para todos. As empresas e a gestão pública cooperarão e os planos de
ordenamento do espaço marinho proporcionarão uma abordagem holística e prospectiva, bem
como previsibilidade. Em 2050, continuaremos a viver em paz e liberdade na região do Báltico e
do Mar do Norte. As alterações climáticas terão sido retardadas e teremos adaptado a
circunstâncias alteradas". (“In 2050 we will be using the sea by means of competitive, innovative and
sustainable maritime industries. The sea will have a good environmental status and a rich biodiversity.
We will be conserving and developing natural and cultural landscapes in the sea and making use of its
ecosystem services. There will be ample public amenity value and opportunities for recreation. The sea
will provide enjoyment and benefit to all. Businesses and public management will be cooperating, and
marine spatial plans will provide a holistic and forwardthinking approach as well as predictability. In 2050
we will continue to live in peace and freedom in the Baltic and North Sea region. Climate change will have
been slowed down and we will have adapted to altered circumstances.”).

Austrália
A Visão para a Grande Barreira de Coral12 é: "Garantir que a Grande Barreira de Coral continue a
melhorar o seu Valor Universal Excepcional a cada década até 2050, para ser uma maravilha
natural para cada geração sucessiva que se avizinha". (“To ensure the Great Barrier Reef continues
to improve on its Outstanding Universal Value every decade between now and 2050 to be a natural
wonder for each successive generation to come.”).
No contexto do Plano de Sustentabilidade a Longo Prazo do Recife 2050, a Visão é o objetivo comum
que descreve o que os australianos, como guardiães da comunidade internacional, querem que seja o
futuro deste recife de coral.
O Plano baseia-se nos fortes alicerces de gestão existentes, e é baseado no princípios de gestão
cooperativa sustentados por um conhecimento abrangente.

11

https://www.havochvatten.se/download/18.56d79bf516b232e9db573cab/1560164109554/proposal-marinespatial-plans-sweden-revieiw.pdf
12
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/d98b3e53-146b-4b9c-a84a-2a22454b9a83/files/reef2050-long-term-sustainability-plan.pdf
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Acções governamentais, indústria, proprietários tradicionais, pesquisadores e a comunidade irão ser
totalmente integrados para garantir que as ameaças atuais e futuras ao recife sejam enfrentadas de forma
eficaz, eficiente e de maneira apropriada. As abordagens regionais e locais, baseadas no conhecimento
local e especializado, serão centrais para proteger e gerir os valores do Recife e os benefícios da
comunidade que eles apoiam.
Também foram desenvolvidas actividades adicionais com o Grupo de Parceria para resolver questões
pendentes e aumentar a proteção dos valores do recife, como a saúde do ecossistema e a biodiversidade.
O Plano coordena os atividades e novas iniciativas, nomeando metas, objetivos e resultados para
melhorar a Valor Universal Excepcional da Área do Património Mundial a cada década sucessiva entre
agora e 2050.
No centro deste Plano está um Quadro de Resultados com sete temas abrangentes:


saúde do ecossistema,



biodiversidade,



património,



qualidade da água,



benefícios comunitários,



benefícios económicos e



governação.

Estes temas reflectem as áreas prioritárias de acção identificadas pelos governos e parceiros. Juntos
eles abordarão os principais riscos para o recife e assegurarão que o uso ecologicamente sustentável
possa continuar.
Os temas em si não estão sozinhos. Só trabalhando para os resultados em todos os temas é que as
ameaças serão respondidas, a resiliência reforçada e a Visão concretizada.
A Missão da Autoridade do Parque Marinho é "...proporcionar a todos os australianos e à comunidade
internacional a protecção a longo prazo, a utilização ecologicamente sustentável, a compreensão
e o usufruto da Grande Barreira de Coral, através dos cuidados e do desenvolvimento do Parque
Marinho da Grande Barreira de Coral".

POLMAR
Visão
O Governo da República de Moçambique tem a seguinte Visão para o mar: Um mar seguro, gerido de
forma integrada e responsável, com benefícios socioeconómicos para Moçambique, rumo ao
desenvolvimento sustentado.
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Missão
A Missão da Política e Estratégia do Mar é promover o conhecimento e o desenvolvimento
económico, social e cultural sobre o mar, assentes nos princípios da economia azul.

PNDT
O PNDT tem em conta os três grandes objectivos definidos pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento
(ENDE 2015-2035) a que o país deve aspirar atingir nesse horizonte temporal:


Moçambique próspero e competitivo



Moçambique seguro e inclusivo



Moçambique sustentável

O PNDT interpreta, interrelaciona e pondera os objectivos e aspirações da ENDE 2015-2035 e da Agenda
2025 (revisão de 2013), conferindo-lhes uma dimensão espacial e tem também em conta os Objectivos
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, a leitura analítica dos problemas, potencialidades,
dinâmicas, ameaças, oportunidades e desafios que se colocam ao desenvolvimento territorial de
Moçambique, e a exploração de diferentes cenários de desenvolvimento territorial, o PNDT assume o
objectivo central de endogeneização do desenvolvimento e propõe uma Visão Orientadora do
Desenvolvimento Territorial estruturada nas cinco ideias-chave ilustradas abaixo.
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EGIZC
Visão

Zona costeira de Moçambique rica em biodiversidade, livre de degradação ambiental, e resiliente
às mudanças climáticas, com um desenvolvimento socioeconómico integrado e sustentável.
Missão

Promover a Gestão Integrada da Zona Costeira através da implementação articulada e coordenada
de políticas e instrumentos que assegurem o uso racional do espaço físico, a preservação dos
recursos naturais, a redução da vulnerabilidade das comunidades, visando o desenvolvimento
sustentável e resiliência costeira.

RJUEM
No seu Artigo 5 define como finalidade dos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, de entre
outros aspectos:
a) executar os objectivos de desenvolvimento estabelecidos nos instrumentos estratégicos de
ordenamento e de gestão do espaço marítimo;
b) promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente do mar e dos recursos
marinhos e dos serviços dos ecossistemas;
c) assegurar a preservação, protecção e recuperação dos valores naturais e ecossistemas costeiros
e marinhos e a manutenção do bom estado ambiental do meio marinho;
d) prevenir os riscos da acção humana minimizando os efeitos decorrentes de catástrofes naturais
e das alterações climáticas;
e) ordenar os usos e actividades a desenvolver no espaço marítimo com respeito pelos
ecossistemas marinhos;
f)

assegurar a salvaguarda do património cultural aquático, visando assegurar a utilização
sustentável dos recursos e potenciar a criação de emprego;

g) prevenir ou minimizar eventuais conflitos entre usos e actividades desenvolvidas no espaço
marítimo;
h) garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de
utilização privativa do espaço marítimo;
i)

assegurar a qualidade da informação disponível sobre o espaço marítimo nacional.
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Lei do Mar
A Lei do Mar no seu artigo 82 define os Objectivos do Ordenamento e gestão do Espaço Marítimo:
a) promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente dos recursos marinhos e dos
ecossistemas, garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos diversos usos e das
actividades nele desenvolvidos, atendendo à responsabilidade inter e intrageracional na
utilização do espaço marítimo nacional e visando a criação do emprego;
b) atender à preservação, protecção e recuperação dos valores naturais, biodiversidade e dos
ecossistemas costeiros e marinhos e à manutenção do bom estado ambiental do meio marinho,
assim como a prevenção de riscos e à minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes
naturais, de alterações climáticas ou da acção humana;
c) garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de
utilização privativa, e permitir o exercício dos direitos de informação e participação.

Termos de Referência (TdR) para o desenvolvimento do POEM
Os TdR para o desenvolvimento do POEM identificaram cinco objectivos gerais a que o plano tem que
responder:
1. Estabelecer um ordenamento espacial marítimo, respeitando os princípios da gestão integrada e
do desenvolvimento sustentável.
2. Promover a exploração económica sustentável, racional e eficiente do mar e dos recursos
marinhos e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a compatibilidade e a sustentabilidade
dos diversos usos e das actividades nele desenvolvidos, atendendo à responsabilidade inter e
intrageracional na utilização do espaço marítimo nacional e visando a criação do emprego.
3. Assegurar a preservação, protecção e recuperação dos valores naturais, biodiversidade e
ecossistemas costeiros e marinhos e a manutenção do bom estado ambiental do meio marinho,
assim como a prevenção de riscos e à minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes
naturais e das alterações climáticas ou da acção humana.
4. Garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos títulos de
utilização privativa do espaço marítimo, e permitir o exercício dos direitos de informação e
participação.
5. Assegurar a qualidade da informação disponível sobre o espaço marítimo nacional.
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Programa quinquenal do Governo 2020-2024
A acção fundamental do Governo estará direccionada para três Prioridades, designadamente:


i) Desenvolver o capital humano e justiça social;



ii) Impulsionar o crescimento económico, a produtividade e a geração de emprego; e



iii) Fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente.

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas
(organizados de acordo com o Stockholm Resilience Centre)

Capital natural
14. Proteger a vida
marinha
15. Proteger a vida
terrestre
6. Água potável e
saneamento
13. Acção climática

Sociedade
1. Erradicar a pobreza
11. Cidades e comunidades
sustentáveis
16. Paz, justiça e
instituições eficazes
7. Energias renováveis e
acessíveis
3. Saúde de qualidade

Economia

Governança

8. Trabalho digno e
crescimento económico
9. Indústria, inovação e
infraestruturas

17. Parcerias para a
implementação
dos objectivos

10. Reduzir as
desigualdades
12. Produção e consumo
sustentáveis

4. Educação de qualidade
5. Igualdade de género
2. Erradicar a fome
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Palavras/frases chave que resultam do diagnóstico do POEM
(propostas pela equipa técnica do POEM)
Para a Visão
Desenvolvimento sustentável do Espaço Marítimo e Zona Costeira



Desenvolvimento sustentável



Desenvolvimento do país, em termos económicos, industriais e sociais



Desenvolvimento socioeconómico integrado, assente na economia azul



Desenvolvimento sustentado

Economia Azul próspera e inclusiva, fonte de riqueza renovável



Crescimento económico



Desenvolvimento da economia azul



Economia do mar próspera



Economia do mar inclusiva



Fonte de riqueza renovável

Coesão Social / População



Impacto social



Emprego e inclusão social



Respeito pelas comunidades locais



Benefício das comunidades costeiras



Segurança alimentar e nutricional da população



Espaço Marítimo inclusivo



Zona Costeira que preserve a identidade dos valores naturais e culturais



Bem-estar socioeconómico

Segurança



Seguro



Zona Costeira segura face aos riscos naturais

Ambiente



Respeito pelo Ambiente e pela Sustentabilidade
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Espaço marítimo saudável e sustentável



Ambiente sustentável (despoluído e, sobretudo, livre de plásticos)



Ambiente marinho rico e diverso



Boas condições ecológicas que possam ser transferidas às próximas gerações

Recursos



Uso sustentável do Mar e dos seus recursos



Utilização do Espaço Marítimo e dos seus recursos, intensa, equilibrada e sustentável.



Valorização económica de recursos (físicos e histórico-culturais)



Exploração dos recursos marinhos e costeiros integrada numa economia nacional, produtiva,
competitiva e moderna



Compatibilização permanente das actividades pesqueiras com a preservação dos valores
ambientais de modo socioeconómico e ecologicamente sustentável



Motores do turismo Moçambicano



Desenvolvimento social e económico das actividades turísticas em Moçambique



Afirmação de Moçambique como um destino turístico de classe mundial



Energia limpa e renovável como força motriz para impulsionar de forma sustentável o
desenvolvimento económico e social da zona costeira moçambicana.



Exploração e Produção seguras dos Recursos Energéticos existentes no offshore.

Ordenamento e gestão integrada



Espaço Marítimo ordenado e partilhado de forma sustentável



Adequação dos usos e ocupação à diversidade e resiliência dos ecossistemas



Espaço Marítimo tecnicamente ordenado



Espaço Marítimo dinâmico



Zona Costeira harmoniosamente desenvolvida



Integração dos sectores socioeconómicos potenciadores de recursos



Modelo de gestão integrado e sustentado



Espaço Marítimo de exploração sustentável, segura, inovadora sob carácter autónomo e
soberano.
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Conhecimento



Adopção de estratégias nacionais de gestão integrada, sustentada e participada, suportadas no
conhecimento científico.



Espaço onde existe colaboração e busca de informação científica actualizada e relevante



Assegurar um planeamento equilibrado ambientalmente e economicamente, temporalmente
sustentável e espacialmente justo (também aplicável à missão).

Para a Missão


Rever e compatibilizar o regime jurídico do domínio público marítimo com a constituição de uma
nova figura jurídica, materializada por faixas de protecção do litoral eficazes a horizontes
temporais alargados.




Afirmar a soberania.
Promover o espaço marítimo através de coordenação de políticas e acções que reduzem a
vulnerabilidade das comunidades costeiras, enquanto asseguram a resiliência dos ecossistemas
marítimos.



Afirmar o território costeiro como património colectivo, dotado de valores culturais, ambientais e
económicos que importa preservar e potenciar, promovendo a solidariedade intergeracional.



Afirmar a importância da valorização e protecção dos recursos naturais do litoral e da plataforma
continental no quadro de medidas de adaptação aos riscos naturais, actuais e em contexto de
mudanças climáticas.



Aumentar o conhecimento sobre os processos e dinâmica costeira, actual e em cenários de
mudanças climáticas, para fundamentar políticas e estratégias de ordenamento e gestão
integrada e sustentada do espaço e riscos costeiros.



Promover os recursos naturais do Mar e Costeiros numa base técnica, sustentável, inovadora e
dinâmica, regulando adequadamente a exploração, através de instrumentos legislativos e
normativos, das actividades extractivas, preservando os ecossistemas aquáticos, marinhos e
terrestres, priorizando o incentivo do bem-estar socioeconómico de todos os sectores e agentes
envolvidos.



Contribuir para a implementação das estratégias e dos instrumentos legais que se dirigem de
forma mais concreta aos problemas da qualidade ambiental e da poluição (valoriza o que já
conseguiram fazer; os mais relevantes: Estratégia para a Gestão Integrada da Zona Costeira
(EGIZC) 2016-2025; Regulamento de Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho
e Costeiro (Decreto 45/2006); Política e Estratégia do Mar (POLMAR)).



Consolidar uma rede marinha de áreas de conservação com uma gestão eficaz, justa e
participada, seguindo as metas e standards de qualidade internacionais. Afirmar a necessidade
de uma exploração sustentável dos recursos, sensibilizando a indústria e as comunidades locais
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populações e promovendo a investigação científica, visando um desenvolvimento sustentável e
resiliência ambiental.


Organizar e promover o desenvolvimento e formas de gestão eficazes da actividade produtiva
das empresas de toda a fileira da pesca, com base no conhecimento científico, promovendo uma
monitorização e uma fiscalização eficazes do sector pesqueiro nacional e estrangeiro.



Definição de zonas e locais afectos à aquacultura, identificando as boas práticas que envolvem
uma aquacultura sustentada em termos ambientais e promovendo-a em duas vertentes: a
vertente das comunidades locais numa perspectiva de melhoria das condições alimentares, e a
vertente da diversificação especialmente dirigida para o mercado externo.



Promover a importância económica, ambiental e social do Mar e da zona costeira para fazer do
turismo um dos pilares do desenvolvimento equilibrado e sustentável de Moçambique, ordenando
e garantindo o uso partilhado e sustentável dos recursos marinhos e costeiros com enfase para
o desenvolvimento sustentável do turismo em Moçambique como uma importante componente
do desenvolvimento social e económico de Moçambique. Ordenar o espaço Marítimo e costeiro
para benefício dos seus atractivos turísticos, respeitando de forma harmoniosa e inclusiva os
diversos actores e interesses sectoriais.



Contribuír para o enquadramento técnico, ambiental e social das múltiplas actividades
relacionadas com o desenvolvimento da pesquisa e produção de Petróleo e Gás no offshore e
nos distritos costeiros, nomeadamente nas seguintes vertentes:


desenvolver estratégias ponderadas na fileira dos recursos energéticos, desde a pesquisa e
produção de petróleo e gás até à sua transformação, transporte e/ou utilização local, por
forma a promover o desenvolvimento económico do país, com especial ênfase nos distritos
costeiros, sempre com respeito pelos valores naturais e culturais aí presentes;



articular de modo coordenado e transparente as estratégias legislativas, administrativas,
empresariais, comunitárias e ambientais no sentido de assegurar a harmonização do
desenvolvimento económico das regiões costeiras com o desenvolvimento das populações
e das ouras actividades tradicionais e complementares;



promover a investigação científica relacionada com o Mar, beneficiando da presença e da
capacidade das infraestruturas físicas e recursos humanos qualificados, contribuindo para: i)
uma melhor monitorização das questões ambientais; ii) um diálogo mais informado com os
movimentos ambientalistas e com as populações; iii) a crescente formação e integração dos
recursos humanos endógenos nos processos de decisão.



Servir como um instrumento de base para a promoção de um aproveitamento mais articulado e
racional da matriz energética através do levantamento espacial que facilite um planeamento
integrado e a optimização da exploração dos recursos marítimos e da faixa costeira



Estabelecer-se como uma plataforma de suporte a colaboração (interpessoal, interinstitucional,
intersectorial) e de busca de informação científica actualizada e relevante no contexto de
desenvolvimento da economia azul.
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Identificar oportunidades de pesquisa científica marinha, definindo estratégias e prioridades, e
conduzir pesquisa marinha de qualidade para suportar as necessidades locais, potenciando as
sinergias de todas partes envolvidas na pesquisa.



Congregar os diferentes conhecimentos sobre o mar e a costa por forma a permitir uma tomada
de decisões assente em evidências.

2.3.2

Propostas de Visão e Missão

Visão para o Espaço Marítimo (e Zona Costeira) de Moçambique
Tendo por base o apresentado acima, a Visão para o Espaço Marítimo (e Zona Costeira) de Moçambique
articula com, responde, e contribui para as visões estabelecidas nas políticas e estratégias nacionais
relevantes (POLMAR, PNDT, EGIZC, Lei do Mar, Programa quinquenal do Governo 2020-2024),
sublinhando o valor da prosperidade e desenvolvimento económico, da segurança e da gestão integrada
e responsável em favor de uma abordagem socialmente inclusiva e solidária que respeita os valores
patrimoniais, culturais e naturais, conduzindo a um desenvolvimento socioeconómico sustentável.
Complementarmente, esta proposta de Visão articula as três dimensões interligadas da sustentabilidade,
definidas no âmbito dos ODS: economia, sociedade e capital natural, onde este constitui a base para o
desenvolvimento da sociedade e esta, por sua vez, o suporte da economia.
Organiza-se, assim, em torno dos seguintes valores em cada dimensão de sustentabilidade:


Capital Natural: um espaço marítimo e uma zona costeira protegidos enquanto bem comum
intergeracional, saudável e sustentável, diverso e rico em biodiversidade, livre de degradação
ambiental e resiliente às mudanças climáticas, que ofereça protecção e permita a recuperação
dos valores naturais e dos ecossistemas costeiros e marinhos e a manutenção do bom estado
ambiental do meio marinho.



Sociedade: um espaço marítimo e uma zona costeira que respeitem as comunidades locais e
promovam a inclusão social, preservando a identidade dos valores naturais e culturais e
proporcionando emprego e segurança alimentar e nutricional da população.



Economia: um espaço marítimo e uma zona costeira que promovam o crescimento económico
e que constituam um motor de desenvolvimento integrado e sustentável do país, assente nos
usos e actividades que dão forma a uma economia azul próspera, inclusiva e fonte de riqueza
renovável pelo uso sustentável do Mar e dos seus recursos.

Estas dimensões são sustentadas e baseadas num modelo de governança que valoriza a
articulação do ordenamento do espaço marítimo, e da zona costeira, com os documentos de
estratégia e de política já existentes, o ordenamento e a gestão integrada do território, e a segurança
e afirmação da soberania no contexto transfronteiriço, internacional e global. Este modelo de
governança contribui assim para tornar Moçambique um território funcionalmente integrado, coeso e
sustentável, com uma gestão territorial participada, transparente, mais eficiente e mais eficaz.
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Neste contexto, propõe-se como Visão a consolidação, no horizonte de 2040, de um
Espaço Marítimo ordenado, compartilhado e gerido de forma sustentável, onde os
usos, actividades e funções não só trazem benefícios socioeconómicos para
Moçambique como são adequados à diversidade e resiliência dos ecossistemas e a
uma gestão equilibrada dos recursos.
Pretende-se, com o apoio do POEM, consolidar o Espaço Marítimo (e a zona costeira) de Moçambique
contribuindo para que o mesmo seja assumido como uma parcela essencial do território nacional, como
um espaço adaptativo, dinâmico e inovador, suportado no melhor conhecimento científico, obedecendo
a um modelo de gestão integrado e responsivo, respeitador da cultura, das tradições e necessidades das
comunidades locais, sob um carácter autónomo e soberano.

Missão para o POEM de Moçambique
Da mesma forma que a Visão, também a Missão do POEM de Moçambique articula os mesmos três
níveis interligados da sustentabilidade - economia, sociedade e capital natural -, onde este constitui a
base para o desenvolvimento da sociedade e da economia.
A Missão do POEM contribui, desta forma para que sejam alcançados os objectivos estabelecidos nas
políticas e estratégias nacionais relevantes e já referidas, bem como, e particularmente, para alcançar os
objectivos definidos para o ordenamento do espaço marítimo no RJUEM e nos TdR que enquadram a
elaboração deste Plano. A Missão sublinha também os valores já enunciados da prosperidade e
desenvolvimento económico, da segurança e da gestão integrada e responsável em favor de uma
abordagem socialmente inclusiva e solidária no respeito pelos valores patrimoniais, culturais e naturais,
que conduza a um desenvolvimento socioeconómico sustentável.
O POEM constitui-se como uma “plataforma de suporte à coordenação e articulação de estratégias
e políticas de desenvolvimento socioeconómico sustentável que incidem sobre o Espaço
Marítimo nacional, a zona costeira, e os seus recursos”.
Assim, a Missão do POEM é
Assegurar o trabalho colaborativo e participativo assente em informação científica
relevante no contexto do desenvolvimento sustentável da economia azul de
Moçambique, contribuindo para a defesa e afirmação da soberania nacional e para a
crescente consciencialização e aproveitamento do potencial que o mar oferece.
Esta Missão, tal como acima referido, pode ser declinada, de forma a, simultaneamente, traduzir e ter em
conta as questões relacionadas com as três dimensões da sustentabilidade identificadas:


Capital Natural: assegurar a valorização e protecção dos recursos naturais do espaço marítimo
e da zona costeira; ordenar e garantir o uso partilhado, integrado e sustentável dos recursos
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marítimos e costeiros de Moçambique; contribuir para a implementação das estratégias e dos
instrumentos legais que se dirigem de forma concreta aos problemas da qualidade ambiental e
da poluição; aumentar o conhecimento sobre os processos e dinâmica costeira actual e em
cenários de mudanças climáticas, para fundamentar políticas e estratégias de ordenamento e
gestão integrada e sustentada do espaço e dos riscos costeiros.


Sociedade: reduzir a vulnerabilidade das comunidades costeiras, designadamente aos riscos
naturais (incluindo as mudanças climáticas) e de origem antrópica, enquanto assegura a
resiliência dos ecossistemas marítimos e costeiros; permitir o envolvimento das comunidades
locais e dos outros actores presentes neste território (designadamente empresas e ONG) nos
processos de decisão e implementação das estratégias de desenvolvimento; configurar o espaço
marítimo e o território costeiro como património colectivo, dotado de valores culturais, ambientais
e económicos que importa preservar e potenciar, promovendo a solidariedade intergeracional.



Economia: promover o desenvolvimento económico e social sustentável e sustentado; assegurar
a harmonização do desenvolvimento económico do país com o desenvolvimento das populações
e a protecção dos valores naturais; servir como instrumento de base para a promoção de um
aproveitamento mais articulado e racional dos recursos marítimos nacionais através de um
planeamento integrado.

Estas dimensões são sustentadas e baseadas num modelo de governança que o POEM corporiza,
assente na definição de estratégias e iniciativas legislativas, administrativas, comunitárias, ambientais e
de desenvolvimento sectorial articuladas, coordenadas e transparentes que têm em conta, numa lógica
de gestão adaptativa, a evolução do conhecimento científico que será adquirido de forma proactiva,
integrada e partilhada.
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3

MATRIZ DE COMPATIBILIDADES DE USOS MÚLTIPLOS

3.1
3.1.1

METODOLOGIA
Coexistência de usos, actividades e funções

Depois de identificados os usos, actividades e funções no âmbito do Inventário e Caracterização
Ambiental (ver Entregáveis 4 e 5 e WebSIG do POEM) foi elaborada uma Matriz de Compatibilidades de
Usos Múltiplos, onde são reflectidas e avaliadas as compatibilidades e incompatibilidades entre diferentes
usos, actividades e funções, incluindo nessa avaliação uma escala temporal, dado que determinados
usos podem ser compatibilizados em termos de sazonalidade (por exemplo, o planeamento de
determinadas actividades potencialmente impactantes para épocas que não coincidam com a migração
de mamíferos marinhos para essa área, ou com as épocas de reprodução de certos recursos de pesca,
etc.), bem como uma escala espacial, uma vez que determinados usos podem acontecer no mesmo local,
mas a diferentes níveis (por exemplo, actividades sobre o fundo do mar podem não ser incompatíveis
com actividades à superfície ou mesmo a diferentes alturas da coluna de água).
A análise dos vários usos, actividades e funções permite verificar que os diferentes sectores interagem
com o ambiente marinho de diversas formas no espaço e no tempo, e com diferentes intensidades. Os
diferentes usos, actividades e funções podem ser: i) de natureza extractiva, como a pesca ou as
biotecnologias que retiram organismos da coluna de água, ou a produção de hidrocarbonetos que extrai
recursos do subsolo marinho; ii) de natureza não extractiva como são o transporte marítimo ou as áreas
reservadas para a conservação, manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas, etc.; ou ainda iii) o
uso do espaço para a instalação de infraestruturas de aquacultura ou de geração de energias renováveis.
Isto confirma a natureza multidimensional do oceano, que deve ser integrada no POEM. É também de
notar que os usos, actividades e funções que ocorrem no espaço marítimo, requerem diferentes
condições do meio marinho: alguns dependem do estado ecológico do meio (conservação, turismo ou
pesca e aquacultura), outros das características oceanográficas e climáticas (transporte marítimo e
instalação de estruturas de geração de energias renováveis). E ainda que as necessidades de
desenvolvimento sectorial no espaço marítimo envolvem, por vezes, a instalação de infraestruturas ou a
disponibilidade de espaços em terra para os usos e actividades realizados no mar: por exemplo
instalações de desembarque, cais de apoio, áreas de armazenagem, actividades de processamento e
transportes. Isto reforça a necessidade te uma forte articulação entre o ordenamento do espaço marítimo
e o ordenamento terrestre, em especial nas zonas costeiras.
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3.1.2

Potenciais conflitos e sinergias de utilização do espaço marítimo

Diversos autores, como Ehler e Douvere (2009) sugerem um método matricial para identificar conflitos e
compatibilidades. O quadro seguinte apresenta alguns exemplos de tipologias de conflitos espaciais1.

Quadro 3.1 - Exemplos de tipologias de conflitos
Tipos de conflito
No mesmo
sector
(ex.: pesca)
Conflitos
entre usos
e
actividades
humanas

Exemplo de conflitos

Incompatibilidades

Pesca por arrasto e
pesca com armadilha

Perda das artes e das
capturas

Separação de áreas com
diferentes tipos de arte de
pesca

Pesca comercial e
pesca de lazer

Perda das artes e das
capturas

Designação de áreas
específicas para a pesca
recreativa

Condutas e cabos
Danos nas condutas e
submarinos e pesca de cabos, perda de artes de
arrasto
pesca

Uso-uso

Designação de áreas em torno
dos cabos e condutas onde
não seja permitida a pesca de
arrasto

Transportes marítimos
e parques de energias
renováveis offshore

Colisão, derrames e danos Separação de usos, zonas de
na estrutura dos parques
segurança em torno dos
de energias renováveis
parques de energias
renováveis

Prospecção e
exploração de petróleo
e gás e aquacultura

Qualidade da água e
derrames de petróleo

Pesca de arrasto e
áreas de desova dos
peixes

Perda de habitat, redução
da população de peixes

Transportes marítimos Ruído dos navios, colisão
Conflitos entre usos e
e áreas de alimentação com cetáceos
actividades humanos e a de mamíferos marinhos
natureza
Capturas acessórias

1

Orientações de gestão

Designação de áreas
reservadas à pesca
Modificação das rotas de
navegação, designação de
Áreas de Conservação
Marinhas

Causa a morte de
mamíferos marinhos, aves
marinhas e tartarugas
marinhas

traduzido e adaptado de Douvere: http://www.unesco-ioc-marinesp.be/

Neste contexto, é importante considerar, tal como referido acima, o factor tempo assim como o grau de
permanência de um uso ou actividade, uma vez que um potencial conflito pode não surgir se essas
utilizações ocorrerem em períodos diferentes ou durante curtos espaços de tempo. Geralmente, os
conflitos surgem quando as actividades ou os usos exigem uma vasta área marítima, um elevado grau
de permanência e excluem um número considerável de outras actividades ou usos. Neste contexto
destaca-se a necessidade de, na fase seguinte, depois de estabilizados os conflitos, virem a ser
estabelecidas políticas e orientações normativas que suportem a integração e sustentabilidade dos
diferentes usos, actividades e funções, de forma a permitir a manutenção dos recursos e a optimização
do uso do espaço marítimo.
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3.1.3

Definição da Matriz de (in) Compatibilidades

A matriz de (in)compatibilidade, tal como o nome indica, identifica as situações de compatibilidade e de
conflito (compatibilidades negativas), verificadas no espaço marítimo, entre os vários usos, actividades e
funções que nele existem. A elaboração desta matriz constitui um elemento essencial de trabalho para,
em primeiro lugar, o exercício de discussão e resolução de incompatibilidades entre os sectores
envolvidos e, depois, para o exercício de definição de orientações de gestão dos usos, actividades e
funções que será desenvolvido na fase seguinte.
Para perceber e identificar a interacção entre os diferentes usos, actividades e funções, o preenchimento
das células da matriz foi feito por cada elemento da Equipa e deverá ser discutido e validado pela
Comissão Consultiva.
A partir do estudo e análise da informação recolhida foram analisadas, com base no WebSIG do POEM
(http://poem.gov.mz/POEMwebgis/), as sobreposições de usos, actividades e/ou funções e foram
identificadas as compatibilidades ou incompatibilidades entre pares de usos, actividades e/ou funções,
ou pares de conjuntos de usos, actividades e/ou funções que foram transcritas para uma matriz auxiliar
de potenciais conflitos e sinergias entre sectores quanto ao uso do espaço marítimo de Moçambique.
Esta matriz auxiliar foi depois transcrita para as tabelas que se apresentam na secção seguinte e que
permitem não só identificar os usos, actividades e funções, compatíveis e incompatíveis, mas também,
no caso de compatibilidade se esta corresponde a uma sinergia ou a uma compatibilidade condicionada.
É também indicado, no caso da compatibilidade condicionada ou incompatibilidade, o tipo de gestão que
deverá ocorrer.
A “matriz” obtida contribuirá para, no âmbito do zoneamento a definir na fase seguinte, ser analisada a
localização dos diferentes usos, actividades e funções, de forma a que os que apresentam maior sinergia
ou compatibilidade possam compartilhar o mesmo espaço, e que aqueles com potencial de geração de
conflitos sejam afastados entre si.
No âmbito do Relatório Orientador foi apresentada uma matriz de compatibilidades potenciais entre os
usos, actividades e funções que ocorrem no espaço marítimo de Moçambique. Esta matriz, apresentada
na figura seguinte foi também tida em conta quando foram executados os exercícios acima referidos.
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Legenda:
Actividades potencialmente compatíveis
Actividades compatíveis, dependendo das condições, ou neutras
Actividades potencialmente incompatíveis e/ou conflituosas
Figura 3.1 – Matriz de possíveis compatibilidades entre usos, actividades e funções no espaço marítimo de
Moçambique
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3.2

MATRIZ DE (IN)COMPATIBILIDADES

Apresenta-se de seguida o resultado do exercício de identificação de análise e identificação das
interacções entre os diferentes usos, actividades e funções, que foi efectuado de acordo com as temáticas
analisadas no âmbito da Fase anterior (ver Relatório de Inventário e Caracterização Ambiental - E4).
Partindo do conhecimento do tipo de interacção entre os usos e as actividades do espaço marinho, obtido
através da elaboração da matriz de (in)compatibilidade, foram atribuídas tipologias de gestão que
permitem dar resposta à necessidade de compatibilização de determinados usos e actividades.
A metodologia de classificação de tipologias de gestão adoptada foi a seguinte:
Gestão por sobreposição (GS)

O uso em análise pode ser sobreposto a um outro uso na mesma zona. Isto
significa que é possível a sobreposição destes usos sem que seja necessária
uma gestão temporal ou espacial dos mesmos.

Gestão no tempo (GT)

O uso em análise pode usar o mesmo espaço que outro uso existente, na
condição de ocorrerem em alturas distintas.

Gestão no espaço (GE)

O uso em análise pode usar a mesma área reservada para um outro uso, na
condição de ocorrerem em espaço diferentes, ou seja, de não se sobreporem
um ao outro.

Exclusão (E)

O uso em análise é completamente excluído de uma determinada zona. Não
existe gestão possível no tempo ou no espaço.

Nos casos em que se considerou necessário, estas tipologias de gestão foram combinadas de diferentes
formas, por exemplo gestão no tempo e no espaço (GTE), podendo ainda verificar-se outras combinações.
Esta análise permitiu enquadrar, evidenciar e identificar as principais questões (positivas e negativas)
que potenciam e/ou condicionam o desenvolvimento de determinada actividade, uso ou função.
Atendendo aos princípios e objectivos gerais do POEM e considerando as características e dinâmicas do
espaço, as compatibilidades são identificadas como as situações de compatibilização e de sinergias
(potenciais e efectivas) verificadas entre os usos ou actividades, e as incompatibilidades como as
situações de conflito e de perturbação (potencial ou efectiva) verificadas entre os usos ou actividades,
tendo-se previsto ainda a possibilidade de compatibilidades condicionadas em que dois usos,
actividades ou funções (ou dois conjuntos de usos, actividades ou funções) poderão coexistir se
cumpridos determinados condicionamentos.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese, arrumada por grandes grupos temáticos, das
compatibilidades, compatibilidades condicionadas e incompatibilidades detectadas.
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Recursos energéticos
(petróleo e gás)
Recursos energéticos
renováveis

Recursos minerais

Patr. cultural, arquitect.
e arqueológico

Turismo e recreio

Estruturas costeiras

Infraestr. portuárias e
Navegação
Infraestruturas de
comunicações

Aquacultura

Pescas

Ecossistemas e
Biodiversidade

Áreas de Conservação

Ocup. faixa cost./
Comum. costeiras
Soberania, Defesa e
Segurança
Zonas Prioritárias de
Conservação

Qualidade ambiental

Conjuntos de
usos, actividades
ou funções

Evolução da Linha de
Costa

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

Evolução da Linha de
Costa
Qualidade ambiental
Ocup. da faixa costeira/
Comum. costeiras
Soberania, Defesa e
Segurança
Zonas Prioritárias de
Conservação
Áreas de Conservação
Ecossistemas e
Biodiversidade
Pescas
Aquacultura
Infraestr. portuárias e
Navegação
Infraestruturas de
comunicações
Estruturas costeiras
Turismo e recreio
Patr. cultural, arquitect.
e arqueológico
Recursos minerais
Recursos energéticos
(petróleo e gás)
Recursos energéticos
renováveis
Legenda:

Compatibilidades / sinergias

Compatibilidades condicionadas

Incompatibilidades

Sem interacção ou apenas interacções pontuais entre sub usos, actividades ou funções
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Evolução da linha de costa
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Acreção acentuada (> 3 m) e
Acreção (0,5 a 3 m)

Estável (-0,5 a 0.5 m)

Erosão (-0,5 a -3 m) e
Erosão acentuada (< -3 m)

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Acreção acentuada (> 3 m) e
Acreção (0,5 a 3 m)

Estável (-0,5 a 0,5 m)

Erosão (-0,5 a -3 m) e
Erosão acentuada (< -3 m)

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Centros e Núcleos de Pesca; Mercados Propesca;
Aquacultura; Outras Estruturas Costeiras (permeáveis ao
trânsito sedimentar) Praias Balneares [o acréscimo de
sedimentos nestes locais minimiza o risco costeiro não
conflituando com equipamentos e estruturas de apoio às
actividades do litoral]

x

 Centros e Núcleos de Pesca; Mercados Propesca; Zonas
Prioritárias de Conservação; Áreas de Conservação;
Aquacultura; Outras Estruturas Costeiras (permeáveis ao
trânsito sedimentar); Praias Balneares [a estabilidade da
faixa costeira permite a localização de equipamentos e
estruturas de apoio às actividades do litoral e assegura a
conservação da biodiversidade e ecossistemas litorais]

x

 Outras Estruturas Costeiras (permeáveis ao trânsito
sedimentar) [apenas este tipo de estruturas é compatível
com o recuo da linha de costa]

x

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Sinergia

Normativo / gestão
GS

 Infraestruturas Portuárias e Navegação [desde que os
equipamentos e infraestruturas associadas não
perturbem o balanço sedimentar]

x

 Estruturas de Protecção Costeira [desde que sejam
avaliados e ponderados os impactos no balanço
sedimentar à escala regional]

x

 Resorts [desde que equipamentos e infraestruturas
associadas não perturbem o balanço sedimentar]

x

 Concessões mineiras [envolvendo extracção de cascalho
e areias do sistema costeiro geram perturbação do
balanço sedimentar local e regional que importa mitigar]

x

 Infraestruturas Portuárias e Navegação [desde que os
equipamentos e infraestruturas associadas não
perturbem o balanço sedimentar]

x

 Estruturas de Protecção Costeira [desde que sejam
avaliados e ponderados os impactos no balanço
sedimentar a escala regional]

x

GT

GE

 Resorts [desde que equipamentos e infraestruturas
associadas não perturbem o balanço sedimentar]

x

 Concessões mineiras [envolvendo extracção de cascalho
e areias do sistema costeiro geram perturbação do
balanço sedimentar local e regional que importa mitigar]

x

 Centros e Núcleos de Pesca, Praias Balneares [desde
que os apoios, equipamentos e infraestruturas
associadas sejam amovíveis e não perturbem o balanço
sedimentar]

x

GTE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Infraestruturas Portuárias e Navegação [desde que os
equipamentos e infraestruturas associadas não
perturbem o balanço sedimentar]

x

 Estruturas de Protecção Costeira [desde que sejam
avaliados e ponderados os impactos no balanço
sedimentar à escala regional]

x

GT

 Resorts [desde que equipamentos e infraestruturas
associadas não perturbem o balanço sedimentar]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Erosão (-0,5 a -3 m) e
Erosão acentuada (< -3 m)

Incompatível com [justificação]
 Concessões mineiras [envolvendo extracção de cascalho
e areias do sistema praia-duna são incompatíveis pela
perturbação do balanço sedimentar local e regional]

GE

GTE

x

Normativo / gestão
E

GT

GE

GTE

x

Ocupação da Faixa Costeira / Comunidades costeiras
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Iniciativas de Interesse para
as Comunidades

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Resorts e Hotéis [inseridos nas comunidades, oferecem
oportunidade de venda de produtos e serviços por parte
das comunidades locais]

x

x

 PN das Quirimbas; PN de Bazaruto; RE de Maputo; RPM
da Ponta do Ouro; RN de Pomene e RN de Marromeu
[áreas de conservação que prevêem zona tampão para a
pesca artesanal]

x

x

 Exploração de Hidrocarbonetos [podem contribuir para o
incremento das actividades (pesca, agricultura,
silvicultura, artesanato, outras) das comunidades]

x

x

 Exploração Mineira (areias pesadas) [podem contribuir
para o incremento das actividades (pesca, artesanato,
outras) das comunidades]

x

x

 Áreas da Defesa Nacional [algumas destas áreas estão
inseridas nas comunidades costeiras – necessário
acautelar exigências de segurança]
Centros de Pesca e Núcleos
de Pesca

Zonas de Pesca Artesanal

x

 Áreas portuárias [podem contribuir para o incremento das
actividades (pesca, agricultura, silvicultura, artesanato,
outras) das comunidades costeiras]

x

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [oportunidades de
negócio para as comunidades locais (guias turísticos,
venda de artesanato e de produtos pesqueiros)]

x

x

 Áreas portuárias [potencial de serviços prestados aos
pescadores artesanais e comunidades locais em geral
(transporte marítimo)]

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Sinalização de navegação (faróis e bóias) [oferece
referências aos pescadores e outros usuários (transporte
marítimo e fluvial entre as comunidades)]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zonas de Interesse das
Comunidades Costeiras

Compatibilidade condicionada com [justificação]
 Resorts e Hotéis [inseridos na zona costeira oferecem
oportunidade na aquisição do pescado da pesca
artesanal e de emprego para as comunidades locais]

Sinergia

x

Normativo / gestão
GS

GT

GE
x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [as
comunidades locais devem controlar as suas actividades
e respeitar a sustentabilidade e preservação da
biodiversidade]

Centros de Pesca e Núcleos
de Pesca

Zonas de Pesca Artesanal

x

 PN das Quirimbas; PN de Bazaruto; RE de Maputo; RPM
da Ponta do Ouro; RN de Pomene; RN de Marromeu [as
actividades das comunidades locais (agricultura,
artesanato, pesca, outras) devem respeitar regras de
conservação e limitação de capacidade de carga]

x

 Evolução da linha de costa (erosão) [precauções na
atribuição de espaços para construção de infraestruturas
de apoio a pesca, como os mercados de primeira venda]

x

 Áreas da Defesa Nacional [necessidade de acautelar
exigências de segurança com as prioridades das
comunidades locais]

x

 Infraestruturas portuárias previstas [estabelecer critérios
de prioridades e limites que não colidam com os direitos
de propriedade das comunidades locais (direito de
pesca)]

x

 Concessões mineiras; Concessões de hidrocarbonetos
[necessidade de se avaliarem prioridades onde
ocorrerem coincidências de actividades; estabelecer
fronteiras claras para cada actividade e limitar conflitos
entre as concessões e as comunidades locais]

x

 Áreas portuárias [necessidade de acções de gestão
institucional (p. ex.: usos das comunidades locais vs
outros utilizadores)]

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [os cruzeiros não
devem afectar a pesca artesanal e outras actividades das
comunidades costeiras nos locais e durante a sua
ancoragem]
 Sinalização de navegação (faróis e bóias) [oferece
referencias aos pescadores e outros usuários (transporte
marítimo e fluvial entre as comunidades)
 Desportos Náuticos [controlo e monitoria de
comportamentos entre actividades de desportivas (pesca
desportiva, de lazer) e a pesca artesanal]

GTE

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Núcleos de Pesca

Centros de Pesca

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

- Concessões mineiras [extracção de minérios incompatível
com a partilha de espaços nos Polos de Crescimento da
Pesca Artesanal - Projecto ProPesca]

x

- Concessões mineiras [extracção de minérios incompatível
com a partilha de espaços nos Polos de Crescimento da
Pesca Artesanal - Projecto ProPesca]

x

- Concessões de hidrocarbonetos [incompatibilidade com
actividades de pesca artesanal, nomeadamente a
captura/extracção do peixe no mar]

x

GT

GE

GTE

Qualidade do Ambiente
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Qualidade do ambiente
(medida por riscos de
presença de contaminantes)

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Qualidade do ambiente
(medida por riscos de
presença de contaminantes)

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão

 Frequência de inundações [o equilíbrio com os riscos
sobre a qualidade do ambiente não é praticável através
da exclusão ou condicionamento espacial e temporal da
coexistência com as inundações; pode ser tratado
através de instrumentos de planeamento e gestão; em
certas circunstâncias as inundações podem ser benéficas
para o efeito de limpeza/dispersão]

Compatibilidade condicionada com [justificação]

GS

Sinergia

x

x

Normativo / gestão
GS

 Centros de Pesca, Núcleos de Pesca, Mercados
ProPesca [embora as actividades de pesca na costa e no
mar territorial, sejam factor de poluição, são compatíveis
com a qualidade ambiental através de instrumentos de
planeamento e gestão – códigos de boas práticas, planos
de gestão, regulamentos, monitorização, fiscalização e
coimas]

x

 Zona de Pesca artesanal, Área de Pesca de Camarão na
Baía de Maputo, Área de Pesca do Magumba [apesar da
elevada proximidade à linha de costa ou de se
desenvolverem na baía de Maputo, os prejuízos que
podem advir para a qualidade ambiental são mitigáveis
com base em instrumentos de planeamento e gestão]

x

 Aquacultura, maricultura, salinicultura [o impacto
contaminante destas actividades são frequentemente
baixos e compatibilizados mediante instrumentos de
planeamento e gestão]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [o
impacto contaminante destas actividades podem ser
elevados, ainda que normalmente espacialmente
circunscritos; são mitigáveis mediante instrumentos de
planeamento e gestão e infraestruturas de recolha e
tratamento de resíduos e descargas, dependendo da
dimensão do projecto]

x

GT

GE

GTE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Praias balneares, Resorts, Polos Turísticos, APTI
INATUR, Clubes Desportivos Marítimos, Pontos de
ancoragem de cruzeiros [o impacto contaminante destas
actividades apesar de normalmente não serem intensos,
em algumas delas ocorrem em razoáveis extensões de
território; são mitigáveis mediante instrumentos de
planeamento e gestão e sensibilização ambiental do
público]

x

 Concessões mineiras; Concessões/Produção de
hidrocarbonetos [o impacto contaminante destas
actividades podem ser elevados, ainda que normalmente
espacialmente circunscritos; são mitigáveis mediante
instrumentos de planeamento e gestão e infraestruturas
de recolha e tratamento de resíduos e descargas,
dependendo da dimensão do projecto]

x

GT

GE

GTE

Soberania e Defesa Nacional
Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão

Marinha de Guerra de
 Áreas portuárias [aproveitamento de infraestruturas]
Moçambique (MGM) e Polícia
da República de Moçambique  Infraestruturas portuárias previstas [aproveitamento de
infraestruturas]
(PRM) - efeito defesa
MGM e PRM - efeito defesa

 Canais de navegação [aproveitamento dos canais]

MGM e PRM - efeito
salvaguarda da vida humana
no mar

 Sinalização de navegação (faróis e bóias)
[aproveitamento de infraestruturas]

MGM e PRM - efeito
tecnológico e científico

GS

Sinergia

x

x

x

x

x

x

x

x

 Cabos e ductos submarinos [aproveitamento de
infraestruturas]

x

x

Efeito Defesa

 Estruturas de Protecção costeira [aproveitamento de
infraestruturas]

x

x

Forças Armadas e de Defesa
de Moçambique (FADM) e
PRM

 Clubes Desportivos Marítimos [aproveitamento de
infraestruturas]

x

x

Efeito tecnológico e científico

 Estações arqueológicas; Naufrágios [caso a caso é
possível identificar sinergias com actividades de Defesa
relacionadas com efeitos tecnológico e científico]

x

x

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Espaços da Defesa Nacional

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Área do Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis na Zona Costeira em
Moçambique [garantir a segurança das comunidades]

x

 Estruturas costeiras [caso tornem impeditivo o
acesso/utilização de uma área militar]

x

GTE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

 Áreas de Pesca [pode haver a necessidade de limitar o
acesso a determinadas áreas costeiras]

x

x

 ZIT, Resorts, Polos turísticos [necessidade de se
acautelar exigências de segurança nacional com
afastamentos]

x

 Concessões mineiras [podem ser usadas para treinos
militares]
Efeito autoridade do Estado
no mar

x

 Área do Projecto de Governação e Crescimento
Partilhado das Pescarias [realizar e apoiar as actividades
de fiscalização costeira e pesqueira]

x

Efeito Defesa e autoridade do  Pontos de ancoragem de cruzeiros [aproveitamento de
Estado no mar
infraestruturas]

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Efeito Defesa e Autoridade do  Resorts [não é possível a sua instalação em locais
Estado no mar
dedicados à defesa nacional]

x

Normativo / gestão
E

GT

GTE

x

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4) [com
eventuais infraestruturas em terra]

x

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas) [com
eventuais infraestruturas em terra]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)
[caso venham a ser construídos novos projectos]
 Praias balneares [em tempo de paz não são locais onde
se deva empregar o instrumento militar de forma
coerciva]

GE

x
x

Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação
Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com (justificação]

Áreas importantes para as
 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
Aves e a Biodiversidade (IBA)
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
áreas de pesca da APA AIPS); Ecossistemas e
Biodiversidade coincidentes [áreas de objectivos comuns:
podem potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]
Áreas chave para a
Biodiversidade (KBA)

 Zonas Prioritárias de Conservação; Áreas de
Conservação (excepto concessões e áreas de pesca na
APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

x

x

x

x
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Áreas de Protecção de
Mamíferos Marinhos (IMMA)

Principais Áreas de
Biodiversidade (habitats
críticos)

Ecossistemas Ameaçados
(habitats críticos)

Compatível com (justificação]

GS

Sinergia

 Montes submarinos; Elevações submarinas [poderão ser
incluídos no futuro como KBA tendo em conta a
importância deste tipo de habitats para a biodiversidade
marinha]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação; Áreas de
Conservação (excepto concessões e áreas de pesca na
APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/conservação e valorização do património
biológico]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação coincidentes (excepto
concessões e áreas de pesca da APA AIPS);
Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de objectivos
comuns: podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Montes submarinos; Elevações submarinas [poderão ser
considerados como habitats críticos no futuro tendo em
conta a sua importância para a biodiversidade marinha]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação coincidentes (excepto
concessões e áreas de pesca); Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Montes submarinos; Elevações submarinas [poderão ser
considerados como ecossistemas ameaçados no futuro
tendo em conta a pressão exercida nestes ecossistemas
e sua importância para a biodiversidade marinha]

x

x

x

x

 Montes submarinos; Elevações submarinas [poderão ser
considerados como habitats de espécies endémicas no
futuro: estes ecossistemas são considerados como locais
com potenciais níveis elevados de endemismos]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; RN de Marromeu; Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

Espécies Endémicas (habitats  Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
críticos)
costeira; Áreas de Conservação coincidentes (excepto
concessões na APA AIPS); Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

Habitats de espécies
migratórias (habitats críticos)

Normativo / gestão
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com (justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões,
áreas de pesca e turismo na AAPA AIPS); Ecossistemas
e Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Montes submarinos; Elevações submarinas [poderão ser
incluídos como Áreas de Processos Evolutivos Chave no
futuro: estes ecossistemas são geralmente isolados, com
elevada heterogeneidade, níveis elevados de
endemismos e potencialmente uma história evolucionária
distinta]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; RN de Marromeu: Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação; Áreas de
Conservação (excepto concessões e áreas de pesca da
APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico].

x

x

Montes submarinos e
Elevações submarinas

 Zonas Prioritárias de Conservação [podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

Áreas de Conservação
Transfronteiriças (ACT)

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; PN das Quirimbas; RE de Maputo; RMP da
Ponta do Ouro; APA de Maputo; Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT);
Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de objectivos
comuns: podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Corredor de Megafauna Marinha (PNAB); Zona
de Protecção Total Cabo de São Sebastião;
Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de objectivos
comuns: podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; PN de Bazaruto; ZPT Cabo de São Sebastião;
Espécies VU, EN e CR; Mamíferos Marinhos [áreas de

x

x

Áreas de Processos
Evolutivos Chave (habitats
críticos)

Delta do Zambeze (Ramsar)

Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica
(EBSA)

PN das Quirimbas

PN Arquipélago de Bazaruto

Corredor de Megafauna
Marinha (PNAB)
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com (justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT);
RMP da Ponta do Ouro; APA de Maputo; Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT);
RE de Maputo; APA de Maputo; Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico].

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

x

x

APA AIPS (excepto
 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
concessões e áreas de pesca
costeira; Ecossistemas e Biodiversidade [áreas de
e ZIT)
objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT);
RE de Maputo; RMP da Ponta do Ouro; Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico].

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; PN Arquipélago de Bazaruto; Corredor de
Megafauna Marinha (PNAB); Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a

x

x

objectivos comuns: podem potenciar a protecção da
Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]
RE de Maputo

RMP da Ponta do Ouro

RN de Marromeu

RN de Pomene

APA de Maputo

Zona de Protecção Total
Cabo de São Sebastião

Área de mangal
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com (justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

Ecossistemas de coral /
 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
corais (substratos bentónicos) costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

 Naufrágios [podem potenciar a protecção da Natureza/
conservação e valorização do património biológico]

x

x

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto RN Pomene e
concessões e pesca na APA AIPS); Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação localizadas na faixa
costeira; Áreas de Conservação (excepto concessões e
pesca na APA AIPS); Ecossistemas e Biodiversidade
[áreas de objectivos comuns: podem potenciar a
protecção da Natureza/ conservação e valorização do
património biológico]

x

x

protecção da Natureza/conservação e valorização do
património biológico]

Vegetação Submersa
(substratos bentónicos)

Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

Mamíferos Marinhos no Canal  Zonas Prioritárias de Conservação; Áreas de
de Moçambique
Conservação (excepto RE Maputo, RN Marromeu e
concessões e pesca na APA AIPS); Ecossistemas e
Biodiversidade [áreas de objectivos comuns: podem
potenciar a protecção da Natureza/ conservação e
valorização do património biológico]
Habitats marinhos
importantes

Áreas de nidificação de
tartarugas

Tipos de recife
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

Áreas importantes para as
 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
Aves e a Biodiversidade (IBA)
inundada [potencial destruição/perda/alteração de habitat:
estas áreas podem contribuir para reduzir os efeitos da
erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pescas (excepto pesca de
camarão no banco de Sofala, de cefalópodes (superfície),
de demersais de fundo rochoso e de polvo) [algumas
artes de pesca podem ter efeitos negativos sobre a
avifauna; necessidade de utilização de artes de pesca
compatíveis com a avifauna e considerando níveis de
pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha [instalações de aquacultura
podem provocar destruição/ perda/ alteração de habitat e
são fontes de poluição e contaminação]

x

 Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[instalação e manutenção das estruturas podem causar
destruição/ perda/ alteração de habitat]

x

 Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

Áreas chave para a
Biodiversidade (KBA)

GTE

x

 Concessões mineiras [algumas concessões localizam-se
nas zonas adjacentes das IBA: Medidas de minimização
dos impactos directos e indirectos da actividade nas
áreas circundantes (poluição)]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/perda/alteração de habitat:
estas áreas podem contribuir para reduzir os efeitos da
erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pescas (excepto pesca de
camarão no banco de Sofala e de cefalópodes
(superfície)) [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats; necessidade de utilização de
artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Canais de navegação [potencial conflito com megafauna,
e.g. tubarões, répteis e mamíferos marinhos: impacto
físico (abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[instalação e manutenção podem causar destruição/
perda/ alteração de habitat]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]
 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR; Pontos de
ancoragem de cruzeiros [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fonte adicional de stress para a
fauna]

Áreas de Protecção de
Mamíferos Marinhos (IMMA)

Normativo / gestão
GS

GT

GE

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pescas [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nestas espécies;
necessidade de utilização de artes de pesca compatíveis
com a megafauna e considerando níveis de pesca
sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha (IMMA Zonas costeiras de
reprodução em Moçambique) [perda de habitat de
mamíferos marinhos]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Canais de navegação; Pontos de ancoragem de cruzeiros
[potencial conflito com megafauna: impacto físico
(abalroamento/ colisão) e acústico; potencial destruição/
perda/ alteração de habitat; fontes de poluição e
contaminação]

x

 Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat]

x

 Resorts; Polos Turísticos; Clubes Desportivos Marítimos
[potencial fonte adicional de stress para a fauna]

Principais Áreas de
Biodiversidade (habitats
críticos)

GTE

x

 Concessões mineiras [necessidade de medidas de
minimização dos impactos directos e indirectos da
actividade nas áreas circundantes (poluição)]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) (na
IMMA Zonas costeiras de reprodução em Moçambique)
[necessidade de medidas de minimização dos impactos
directos e indirectos da actividade na área de
implantação; potencial conflito com megafauna: impacto
físico (abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pescas (excepto de peixes
demersais de fundo rochoso e polvo) [algumas artes de
pesca podem ter efeitos negativos nos habitats;
necessidade de utilização de artes de pesca compatíveis
com os fundos marinhos e considerando níveis de pesca
sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha [instalações de aquacultura
podem provocar destruição/ perda/ alteração de habitat e
são fontes de poluição e contaminação]

x

 Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat]

x

19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 109

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Ecossistemas Ameaçados
(habitats críticos)

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pesca (excepto de atum,
cefalópodes de profundidade e crustáceos de
profundidade) [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats; necessidade de utilização de
artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Canais de navegação [potencial conflito com megafauna,
e.g. tubarões, répteis e mamíferos marinhos: impacto
físico (abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Resorts; Polos
Turísticos; Clubes Desportivos Marítimos; Pontos de
ancoragem de cruzeiros [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fonte adicional de stress para a
fauna]

x

Espécies Endémicas (habitats  Evolução da linha de costa; Área frequentemente
críticos)
inundada [potencial destruição/perda/alteração de habitat:
estas áreas podem contribuir para reduzir os efeitos da
erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Concessões; Pescas (excepto de camarão na baía
de Maputo, de cefalópodes e crustáceos de profundidade
e magumba) [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats; necessidade de utilização de
artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Habitats de espécies
migratórias (habitats críticos)

Áreas de Processos
Evolutivos Chave (habitats
críticos)

Delta do Zambeze (Ramsar)

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat]

x

 Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR [potencial
destruição/ perda/ alteração de habitat; fonte adicional de
stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/perda/alteração de habitat:
estas áreas podem contribuir para reduzir os efeitos da
erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Pescas (Zona de Pesca artesanal, pesca de camarão no
banco de Sofala e de demersais de fundo arenoso)
[algumas artes de pesca podem ter efeitos negativos nos
habitats; necessidade de utilização de artes de pesca
compatíveis com os fundos marinhos e considerando
níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 APA AIPS: Áreas de pesca; Pescas (excepto pesca do
atum e de cefalópodes e crustáceos de profundidade)
[algumas artes de pesca podem ter efeitos negativos nos
habitats; necessidade de utilização de artes de pesca
compatíveis com os fundos marinhos e considerando
níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias [potencial destruição/ perda/ alteração
de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Canais de navegação [potencial conflito com megafauna,
e.g. tubarões, répteis e mamíferos marinhos: impacto
físico (abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat]

x

 APA AIPS ZIT; Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias
balneares; Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR;
Clubes Desportivos Marítimos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal [algumas artes de pesca podem ter
efeitos negativos nos habitats; necessidade de utilização

x

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

de artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]
 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura (excepto instalações de aquacultura semiintensiva e intensiva) [podem provocar destruição/ perda/
alteração de habitat e são fontes de poluição e
contaminação]

x

 Áreas portuárias [potencial destruição/ perda/ alteração
de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; APA
AIPS: Áreas de pesca; Pescas [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Canais de navegação [potencial conflito com megafauna,
e.g. tubarões, répteis e mamíferos marinhos: impacto
físico (abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 APA AIPS: ZIT; Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias
balneares; Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR;
Clubes Desportivos Marítimos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Concessões mineiras [necessidade de medidas de
minimização dos impactos directos e indirectos da
actividade nas áreas circundantes (poluição)]

x

Montes submarinos e
Elevações submarinas

 Área de Pesca do Atum [considerando uma pesca
sustentável]

x

Áreas de Conservação
Transfronteiriças (ACT)

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Áreas de Pesca coincidentes [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar

x

Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica
(EBSA)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

PN das Quirimbas

PN Arquipélago de Bazaruto

Corredor de Megafauna
Marinha (PNAB)

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras:
Áreas de Pescas coincidentes (excepto na ZPT) [algumas
artes de pesca podem ter efeitos negativos nos habitats;
necessidade de utilização de artes de pesca compatíveis
com os fundos marinhos e considerando níveis de pesca
sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Polos turísticos [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal (excepto na ZPT e RNI) e Pesca do
Atum [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats; necessidade de utilização de
artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Polos turísticos [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [potencial destruição/
perda/ alteração de habitat]

x

 Pescas coincidentes [algumas artes de pesca podem ter
efeitos negativos na megafauna, e.g. tubarões, repteis e
mamíferos marinhos: impacto físico (abalroamento/
colisão/ pesca acidental) e acústico]

x

 Cabos e ductos submarinos [a instalação e a manutenção
das estruturas podem causar destruição/ perda/ alteração
de habitat]

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

RE de Maputo

RMP da Ponta do Ouro

RN de Marromeu

RN de Pomene

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Polos turísticos; Pontos de ancoragem de cruzeiros
[potencial conflito com megafauna, e.g. tubarões, repteis
e mamíferos marinhos: impacto físico (abalroamento/
colisão) e acústico]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal; Área de Pesca de Camarão na Baía
de Maputo; Área de Pesca do Magumba [algumas artes
de pesca podem ter efeitos negativos nos habitats;
necessidade de utilização de artes de pesca compatíveis
com os fundos marinhos e considerando níveis de pesca
sustentáveis]

x

 Resorts [potencial conflito com megafauna, e.g. tubarões,
repteis e mamíferos marinhos: impacto físico
(abalroamento/ colisão) e acústico]

x

 Evolução da linha de costa [perda/ alteração de habitat]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Pescas coincidentes [algumas artes de pesca podem ter
efeitos negativos nos habitats; necessidade de utilização
de artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Áreas portuárias [potencial destruição/ perda/ alteração
de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras [a
instalação e a manutenção das estruturas podem causar
destruição/ perda/ alteração de habitat]

x

 Praias balneares; Resorts; Polos Turísticos; Pontos de
ancoragem de cruzeiros [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fonte adicional de stress para a
fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal e pesca de camarão (efeito de
berçário) no banco de Sofala [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Evolução da linha de costa [perda/ alteração de habitat]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal, pesca do atum e pesca de
cefalópodes (superfície) [algumas artes de pesca podem
ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de

x

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

APA Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas

APA de Maputo

Zona de Protecção Total
Cabo de São Sebastião

 Resorts; Pontos de ancoragem de cruzeiros [potencial
destruição/ perda/ alteração de habitat; fonte adicional de
stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Áreas de pesca coincidentes [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha [instalações de aquacultura
podem provocar destruição/perda/alteração de habitat e
são fontes de poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias [potencial destruição/ perda/ alteração
de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Resorts [potencial destruição/ perda/ alteração de habitat;
fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Áreas de pescas coincidentes [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Canais de navegação; Cabos e ductos submarinos;
Estruturas costeiras [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Praias balneares; Resorts; Polos Turísticos; APTI
INATUR; Pontos de ancoragem de cruzeiros [potencial
destruição/ perda/ alteração de habitat; fonte adicional de
stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Áreas de pesca coincidentes [algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats; necessidade de
utilização de artes de pesca compatíveis com os fundos
marinhos e considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Cabos e ductos submarinos [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fontes de poluição e contaminação]

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Área de mangal

Compatibilidade condicionada com (justificação]

GS

GT

GE

 Concessões mineiras [necessidade de medidas de
minimização dos impactos directos e indirectos da
actividade nas áreas circundantes (poluição)]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [perda/ alteração de habitat]

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Reforço da
Resiliência em Comunidades Vulneráveis; Zona de Pesca
artesanal e pesca de camarão em Maputo [algumas artes
de pesca podem ter efeitos negativos nos habitats;
necessidade de utilização de artes de pesca compatíveis
com os fundos marinhos e considerando níveis de pesca
sustentáveis]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Cabos e ductos submarinos; Estruturas costeiras
[potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fonte adicional de stress para a
fauna]

x

Ecossistemas de coral /
 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
corais (substratos bentónicos) inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

Vegetação Submersa
(substratos bentónicos)

Normativo / gestão
GTE

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Reforço da
Resiliência em Comunidades Vulneráveis; Áreas de
pesca coincidentes [algumas artes de pesca podem ter
efeitos negativos nos habitats; necessidade de utilização
de artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação; Cabos e ductos submarinos; Estruturas
costeiras [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Reforço da
Resiliência em Comunidades Vulneráveis; Áreas de
pesca coincidentes [algumas artes de pesca podem ter
efeitos negativos nos habitats; necessidade de utilização
de artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

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

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação; Cabos e ductos submarinos; Estruturas
costeiras [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Reforço da
Resiliência em Comunidades Vulneráveis; Pescas
[algumas artes de pesca podem ter efeitos negativos nos
habitats; necessidade de utilização de artes de pesca
compatíveis com os fundos marinhos e considerando
níveis de pesca sustentáveis]

x

 Áreas portuárias; Cabos e ductos submarinos; Estruturas
costeiras [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna].

x

Mamíferos Marinhos no Canal  Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Reforço da
de Moçambique
Resiliência em Comunidades Vulneráveis; Pescas
[algumas artes de pesca podem ter efeitos negativos nos
habitats; necessidade de utilização de artes de pesca
compatíveis com a existência de Mamíferos Marinhos,
minimizando o impacto directo]

x

 Cabos e ductos submarinos [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fontes de poluição e contaminação]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Polos Turísticos;
Pontos de ancoragem de cruzeiros [potencial perturbação
no turismo de avistamento de cetáceos, deve obedecer a
códigos de boa conduta; fonte adicional de stress para a
fauna]

x

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4); Concessões
hidrocarbonetos (outras áreas) [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)
[necessidade de medidas de minimização dos impactos
directos e indirectos da actividade na área de
implantação; potencial conflito com mamíferos marinhos:
impacto acústico]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

Habitats Marinhos
Importantes

GTE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Áreas de Nidificação de
Tartarugas

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Pescas [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats; necessidade de utilização de
artes de pesca compatíveis com os fundos marinhos e
considerando níveis de pesca sustentáveis]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Canais de navegação; Cabos e ductos submarinos;
Estruturas costeiras [a criação e a manutenção destas
infraestruturas podem causar perda/ alteração de
habitats]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR; Pontos de
ancoragem de cruzeiros [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fonte adicional de stress para a
fauna]

x

 Concessões mineiras [as obras de extracção mineira
podem implicar perda e detioração de habitats]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [as
obras de criação e manutenção destas infraestruturas
pode causar danos no habitat]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras; Zona
de Pesca artesanal [as interacções e a pesca acidental
de espécies ameaçadas deverão ser reduzidas ao
máximo possível; proibição de apanha de ovos]
 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Mercados
ProPesca [comercialização de tartarugas ou ovos de
tartaruga]

GTE

x

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Canais de navegação; Cabos e ductos submarinos;
Estruturas costeiras [as obras de criação e manutenção
destas infraestruturas causa a perturbação da reprodução
de espécies protegidas]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; APTI INATUR; Clubes
Desportivos Marítimos [os acessos e a utilização
intensiva das praias implicam muitas vezes a perturbação
da reprodução de espécies protegidas]

x
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Tipos de recife

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com (justificação]

Áreas de Protecção de
Mamíferos Marinhos (IMMA)

GS

GT

GE

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [as
obras de criação e manutenção destas infraestruturas
pode causar danos neste tipo de habitat]

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat: estas áreas podem contribuir para reduzir os
efeitos da erosão costeira e inundações]

x

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras;
Pescas [algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats de recife de coral]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [instalações de aquacultura podem provocar
destruição/ perda/ alteração de habitat e são fontes de
poluição e contaminação]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação; Cabos e ductos submarinos; Estruturas
costeiras [a criação e a manutenção destas
infraestruturas podem causar danos neste tipo de habitat]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos; Pontos de ancoragem de
cruzeiros [potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fonte adicional de stress para a fauna]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [as
obras de criação e manutenção destas infraestruturas
pode causar danos neste tipo de habitat]

x

Incompatível com [justificação]

Áreas importantes para as
 APA AIPS: Concessões (este tipo de actividades e
Aves e a Biodiversidade (IBA)
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]
Áreas chave para a
Biodiversidade (KBA)

Normativo / gestão
GTE

Normativo / gestão
E

GT

GE

GTE

x

 APA AIPS: Concessões; Concessões mineiras;
Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4); Concessões
hidrocarbonetos (outras áreas); Produção de
hidrocarbonetos [este tipo de actividades e infraestruturas
provoca perda/ destruição/ alteração de habitat e são
fonte de poluição e contaminantes]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)
[este tipo de actividades e infraestruturas provoca perda/
destruição/ alteração de habitat]

x

 APA AIPS: Concessões [conflito com megafauna:
impacto físico (abalroamento/ colisão) e acústico;
potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

x

 Concessões hidrocarbonetos [conflito com megafauna:
impacto físico (abalroamento/ colisão) e acústico;
potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes
de poluição e contaminação]

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) (na
IMMA Arquipélago de Bazaruto e Baía de Inhambane) [as
obras de criação e manutenção destas infraestruturas
podem causar danos neste tipo de habitat]

x

 APA AIPS: Concessões; Concessões mineiras [este tipo
de actividades e infraestruturas provoca perda/
destruição/ alteração de habitat e são fonte de poluição e
contaminantes]

x

Ecossistemas Ameaçados
(habitats críticos)

 APA AIPS: Concessões; Concessões mineiras;
Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4); Concessões
hidrocarbonetos (outras áreas) [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

x

Espécies Endémicas (habitats  APA AIPS: Concessões; Concessões mineiras [este tipo
críticos)
de actividades e infraestruturas provoca perda/
destruição/ alteração de habitat e são fonte de poluição e
contaminantes]

x

Habitats de espécies
migratórias (habitats críticos)

 Concessões mineiras [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

x

Áreas de Processos
Evolutivos Chave (habitats
críticos)

 APA AIPS: Concessões [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

x

 Infraestruturas portuárias previstas [este tipo de
actividades e infraestruturas provoca perda/ destruição/
alteração de habitat e são fonte de poluição e
contaminantes]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas
provoca perda/ destruição/ alteração de habitat e são
fonte de poluição e contaminantes]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [modelos de aquacultura intensiva e semiintensiva podem provocar perda/ alteração de habitat]
 Concessões mineiras [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica
(EBSA)

GE

 Reserva Aquícola Marinha (IMMA Arquipélago de
Bazaruto e Baía de Inhambane) [perda de habitat de
mamíferos marinhos]

Principais Áreas de
Biodiversidade (habitats
críticos)

Delta do Zambeze (Ramsar)

GT

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4); Concessões
hidrocarbonetos (outras áreas) [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

GTE

x

x

x
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

Áreas de Conservação
Transfronteiriças (ACT)

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4) [este tipo de actividades e infraestruturas
provoca perda/ destruição/ alteração de habitat e são
fonte de poluição e contaminantes]

x

PN das Quirimbas

 Zona de Pesca artesanal; Área de Pesca do Atum; Área
de Pesca de Peixes demersais de fundo arenoso; Área
de Pesca de Peixes demersais de fundo rochoso; Área
de Pesca de Polvo [incompatível com zonas de protecção
total e reserva natural integral; algumas artes de pesca
podem ter efeitos negativos nos habitats]

x

 Zona de Pesca artesanal; Área de Pesca do Atum; Área
de Pesca de Cefalópodes (profundidade); Área de Pesca
de Crustáceos (profundidade); Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo arenoso [incompatível com zonas de
protecção total; algumas artes de pesca podem ter efeitos
negativos nos habitats]

x

 Infraestruturas portuárias previstas [de acordo com o
decreto de criação da RMPPO não é permitida a
construção de qualquer tipo de infraestruturas, salvo
acampamentos precários de pescadores artesanais; no
plano de maneio só são permitidas em zonas de uso
múltiplo actividades de baixa intensidade]

x

PN Arquipélago de Bazaruto

RMP da Ponta do Ouro

 Concessões mineiras [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]
APA Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas

 Principais Áreas de Biodiversidade (habitats críticos);
Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos)
[incompatível com a presença de pesca artesanal,
turismo e concessões mineiras]

GT

GE

GTE

x

x

 Reserva Aquícola Marinha [incompatibilidade de tanques
e gaiolas nos limites do parque particularmente nos
Santuários]
 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas) [fora das zonas definidas como
concessões no plano de maneio da APA AIPS: este tipo
de actividades e infraestruturas provoca perda/
destruição/ alteração de habitat e são fonte de poluição e
contaminantes]

x

APA de Maputo

 Concessões mineiras [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]

x

Zona de Protecção Total
Cabo de São Sebastião

 Projecto de Promoção da Pesca Artesanal – ProPesca;
Outras estruturas costeiras; Resorts [actividades e
estruturas incompatível com zonas de protecção total;
perturbação/ perda/ alteração de habitats e
biodiversidade]

x

Área de mangal

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [perda/ alteração de habitat]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

x

Ecossistemas de coral /
 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
corais (substratos bentónicos) (Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

x

Vegetação submersa
(substratos bentónicos)

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

x

Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)
[necessidade de medidas de minimização dos impactos
directos e indirectos da actividade na área de
implantação; potencial conflito com megafauna: impacto
acústico]

GT

GE

GTE

x

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4); Concessões
hidrocarbonetos (outras áreas) [este tipo de actividades e
infraestruturas provoca perda/ destruição/ alteração de
habitat e são fonte de poluição e contaminantes]
Habitats Marinhos
importantes

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

Áreas de nidificação de
tartarugas

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

Tipos de recife

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4) e Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [este tipo de actividades e infraestruturas provoca
perda/ destruição/ alteração de habitat e são fonte de
poluição e contaminantes]

x

x

x

Pescas
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zona de Pesca artesanal

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca [o desembarque do
pescado e as actividades conexas dependem dos CP/NP]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC [promoção e melhoramento das
condições da pesca artesanal

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Área de Pesca do Atum

Área de Pesca de Camarão
na Baía de Maputo

Área de Pesca de Camarão
de superfície no Banco de
Sofala

Área de Pesca de
Cefalópodes (profundidade)

Área de Pesca de
Cefalópodes (superfície)

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Projecto ProPesca; Projecto SWIOFish1 MZ; Projecto de
Reforço da Resiliência em Comunidades Vulneráveis
[implementação das boas práticas para a valorização do
pescado]

x

x

 Sinalização de navegação (faróis e bóias)

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora a segurança das embarcações]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Delta do Zambeze (Ramsar) [o delta é importante para o
equilíbrio ecológico das principais espécies da pescaria]

x

x

 Área de mangal [a floresta de mangal é importante para o
equilíbrio ecológico das principais espécies da pescaria]

x

x

 Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora a segurança das embarcações]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora as condições das actividades
conexas]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora as condições das actividades
conexas]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora as condições das actividades
conexas]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora as condições das actividades
conexas]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [melhora as condições das actividades
conexas]

x

x

 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas;
Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de

x

x

Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

Áreas de Pesca de
Crustáceos (profundidade)

Áreas de Pesca do Magumba  Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca; Projecto
SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [pode ter importância geral se
contribuir para promover uma pesca sustentável]

Áreas de Pesca de Peixes
demersais de fundo arenoso
e de fundo rochoso

Áreas de Pesca de Polvo
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

x

x

navegação [melhora as condições das actividades
conexas]
 Estruturas costeiras [as estruturas podem conferir
protecção às zonas costeiras e consequentemente
melhorar a segurança das embarcações]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zona de Pesca artesanal

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [destruição e impacte em habitats críticos para
espécies comerciais]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação na faixa costeira;
Áreas de Conservação (excepto ZPT dos PN Quirimbas e
Bazaruto); outras Áreas de Pesca coincidentes
[considerando uma pesca sustentável/ de acordo com as
boas práticas ambientais]

x

x

 Área de mangal [pode haver degradação do mangal por
actividades ligadas à pesca artesanal (parqueamento,
armazéns, micro-estaleiros, etc.)]

x

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos); Habitats
Marinhos importantes; Tipos de recife [pode haver
degradação da vegetação/ corais/ recifes por actividades
ligadas à pesca artesanal (artes arrastantes por
exemplo)]

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Áreas de nidificação de tartarugas [as interacções e a
pesca acidental de espécies ameaçadas deverão ser
reduzidas ao máximo possível; proibição de apanha de
ovos]

x

x

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [as actividades de aquacultura semiintensivas e intensivas podem degradar habitats
importantes de espécies comerciais e vice-versa]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]; Canais
de navegação [deverá ser condicionada por razões de
segurança]

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

GTE

x

x

x
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 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos [limitação ao varar de
embarcações na praia; oportunidades para a venda de
pescado]

x

 Clubes Desportivos Marítimos [potencial conflito por
sobreposição de pesqueiros da pesca lúdica e comercial
(conflito espaço-temporais)]

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [todo o tipo de
ancoragem regular em cima de habitat implica a sua
destruição gradual]

x

 Estações arqueológicas; Naufrágios [a actividade da
pesca pode causar destruição de património se forem
utilizadas artes/ métodos arrastantes]

Área de Pesca do Atum

x

x

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [pode implicar a perda e detioração de bancos de
pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [as
obras de construção e manutenção da infraestrutura
podem implicar perda e deterioração de habitats]

x

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes (excepto ZPT dos PN
Quirimbas e Bazaruto); Habitats Marinhos importantes;
outras Áreas de Pesca coincidentes [considerando uma
pesca sustentável/ de acordo com as boas práticas
ambientais]

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se for utilizado artes/métodos arrastantes]
 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [pode implicar a perda e detioração de bancos de
pesca e aumentar a pressão por poluentes]
Área de Pesca de Camarão
na Baía de Maputo

x

x

x

x

x

 Área frequentemente inundada [destruição e impacte em
habitats críticos para espécies comerciais]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação Transfronteiriças (ACT); RE de Maputo;
RMP da Ponta do Ouro; APA de Maputo; Habitats
marinhos importantes [considerando uma pesca
sustentável/ de acordo com as boas práticas ambientais]

x

x

x

x
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 Área de mangal [pode haver degradação do mangal por
actividades ligadas à pesca artesanal (parqueamento,
armazéns, micro-estaleiros, etc.)]

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Zona de Pesca artesanal; Área de Pesca do Magumba
[considerando uma pesca sustentável/ de acordo com as
boas práticas ambientais]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]

x

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

x

 Clubes Desportivos Marítimos [potencial conflito por
sobreposição de pesqueiros da pesca lúdica e comercial
(conflito espaço-temporais)

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]
 Concessões mineiras [pode implicar a perda e
deterioração de bancos de pesca e aumentar a pressão
por poluentes]
Área de Pesca de Camarão
de superfície no Banco de
Sofala

x

x

x

 Evolução da linha de costa; Área frequentemente
inundada [destruição e impacte em habitats críticos para
espécies comerciais]

x

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; RN de
Marromeu; APA AIPS; outras Áreas de Pesca
coincidentes [considerando uma pesca sustentável/ de
acordo com as boas práticas ambientais]

x

 Delta do Zambeze (Ramsar) [a pesca depende das áreas
do delta na medida em que as principais espécies da
pescaria dependem das lagoas costeiras, mangais e
canais; a sobreexploração da pescaria poderá ter
implicações no ecossistema costeiro]

x

x

x

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos); Habitats
marinhos importantes; Tipos de recife [pode haver
degradação da vegetação/ corais por actividades ligadas
à pesca industrial e semi-industrial (artes arrastantes por
exemplo)]

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Reserva Aquícola Marinha [as actividades de aquacultura
podem degradar habitats importantes de berçário, mesmo
em terra, de espécies comerciais]

x

x
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 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]
 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

Área de Pesca de
Cefalópodes (profundidade)

x

 Concessões mineiras [pode implicar a perda e detioração
de bancos de pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

x
x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes; outras Áreas de Pesca
coincidentes [considerando uma pesca sustentável/ de
acordo com as boas práticas ambientais]

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos); Habitats
Marinhos Importantes; Tipos de recife [considerando uma
pesca sustentável/ de acordo com as boas práticas
ambientais; as interacções e a pesca acidental de corais
deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos; Habitats Marinhos importantes [as interacções
e a pesca acidental de espécies ameaçadas deverão ser
reduzidas ao máximo possível]

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

Área de Pesca de
Cefalópodes (superfície)

x

x

x

x

 Concessões mineiras [pode implicar a perda e
deterioração de bancos de pesca e aumentar a pressão
por poluentes]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

x
x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes; outras Áreas de Pesca
coincidentes [considerando uma pesca sustentável/ de
acordo com as boas práticas ambientais]

x

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos); Habitats
Marinhos Importantes; Tipos de recife [considerando uma
pesca sustentável/ de acordo com as boas práticas
ambientais; as interacções e a pesca acidental de corais
deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x
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 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas); [pode implicar a perda e detioração de
bancos de pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [a
obras de construção e manutenção da infraestrutura
podem implicar perda e deterioração de habitats]

x

x

Área de Pesca de Crustáceos  Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
(profundidade)
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes; Habitats Marinhos
importantes; Tipos de recife; outras Áreas de Pesca
coincidentes (excepto PN de Bazaruto) [considerando
uma pesca sustentável/ de acordo com as boas práticas
ambientais]

Área de Pesca do Magumba

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos; Habitats Marinhos importantes [as interacções
e a pesca acidental de espécies ameaçadas deverão ser
reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas) [pode implicar a perda e detioração de
bancos de pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação Transfronteiriças (ACT); RE de Maputo;
RMP da Ponta do Ouro; APA de Maputo; Habitats
Marinhos importantes; Tipos de recife; Zona de Pesca
artesanal e Área de pesca de camarão na baía de
Maputo [considerando uma pesca sustentável/ de acordo
com as boas práticas ambientais]

x

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]

x

x

x

x

x
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 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

 Clubes Desportivos Marítimos [potencial conflito por
sobreposição de pesqueiros da pesca lúdica e comercial
(conflito espaço-temporais)]

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo arenoso

x

x

 Concessões mineiras [pode implicar a perda e detioração
de bancos de pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes (excepto ZPT do PN de
Quirimbas e o PN de Bazaruto); outras Áreas de Pesca
coincidentes [considerando uma pesca sustentável/ de
acordo com as boas práticas ambientais]

x

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos) [as
interacções e a pesca acidental de corais deverão ser
reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Espécies com estatuto VU, EN CR; Mamíferos Marinhos;
Habitats Marinhos importantes [pode haver degradação
dos habitats por actividades ligadas à pesca (artes
arrastantes por exemplo)]

x

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [as actividades de aquacultura podem
degradar habitats importantes de berçário, mesmo em
terra, de espécies comerciais]
 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x
x

x

x

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo rochoso

x

x

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [pode implicar a perda e detioração de bancos de
pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidentes (excepto a ZPT do PN de
Quirimbas; Tipos de recife; outras Áreas de Pesca
coincidentes [considerando uma pesca sustentável/ de
acordo com as boas práticas ambientais]

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Vegetação Submersa (substratos bentónicos) [as
interacções e a pesca acidental de corais deverão ser
reduzidas ao máximo possível]

x
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 Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

 Habitats marinhos importantes [pode haver degradação
dos habitats por actividades ligadas à pesca (artes
arrastantes por exemplo)]
 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]

Área de Pesca de Polvo

x

x

x

x

 Cabos e ductos submarinos [as áreas onde passam os
cabos serão limitadas às actividades pesqueiras
arrastantes]

x

 Naufrágios [a actividade da pesca pode causar destruição
de património se forem utilizadas artes/ métodos
arrastantes]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [pode implicar a perda e detioração de bancos de
pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo) [as
obras de construção e manutenção da infraestrutura
podem implicar perda e deterioração de habitats]

x

x

 Áreas da Defesa Nacional [pode haver a necessidade de
limitar o acesso a determinadas áreas costeiras]

x

x

 Zonas Prioritárias de Conservação coincidentes; Áreas
de Conservação coincidente (excepto ZPT do PN das
Quirimbas; Habitats Marinhos importantes; Tipos de
recife; Zona de Pesca artesanal; Área de Pesca do Atum;
Áreas de Pesca de Peixes demersais de fundo arenoso e
de fundo rochoso [considerando uma pesca sustentável/
de acordo com as boas práticas ambientais]

x

x

 Vegetação submersa (substratos bentónicos) [pode haver
degradação da vegetação/corais por actividades ligadas
à pesca artesanal (artes arrastantes por exemplo)]

x

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos);
Espécies com estatuto VU, EN e CR; Mamíferos
Marinhos [as interacções e a pesca acidental de espécies
ameaçadas deverão ser reduzidas ao máximo possível]

x

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas [a
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduzem habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]

x

x

 Estações arqueológicas; Naufrágios [a actividade da
pesca pode causar destruição de património se forem
utilizadas artes/ métodos arrastantes]
 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4) [pode implicar a perda e detioração de
bancos de pesca e aumentar a pressão por poluentes]

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zona de Pesca artesanal

Área de Pesca do Atum

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

 PN das Quirimbas [incompatível com zonas de protecção
total]

x

 PN Arquipélago de Bazaruto [incompatível com zonas de
protecção total]

x

 PN das Quirimbas [incompatível com zonas de protecção
total]

x

 PN Arquipélago de Bazaruto [incompatível com a zona de
Uso Limitado (Zonas Marinhas) e zonas de protecção
total]

x

Área de Pesca de Crustáceos  PN Arquipélago de Bazaruto [por ser uma actividade
(profundidade)
muito destrutiva dos fundos (arrasto) não deve ser
permitida mesmo na zona tampão]

GE

GTE

x

 PN das Quirimbas [incompatibilidade por se sobrepor a
grande parte da área marinha e sobretudo à ZPT; por
outro lado, usa artes bastante destrutivas para uma área
de conservação marinha]

x

 PN Arquipélago de Bazaruto [incompatibilidade por ser
uma actividade muito destrutiva dos fundos (arrasto) não
deve ser permitida nem mesmo na zona tampão]

x

Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo rochoso

 PN das Quirimbas [incompatibilidade por se sobrepor a
grande parte da área marinha e sobretudo à ZPT; por
outro lado, usa artes bastante destrutivas para uma área
de conservação marinha]

x

Área de Pesca de Polvo

 PN das Quirimbas [incompatibilidade por se sobrepor a
grande parte da área marinha e sobretudo à ZPT]

x

Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo arenoso

GT

Aquacultura
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Reserva Aquícola Marinha

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Aquacultura em tanques com baixa tecnologia

Sinergia
x

 Cultivo de algas

x

 Zonas de alevinagem (bancos de moluscos)

x

 Moluscicultura em estacas e em parques

x

Aquacultura em gaiolas

 Plataforma continental na zona offshore

x

x

Área potencial para gaiolas

 Moluscicultura em cordas ou lanternas

x

x

 Estruturas costeiras (excepto estruturas portuárias)
[podem constituir zonas abrigadas para instalação de
jaulas]

x

x

 Polos turísticos [quando a exploração aquícola for em
offshore e podendo ser utilizado como actividade
turística]

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

Área potencial para tanques
de terra

 Moluscicultura em parques ou estacas em zonas de entre
marés e algas

Cultura de Algas

 Plataforma continental zona de entremarés e zonas de
baixa profundidade produção em mesas

x

x

Área potencial para algas

 Moluscicultura em parques ou estacas

x

x

Moluscicultura

 Plataforma continental zona de entremarés e zonas de
baixa profundidade produção em estacas

x

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo)
[plataformas eólicas no mar podem estar associadas a
cultivos de moluscos em estruturas suspensas]

x

x

Moluscicultura em parques

 Plataforma continental zona de entremarés e zonas de
baixa profundidade

x

x

Águas interiores em lagoas

 Produção de tipo extensivo ou de baixa tecnologia,
necessitando de controle relativo ao impacte de matéria
orgânica no bentos [importante para produção de
alimento para as populações do interior (poverty
alleviation)]

x

x

x

Salinicultura

 Polos turísticos [podendo ser utilizada como actividade
turística]

x

Aquicultura em Tanques de
terra

 Polos turísticos [podendo ser utilizada como actividade
turística: tanques para pesca e pague]

x

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Reserva Aquícola Marinha

Compatibilidade condicionada com (justificação)

Normativo / gestão
GS

 Áreas de Defesa Nacional [as zonas de Reserva têm
espaços que não serão usados para aquicultura]
 Áreas portuárias [devido aos impactes da actividade
portuária, gestão caso a caso]

GT

GE
x

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA) [com
zoneamento]

x

 APA AIPS [só com modelos de aquacultura sustentável,
nomeadamente produção extensível, algas e
moluscicultura]

x

 Área de Pesca de Camarão na Baía de Maputo [com
zoneamento]

x

 Estruturas portuárias [podem constituir zonas abrigadas
para instalação de jaulas]

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[condicionado aos modelos de produção e a estudos de
impacte]

x

Aquacultura offshore (gaiolas)  Áreas de Pesca [devido à actividade dos barcos, mas
podendo ser compatibilizada com jaulas offshore;
[condicionado aos modelos de produção e a estudos de
impacte]

x

Área potencial para gaiolas

Aquacultura em gaiolas

GTE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Área potencial para tanques

Compatibilidade condicionada com (justificação)

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA)
[só com modelos de aquacultura sustentável,
nomeadamente produção extensiva, algas e
moluscicultura, que forcem alimentação às aves]

x

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [só com
modelos de aquacultura sustentável, nomeadamente
produção extensiva, algas e moluscicultura]

x

x

 Área de mangal [desde que haja definição de
zoneamento, área a ocupar e com tipos de aquacultura
sustentável]
 Área de mangal [as actividades aquícolas podem
degradar o mangal; compatibilidade com aquacultura
sustentável de baixa tecnologia]

x

x

x

 Evolução da linha de costa

x

 Habitats de espécies migratórias (habitats críticos)
[compatibilidade com aquacultura e salinicultura em
tanques, porque são fonte de alimento]

x

 Zona de Pesca artesanal [só com modelos de
aquacultura sustentável, nomeadamente produção
extensiva, algas e moluscicultura]

x

 Estruturas costeiras [reduzindo o efeito de erosão
costeira]

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[condicionado aos modelos de produção e a estudos de
avaliação]

x

Manancial de ostras

 compatibilidade com protecção dos bancos de juvenis

x

Manancial de mexilhão

 compatibilidade com protecção dos bancos de juvenis

x

Aquacultura em tanques

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

x

x

 Área de Pesca de Camarão na Baía de Maputo
[destruição de habitats por impacte da actividade
aquícola e vice-versa, mas compatível com aquacultura
de baixa tecnologia]
Área potencial para tanques
de terra

GTE

x

Normativo / gestão
E

Reserva Aquícola Marinha

 Concessões de hidrocarbonetos [devido à poluição
causada pela actividade extractiva]

x

Aquacultura em gaiolas

 Áreas da Defesa Nacional [incompatível devido à própria
actividade]

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)
[incompatibilização com modelos de aquacultura
semi-intensiva ou intensiva]

x

 Habitat críticos (todos) [impacte ambiental da
aquacultura, e incompatibilização com modelos de
aquacultura semi-intensiva ou intensiva]

x

GT

GE

GTE

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

GT

 Delta do Zambeze (Ramsar) [impacte ambiental da
aquacultura, e incompatibilização com modelos de
aquacultura semi-intensiva ou intensiva]

Aquacultura em tanques

GE

GTE

x

 Áreas de conservação (zonas de protecção total)
[podendo compatibilizar com aquacultura extensiva,
cultivo de algas e moluscos]

x

 Área de mangal [impacte ambiental da aquacultura, e
incompatibilização com modelos de aquacultura semiintensiva ou intensiva]

x

 Ecossistemas de coral / corais, Vegetação submersa e
tipos de recife [eutrofização e eventual aumento da
matéria particulada proveniente da aquacultura afecta os
corais e os recifes]

x

 Áreas da Defesa Nacional [incompatível devido à própria
actividade]

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)
[incompatibilização com modelos de aquacultura
semi-intensiva ou intensiva]

x

 Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos) [destruição
de habitat pela instalação das infraestruturas aquícolas]

x

 Espécies Endémicas (habitats críticos) [destruição de
habitat pela instalação das infraestruturas aquícolas e
impactes de efluentes]

x

x

 Delta do Zambeze (Ramsar) [impacte ambiental da
aquacultura, e incompatibilização com modelos de
aquacultura semi-intensiva ou intensiva]

x

 Áreas de conservação (zonas de protecção total)
[podendo compatibilizar com aquacultura extensiva,
cultivo de algas e moluscos]

x

 Área de mangal [impacte ambiental da aquacultura, e
incompatibilização com modelos de aquacultura semiintensiva ou intensiva]

x

 Ecossistemas de coral / corais, Vegetação submersa e
Tipos de recife [eutrofização e eventual aumento da
matéria particulada proveniente da aquacultura afecta os
corais e os recifes]

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR [destruição de
habitats pela actividade aquícola]

x

x

Infraestruturas Portuárias e Transportes Marítimos
Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Áreas portuárias (existentes e  Áreas da Defesa Nacional [permite apoio à frota de
previstas)
defesa nacional, com grandes benefícios para a defesa
da costa]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Portos Principais (actuais e
futuros)

Portos Secundários e outros
(actuais e futuros)

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Sinalização de navegação (faróis e bóias); Canais de
navegação [necessários e associados a este tipo de
infraestruturas]

x

 Estruturas costeiras [fundamentais para o bom
desempenho do porto]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4); Concessões hidrocarbonetos (outras
áreas) [facilita a cadeia logística]

x

x

 Projectos de Energias Renováveis (recurso marítimo):
existem estruturas onde se pode instalar equipamento

x

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Mercados
ProPesca [actividade complementar, contribuindo para a
diversidade dos usos possíveis associados à
infraestrutura]

x

x

 Projecto SWIOFish1 MZ; Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [actividade complementar,
contribuindo para a diversidade dos usos possíveis
associados à infraestrutura]

x

 Área de Pesca do atum [melhora as condições das
actividades conexas]

x

 Áreas de Pesca de cefalópodes (profundidade e
superfície) e de crustáceos [actividade complementar,
contribuindo para a diversidade das actividades possíveis
associadas à infraestrutura; melhora as condições das
actividades conexas]

x

 Clubes Desportivos Marítimos [actividade complementar,
contribuindo para a diversidade das actividades possíveis
associadas à infraestrutura]

x

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [actividade
importante, contribuindo para a diversidade das
actividades possíveis associadas à infraestrutura]

x

x

 Centros de Pesca [actividade a promover neste tipo de
infraestrutura, contribuindo para a diversidade dos usos
possíveis associados à infraestrutura]

x

x

 Núcleos de Pesca [actividade importante, contribuindo
para a diversidade dos usos possíveis associados à
infraestrutura]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca [possibilitam
melhores condições de acesso para a implementação do
projecto]

x

x

 Projecto SWIOFish1 MZ; Reforço da Resiliência em
Comunidades Vulneráveis [a integração de um porto de
apoio é fundamental para o projecto]

x

x

 Zona de Pesca artesanal; Áreas de Pesca do atum, de
cefalópodes (profundidade e superfície), de crustáceos,
de demersais de fundo arenoso e de fundo rochoso e de

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

polvo [fundamental para a viabilização da actividade;
melhora as condições das actividades conexas]
 Área de Pesca de Camarão de superfície no Banco de
Sofala [melhora a acessibilidade e melhora as condições
de actividades conexas]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Áreas portuárias

x

 Clubes Desportivos Marítimos: actividade importante,
contribuindo para a diversidade das actividades possíveis
associadas à infra-estrutura

x

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [actividade
importante, contribuindo para a diversidade das
actividades possíveis associadas à infraestrutura]

x

x

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Evolução da linha de costa [interfere com a evolução
natural da linha de costa, não só pontualmente pela
implementação do porto como pelas actividades
necessárias ao bom funcionamento (dragagens, obras
marítimas, estruturas, etc.); por outro lado, a construção
de molhes, quebra-mares e outras infraestruturas de
protecção podem minimizar erosão/ inundação nos locais
intervencionados, mas transferem estes problemas para
segmentos costeiros adjacentes]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [o funcionamento de um porto e o tráfego
dos navios acarreta sempre um risco para a qualidade
ambiental, nomeadamente ao nível de geração de
resíduos e efluentes das áreas portuários, bem como o
derramamento de combustível e óleos pelos navios; a
necessidade da manutenção da profundidade e
regularização dos canais de navegação leva a operações
de dragagem que são nefastas ao equilíbrio e à
qualidade ambiental da costa)]

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca [conflito
directo das actividades associadas aos portos
correspondentes, mas possibilitam melhores condições
de acesso para a implementação do projecto]

GTE

x

 Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA);
Áreas chave para a Biodiversidade (KBA); Delta do
Zambeze (Ramsar) [potencial destruição/ perda/
alteração de habitat; fontes de poluição e contaminação;
análise da eventual implementação de medidas
mitigadoras]

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA);
Habitats críticos “Principais Áreas de Biodiversidade”,
“Ecossistemas Ameaçados”, “Espécies Endémicas”,
“Habitats de espécies migratórias”, “Áreas de Processos
Evolutivos Chave” [potencial conflito com megafauna:
impacto físico (abalroamento/ colisão) e acústico;
potencial destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

de poluição e contaminação; análise da eventual
implementação de medidas mitigadoras]
 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[potencial conflito com megafauna: impacto físico
(abalroamento/ colisão) e acústico; potencial destruição/
perda/ alteração de habitat; fontes de poluição e
contaminação; análise da eventual implementação de
medidas mitigadoras]

x

 Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT) [potencial
impacte; análise da eventual implementação de medidas
mitigadoras]

x

 PN das Quirimbas [potencial impacte do porto terciário de
IBO que existe dentro do parque, de apoio à pesca e
actividades turísticas; Análise da eventual implementação
de medidas mitigadoras]

x

 PN de Bazaruto [estrutura portuária (porto de Vilanculos)
pode causar potencial impacto; fonte de poluição e
contaminação, mas também serve de apoio às
actividades turísticas]

x

 RMP da Ponta do Ouro; APA de Maputo [pontão da
Inhaca pode causar potencial impacto; fonte de poluição
e contaminação; Análise da eventual implementação de
medidas mitigadoras]

x

 APA AIPS [portos de Pebane, Moma, Topuito e Angoche
podem causar potencial impacto; fonte de poluição e
contaminação; análise da eventual implementação de
medidas mitigadoras]

x

 Área de mangal; Vegetação Submersa [a implementação,
manutenção e o alargamento deste tipo de infraestruturas
reduz a área deste tipo de habitat; análise da eventual
implementação de medidas mitigadoras]

x

 Ecossistemas de coral / corais (substratos bentónicos)
[pode ser incompatível tendo em atenção os canais de
navegação necessários ao bom funcionamento dos
portos; análise da eventual implementação de medidas
mitigadoras]

x

 Espécies com estatuto VU, EN, CR; Habitats Marinhos;
Áreas de nidificação de tartarugas; Tipos de recife [a
implementação, manutenção e a ampliação destas
infraestruturas causa danos neste tipo de habitat; análise
da eventual implementação de medidas mitigadoras]

x

 Zona de Pesca artesanal; Áreas de Pesca de camarão na
baía de Maputo; peixes demersais de fundo arenoso e de
fundo rochoso [a manutenção e o alargamento deste tipo
de infraestruturas reduzem habitats de espécies
comerciais; mas pode melhorar as condições de
actividades conexas]

x

 Área de Pesca de Camarão de superfície no Banco de
Sofala [a manutenção e o alargamento deste tipo de
infraestruturas (portos da Beira e Quelimane) reduzem

x

19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 138
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

habitats de espécies comerciais; mas pode melhorar as
condições de actividades conexas]

Infraestruturas portuárias
previstas

 Área de Pesca do Magumba [a manutenção e o
alargamento deste tipo de infraestruturas (navegação
de/para os portos de Maputo, Matola e Inhaca) reduzem
habitats de espécies comerciais; mas pode melhorar as
condições de actividades conexas]

x

 Área de Pesca de Polvo [a manutenção e o alargamento
deste tipo de infraestruturas (portos de Mocímboa, Ibo,
Pemba) reduz habitats de espécies comerciais; mas pode
melhorar as condições de actividades conexas]

x

 Reserva Aquícola Marinha [a proximidade de um porto
incrementa a poluição (água, ar e sonora) e contribui para
a degradação da área envolvente; a falta de qualidade da
água e do ar, por exemplo, são factores que colocam em
risco o bom desempenho da reserva; é de referir que a
implementação destas áreas teve como objectivo a
redução da pressão sobre a pesca, contribuindo, deste
modo, para a menor necessidade dos portos]

x

 Aquacultura, maricultura, salinicultura [a proximidade de
um porto incrementa a poluição (água, ar e sonora) e
contribui para a degradação da área envolvente; a falta
de qualidade da água e do ar, por exemplo, são factores
que colocam em risco o bom desempenho das áreas em
questão]

x

 Cabos e ductos submarinos [compatíveis se devidamente
posicionados, mas podem ser destruídos pelas
actividades normais do porto (p.e. dragagem)]

x

 Zonas de Interesse Turístico (ZIT); Praias balneares;
Resorts; Polos Turísticos [a manutenção e o alargamento
deste tipo de infraestruturas podem deteriorar a zona que
se pretende preservada, mas potencia a sua
acessibilidade]

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [potencial
destruição/ perda/ alteração de habitat; fontes de poluição
e contaminação; análise da eventual implementação de
medidas mitigadoras; necessidade de avaliação do
impacte decorrente da implementação do futuro porto de
Techobanine]

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA);
Habitats críticos “Espécies Endémicas”, “Áreas de
Processos Evolutivos Chave” [potencial conflito com
megafauna: impacto físico (abalroamento/ colisão) e
acústico; potencial destruição/ perda/ alteração de
habitat; fontes de poluição e contaminação; análise da
eventual implementação de medidas mitigadoras;
necessidade de avaliação do impacte decorrente da
implementação do futuro porto de Techobanine]

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[potencial conflito com megafauna: impacto físico
(abalroamento/ colisão) e acústico; potencial destruição/

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

perda/ alteração de habitat; fontes de poluição e
contaminação; análise da eventual implementação de
medidas mitigadoras; necessidade de avaliação do
impacte decorrente da implementação dos futuros portos
de Macuse e Techobanine]
 Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT) [potencial
impacte; análise da eventual implementação de medidas
mitigadoras; necessidade de avaliação do impacte
decorrente da implementação do futuro porto de
Techobanine]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Porto de Techobanine

Incompatível com [justificação)

 Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro [a construção
do Porto de Techobanine não é permitida de acordo com
o Plano de Maneio da RMPPO]

x

Normativo / gestão
E

GT

GE

GTE

x

Turismo e Recreio
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zonas de Interesse Turístico
(ZIT)

Praias balneares

Resorts

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 Núcleos de Pesca [inseridos nas ZIT oferecem pescado à
demanda dos empreendimentos turísticos]

x

x

 PN das Quirimbas [o zoneamento desta AC prevê este
tipo de investimentos]

x

x

 PN de Bazaruto [o zoneamento desta AC prevê este tipo
de investimentos]

x

x

 Zona de Pesca artesanal [oferecem pescado à demanda
dos empreendimentos turísticos]

x

x

 Áreas portuárias [podem contribuir para o incremento do
turismo]

x

x

 Património edificado [pode ser um aporte de mais valias
para a atracção de investimentos turísticos]

x

 Faróis com interesse patrimonial [pode ser um aporte de
mais valias para a atracção de investimentos turísticos]

x

 Sinalização de navegação (faróis e bóias) [equipamentos
de ajuda a sinalização]

x

 Estruturas costeiras [protecção e definição das praias
balneares]

x

 Faróis com interesse patrimonial [podem ser um aporte
de mais valias para a atracção de investimentos
turísticos]

x

 Áreas portuárias [potencial de serviços prestados aos
Resorts]

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Sinalização de navegação (faróis e bóias) [oferece
referencias marítimas ao turismo marítimo nestas áreas]

x

 Naufrágios [atractivos turísticos valorizando as áreas]

x

 Faróis com interesse patrimonial [atractivos turísticos
valorizando as áreas e potencial de investimentos
turísticos]

x

Clubes Desportivos Marítimos  Sinalização de navegação (faróis e bóias) [apoio às
actividades desportivas marítimas]

Pontos de ancoragem de
cruzeiros

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Zonas de Interesse Turístico
(ZIT)

x

 Estruturas costeiras [protecção e definição das áreas
marítimas limítrofes]

x

 Faróis com interesse patrimonial [definição das áreas
marítimas limítrofes]

x

 Áreas portuárias [apoio portuário aos navios de cruzeiro]

x

 Sinalização de navegação (faróis e bóias) [apoio aos
navios de cruzeiro]

x

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Evolução (erosão) da linha de costa [precauções na
atribuição de espaços para a edificação de
empreendimentos turísticos, deverão ser condicionados a
uma distância de segurança da linha de costa ou a
soluções construtivas que assegurem a mobilidade
inerente ao sistema costeiro e não prejudiquem o balanço
sedimentar.]
 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação de Impactos ambientais para a
atribuição de licenças de investimentos turísticos]

Sinergia

GT

GE

GTE

x

x

 Centros de Pesca [necessidade de controlar e monitorar
comportamentos entre turismo e pescas]

x

 Áreas da Defesa Nacional [algumas destas áreas estão
inseridas em ZIT (urbanas): é necessário acautelar
exigências de segurança]

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [constitui um
atractivo para os investimentos turísticos, devendo ser
condicionadas a turismo de natureza/ ecoturismo
segundo padrões de compatibilidade com a protecção da
natureza e vida selvagem]

x

 Habitats críticos “Áreas de Processos Evolutivos Chave”;
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[necessidade de acautelar exigências da preservação
dessas áreas]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
[necessidade de se avaliarem prioridades onde
ocorrerem coincidências de espaços]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Praias balneares

Compatibilidade condicionada com [justificação]

GS

 Evolução (erosão) da linha de costa [os apoios ou
equipamentos de praia deverão ser amovíveis.]
 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação dos potenciais impactos
ambientais sobre a praia balnear para a atribuição de
licenças de investimentos turísticos]

Resorts

Normativo / gestão
GT

GE

GTE

x

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Zona de Pesca
artesanal [necessidade de controlar e monitorar
comportamentos entre turismo e pescas]

x

 Habitats críticos “Espécies Endémicas”, “Áreas de
Processos Evolutivos Chave”, Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica (EBSA) [gestão de actividades
com impactos]

x

 APA de Maputo [controlo de condicionalismos exigidos]

x

 Áreas portuárias; Património edificado [necessidade de
acções de gestão]

x

 Evolução da linha de costa [precauções na atribuição de
espaços para a edificação de empreendimentos
turísticos: a sua instalação deverá ser condicionada a
uma distância de segurança da linha de costa ou a
soluções construtivas que assegurem a mobilidade
inerente ao sistema costeiro e não prejudiquem o balanço
sedimentar]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação de Impactos ambientais para a
atribuição de licenças de investimentos turísticos]
 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca [necessidade de
controlar e monitorar comportamentos entre turismo e
pescas]

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca
[necessidade de monitoria]

x

 Áreas da Defesa Nacional [necessidade de se acautelar
exigências de segurança nacional com afastamentos]

x

 Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA);
Áreas chave para a Biodiversidade (KBA); Habitats
críticos “Principais Áreas de Biodiversidade”, “Espécies
Endémicas”, “Áreas de Processos Evolutivos Chave”,
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[investimentos turísticos devem respeitar capacidades de
carga que garantam sustentabilidade da biodiversidade]

x

 Áreas de Conservação (excepto ZPT Cabo de São
Sebastião) [empreendimentos turísticos devem respeitar
regras de conservação e limitação de capacidade de
carga]

x

 ZPT Cabo de São Sebastião [limitar o número de
empreendimentos turísticos e capacidade de carga dos
existentes]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Zona de Pesca artesanal [gerir relacionamento entre
turismo e pescas]

Polos turísticos

x

 Infraestruturas portuárias previstas [estabelecer critérios
de prioridades e limites que não colidam]

x

 Estações arqueológicas [valorizar património
arqueológico e controlar actividades turísticas]

x

 Património edificado [valorizar património edificado e
controlar actividades turísticas]

x

 Concessões mineiras; Concessões hidrocarbonetos
[estabelecer fronteiras claras para cada actividade e
limitar conflitos]

x

 Evolução da linha de costa [precauções na atribuição de
espaços para a edificação de empreendimentos
turísticos]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação de Impactos ambientais para a
atribuição de licenças de investimentos turísticos]
 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca [necessidade de
controlar e monitorar comportamentos entre turismo e
pescas]

GTE

x

x

 Projecto PPAMC/FishCC; Projecto ProPesca
[necessidade de monitoria]

x

 Áreas da Defesa Nacional [necessidade de se acautelar
exigências de segurança nacional com afastamentos

x

 Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA);
Áreas chave para a Biodiversidade (KBA); Habitats
críticos “Principais Áreas de Biodiversidade”, “Espécies
Endémicas”, “Áreas de Processos Evolutivos Chave”,
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[investimentos turísticos devem respeitar capacidades de
carga que garantam sustentabilidade da biodiversidade]

x

 Áreas de Conservação Transfronteiriças (ACT)
[necessidade de se respeitarem capacidades de carga]

x

 Áreas de Conservação coincidentes [empreendimentos
turísticos devem respeitar regras de conservação e
limitação de capacidade de carga]
 Zona de Pesca artesanal [gerir relacionamento entre
turismo e pescas]

x

 Reserva Aquícola Marinha [necessário estabelecer
critérios para a atribuição de licenças de construção de
empreendimentos turísticos]

x

 Infraestruturas portuárias previstas [estabelecer critérios
de prioridades e limites que não colidam]

x

 Estações arqueológicas [valorizar património
arqueológico e controlar actividades turísticas]

x
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Área do Projecto Turístico e
Imobiliário do INATUR

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

 Património edificado [valorizar património edificado e
controlar actividades turísticas]

x

 Evolução da linha de costa [precauções na atribuição de
espaços para a edificação de empreendimentos turísticos
condicionados a uma distância de segurança da linha de
costa ou soluções construtivas que assegurem a
mobilidade inerente ao sistema costeiro e não
prejudiquem o balanço sedimentar]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação de Impactos ambientais para a
atribuição de licenças de investimentos turísticos]

x

 Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos)
[investimentos turísticos devem respeitar capacidades de
carga que garantam sustentabilidade da biodiversidade]

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[avaliar impactos e capacidade de carga]

x

 APA de Maputo [empreendimentos turísticos devem
respeitar regras de conservação e limitação de
capacidade de carga]

x

 Infraestruturas portuárias previstas [estabelecer critérios
de prioridades e limites que não colidam]

x

 Concessões mineiras [necessidade de se definirem
prioridades para actividades incompatíveis]

x

Clubes Desportivos Marítimos  Evolução da linha de costa [precauções na gestão
corrente dos Clubes e proceder a acções de protecção
costeira]

x

 Centros de Pesca; Núcleos de Pesca; Projecto ProPesca
[necessidade de controlo e monitoria de comportamentos
entre a pesca desportiva e de lazer e a pesca comercial]
 Áreas da Defesa Nacional [necessidade de se acautelar
exigências de segurança nacional com afastamentos

x
x

 Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos);
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
[Clubes devem controlar suas actividades e respeitar a
sustentabilidade e preservação da biodiversidade]

x

 Zona de Pesca artesanal [gerir relacionamento entre a
pesca desportiva e de lazer e a pesca comercial]

x

 Área de Pesca de Camarão na Baía de Maputo; Área de
Pesca do Magumba [gerir relacionamento entre os
Clubes e a pesca de camarão e magumba]

x

 Património edificado [valorizar o património edificado]
Pontos de ancoragem de
cruzeiros

GTE

x

 Evolução da linha de costa [gerir criteriosamente os
espaços destinados a ancoragem de cruzeiros]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [avaliação de Impactos ambientais
resultantes da ancoragem de cruzeiros]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

 Áreas da Defesa Nacional [necessidade de se acautelar
exigências de segurança nacional com afastamentos

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [pontos de
ancoragem devem respeitar critérios exigidos para se
garantirem mínimos impactos]

Uso / Actividade / Função /
Recurso

x

 Corredor de Megafauna Marinha (PNAB) [ter em conta as
migrações de megafauna no Bazaruto]

x

 APA de Maputo [adoptar medidas de redução de
impactos no ancoradouro junto da Ilha dos Portugueses]

x

 Zona de Pesca artesanal [os cruzeiros não devem afectar
a pesca artesanal nos locais de ancoragem]

x

 Naufrágios [atenção particular no local de ancoragem
próximo da Ilha de Moçambique]

x

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

Praias balneares

- Concessões mineiras [extracção de minérios incompatível
com a partilha de espaços de praias balneares]

x

Polos turísticos

- Concessões mineiras [extracção de minérios incompatível
com a partilha de espaços em Polos Turísticos ao longo
da costa]

x

- Concessões de hidrocarbonetos [incompatibilidade de
extracção de hidrocarbonetos e actividades turísticas, em
particular no arquipélago das Quirimbas]

x

- Cabos e ductos submarinos [incompatíveis com locais de
ancoragem de cruzeiros]

x

Pontos de ancoragem de
cruzeiros

GT

GE

GTE

Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico
Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

x

x

x

x

 Transporte marítimo [compatível]

x

x

 Turismo e recreio [visitas culturais, criação de unidades
hoteleiras]

x

x

Estações arqueológicas

 Áreas da Defesa Nacional [a existência destas áreas
pode constituir um factor de protecção adicional]

x

x

Naufrágios

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA), Áreas de
Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA), Áreas de
Processos Evolutivos Chave (habitats críticos), Áreas de
Significância Biológica ou Ecológica (EBSA), Espécies

x

x

Património Cultural,
 Conservação da natureza [compatível]
Arquitectónico e Arqueológico
 Aquacultura [desde que não implique construção de
infraestruturas]
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

Sinergia

 RMP da Ponta do Ouro, APA de Maputo [a existência de
áreas de conservação e a importância dos naufrágios
para a biodiversidade marinha são um factor de
protecção adicional]

x

x

 Resorts [atractivos turísticos valorizando as áreas]

x

x

Património edificado

 ZIT, Resorts, Polos turísticos [pode ser um aporte de
mais valias para a atracção de investimentos turísticos]

x

x

Faróis com interesse
patrimonial

 Áreas portuárias; Clubes Desportivos Marítimos
[definição das áreas marítimas limítrofes]

x

x

 ZIT, Praias balneares, Resorts, Polos turísticos [atractivos
turísticos valorizando as áreas e potencial de
investimentos turísticos]

x

x

 ZIT, Resorts, Polos turísticos [pode ser um aporte de
mais valias para a atracção de investimentos turísticos]

x

x

com estatuto U, EN e CR [podem potenciar a protecção
da Natureza/ conservação e valorização do património
biológico]

Património religioso

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Património Cultural,
 Actividade pesqueira [desde que exista coordenação]
Arquitectónico e Arqueológico
 Aquacultura e pesca associada a infraestrutura
construída para o efeito [em conformidade com legislação
nacional e internacional referente à protecção do
património cultural]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE
x

x

 Construção de ancoradouros e fundeadouros [em
conformidade com legislação nacional e internacional
referente à protecção do património cultural]

x

 Imersão de dragados [em conformidade com legislação
nacional e internacional referente à protecção do
património cultural]

x

 Instalação de cabos e ductos submarinos [em
conformidade com legislação nacional e internacional
referente à protecção do património cultural]

x

 Estruturas de protecção costeira [em conformidade com
legislação nacional e internacional referente à protecção
do património cultural]

x

 Concessões de hidrocarbonetos [em conformidade com
legislação nacional e internacional referente à protecção
do património cultural]

x

 Exploração de energias renováveis (recursos energéticos
e geológicos) [em conformidade com legislação nacional
e internacional referente à protecção do património
cultural]

x

19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 146
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Estações arqueológicas

Naufrágios

Compatibilidade condicionada com [justificação]

GS

GT

GE

 Ocupação da faixa costeira/Comunidades costeiras [pode
levar à destruição dos valores patrimoniais

x

 Zona de Pesca artesanal, Área de Pesca de Polvo [a
actividade da pesca pode causar destruição de
património se forem utilizadas artes/ métodos arrastantes]

x

 Aquacultura [a construção de infraestruturas aquícolas
pode destruir os valores patrimoniais]

x

 Infraestruturas portuárias previstas; Estruturas costeiras
[a sua construção pode destruir os valores patrimoniais]

x

 Resorts, Polos Turísticos [valorizar património
arqueológico e controlar actividades turísticas]

x

 Concessões mineiras [esta actividade implica remoção de
solo, podendo destruir os valores patrimoniais]

x

 Evolução da Linha de Costa (acreção) [pode levar ao seu
encobrimento]

GTE

x

 Pesca [a actividade da pesca pode causar destruição de
património se forem utilizadas artes/ métodos arrastantes]

x

 Infraestruturas portuárias previstas; Estruturas costeiras
[a sua construção pode destruir os valores patrimoniais]

x

 Dragagens [devem seguir estritamente as disposições
legais respeitante à protecção do património cultural]

x

 Pontos de ancoragem de cruzeiros [atenção particular no
local de ancoragem próximo da Ilha de Moçambique]
Património edificado

Normativo / gestão

x

 Praias balneares [necessidade de acções de gestão
ambiental]

x

 Resorts Polos Turísticos [valorizar património edificado e
controlar actividades turísticas]
 Clubes Desportivos Marítimos [valorizar o património
edificado]

x

Faróis com interesse
patrimonial

 Polos turísticos [valorizar património e controlar
actividades turísticas]

x

Património religioso

 Polos turísticos [valorizar património e controlar
actividades turísticas]

x

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]

Estações arqueológicas

 Evolução da Linha de Costa (erosão) [pode levar ao
desaparecimento do património nelas existente]

Naufrágios

 Qualidade da água relacionada com derrames e lavagens
de navios [poluição/ resíduos colocam em risco o
património arqueológico]

Normativo / gestão
E

GT

GE

GTE

x
x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com [justificação]
 Zonas de deposição de munições e matérias perigosas
[risco de destruição dos naufrágios]

Normativo / gestão
E

GT

GE

GTE

x

Património edificado

 Evolução da Linha de Costa (erosão) [pode levar ao seu
desaparecimento]

x

Faróis com interesse
patrimonial

 Evolução da Linha de Costa (erosão) [pode levar ao seu
desaparecimento]

x

Património religioso

 Evolução da Linha de Costa (erosão) [pode levar ao seu
desaparecimento]

x

Recursos Minerais
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões mineiras

Compatível com [justificação]

Normativo / gestão
GS

 Área frequentemente inundada [a área frequentemente
inundada não interfere necessariamente com a actividade
mineira; por outro lado também podem ser criados
mecanismos para a sua preservação]

x

 Habitats críticos [através de uma boa articulação, é
possível preservar espaços dentro das áreas de
actividade mineira para finalidades de conservação]

x

Sinergia

 Áreas portuárias [a presença de infraestruturas portuárias
catalisa a actividade mineira através de oportunidades
para exportação do minério]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões mineiras

Compatibilidade condicionada com [justificação]
 Evolução da linha de costa [as dunas são quase sempre
removidas e remexidas durante o processo de
mineração: a sua restauração é possível, mas com um
aspecto fisiográfico diferente do original, devendo, no
entanto, ser assegurada a reposição da situação de
referência]

x

Normativo / gestão
GS

GT

x

x

GE

GTE

 Riscos para a Qualidade ambiental na costa de
Moçambique [há sempre um risco ambiental eminente na
componente de meio-ambiente ao longo da costa, que,
no entanto, pode ser ultrapassado através de boas
práticas de gestão ambiental]

x

 Projecto ProPesca [a actividade pesqueira, bem como o
projecto de promoção da pesca artesanal terá que
acomodada dentro da área de concessão no contexto da
responsabilidade social por parte das empresas mineiras]

x

 Projecto SWIOFish1 MZ; Projecto de Reforço da
Resiliência em Comunidades Vulneráveis [estes projectos
terão que ser abraçados como parte da responsabilidade
social por parte das empresas mineiras]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE

GTE

 Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA)
[as áreas de biodiversidade são muito sensíveis, de tal
modo que a actividade mineira pode ter impactos
irreversíveis sobre os ecossistemas; no entanto a
mineração não implica necessariamente uma
movimentação de solos em toda a área da concessão de
uma e única vez, podendo-se admitir uma gestão
condicionada]

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
Mozambique Channel, Northern Mozambique Channel,
Delagoa [as actividades previstas nas concessões
mineiras têm um enorme potencial de impactar nas
EBSA, podendo, no entanto, efectuar-se uma gestão no
espaço e no tempo]

x

 Vegetação submersa [a vegetação submersa corre riscos
de ser afectada através da mudança do padrão de
sedimentação subaquática, a jusante da área de
mineração; este padrão de sedimentação pode, no
entanto, ser minimizado através de práticas de gestão
ambiental]

x

 Habitats marinhos importantes [estes habitats são
sensíveis à presença do homem bem como aos impactos
ambientais associados a todo o conjunto de actividades
previstas nas áreas de concessão mineira; no entanto, os
possíveis impactos podem ser minimizados através de
boas práticas de gestão ambiental]

x

 Zona de Pesca artesanal [a actividade pesqueira pode
ser acomodada pelas empresas mineiras: com uma boa
coordenação, estas zonas podem ser facilmente geridas
no contexto da actividade mineira]

x

 Reserva Aquícola Marinha; Aquacultura, maricultura,
salinicultura [estas actividades podem ser impactadas
pelas actividades que têm lugar nas áreas de concessão
mineira; estas, no entanto podem ter o devido
enquadramento de modo a minimizar o nível dos
impactos previstos]

x

 Resorts [as áreas de resorts são geralmente tranquilas, e
a actividade mineira poderá trazer algum distúrbio,
alterando até certo ponto a qualidade desses resorts]

x

 Polos turísticos [a exploração mineira quando ocorre nas
proximidades de destinos turísticos contribui
negativamente devido a impactos directos e indirectos,
resultantes de processos extractivos, como a poluição
ambiental ou visual e a imagem negativa a nível de
marketing do destino]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões mineiras

Incompatível com [justificação]

Normativo / gestão
E

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [as áreas
chave para a biodiversidade são muito sensíveis, e com
susceptibilidade de as mesmas sofrerem impactos
irreversíveis com a actividade mineira]

x

 Principais Áreas de Biodiversidade (habitats críticos) [a
actividade mineira tem o potencial enorme de impactar
sobre a biodiversidade e habitats críticos]

x

 Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos) [os
ecossistemas ameaçados necessitam de uma protecção
especial, e a actividade mineira poderá contribuir
negativamente na componente de protecção destes
ecossistemas]

x

 Espécies endémicas (habitats críticos) [a actividade
mineira poderá impactar e/ou deteriorar as condições
favoráveis das espécies endémicas]

x

GT

GE

 Habitats de espécies migratórias (habitats críticos) [as
actividades previstas nas concessões mineiras poderão
potencialmente alterar o padrão ecossistémico das
espécies migratórias, resultando num impacto
considerável sobre estes]
 Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos)
[as actividades previstas nas concessões mineiras têm
um enorme potencial de impactar sobre os processos
evolutivos chave]

x

x

 Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)
excepto Mozambique Channel, Northern Mozambique
Channel, Delagoa [as actividades previstas nas
concessões mineiras têm um enorme potencial de
impactar nestas EBSA que são exclusivas de
Moçambique com características prioritárias a nível
global]
 Área de mangal [a floresta de mangal tem o potencial de
ser impactada de forma directa e indirecta, quer através
de remoção de volumes de terra, poluição das águas e
sedimentação; acresce que a área de floresta de mangal
tem que ser preservada a luz da legislação ambiental em
vigor em Moçambique]

x

x

 Polos turísticos [as actividades mineiras nas áreas de
concessão constituem um incómodo para os turistas pelo
que as ZIT deixam de ser atractivas quando a actividade
mineira estiver a ter lugar]

x

 Praias balneares [à semelhança das ZIT, as praias
balneares só serão atractivas em locais de maior
tranquilidade, e sem interferência das actividades
mineiras]
 Estações arqueológicas [a actividade mineira implica
remoção de solo, e esta actividade não encontra
alinhamento com as estações arqueológicas, dada a
necessidade de preservação das estações]

GTE

x

x
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Recursos Energéticos (hidrocarbonetos)
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4)

Normativo / gestão

Compatível com [justificação]

GS

 Centros de Pesca mais afastados das operações e sem
impactos negativos [pode haver sinergia resultante do
aumento das actividades e da procura de peixe (em
função do aumento populacional ligado à industrialização
da região)]

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA);
Mamíferos Marinhos no Canal de Moçambique [pode
haver sinergia associada à monitorização de Mamíferos
Marinhos]

x

 Áreas portuárias; Infraestruturas portuárias previstas
[compatibilidade com sinergias no desenvolvimento
comum de infraestruturas portuárias próximo dos locais
de operação]

x

 Concessões mineiras [sinergias resultantes da
construção e utilização de infraestruturas partilhadas]
Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas offshore)

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4)

Sinergias

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA);
Mamíferos Marinhos no Canal de Moçambique [pode
haver sinergia associada à monitorização de Mamíferos
Marinhos durante as actividades de prospecção]

Compatibilidade condicionada com [justificação]

x

x

Normativo / gestão
GS

GT

GE GTE

 Evolução da linha de costa [existe um risco moderado de
instabilidade costeira próximo da construção e operação
do Parque de GNL]

x

 Área frequentemente inundada [alguma sobreposição na
linha de costa em torno da área reservada para o Parque
de GNL de Afungi]

x

 Riscos para a Qualidade ambiental [a construção e
operação do Parque GNL, bem como as futuras
operações de produção podem ter um o impacto
contaminante, geralmente localizado; existem medidas
para limitar, gerir ou anular os riscos de contaminação]
 Centros de Pesca; Projecto Promoção da pesca
artesanal [devido à construção e operação do Parque
GNL e produção futura de gás (relocalização de
comunidades, zonas de exclusão de segurança, tráfego
marítimo, gasodutos, riscos de acidentes e poluição),
para o onshore e faixa costeira]
 Zona de Pesca artesanal; Área de pesca do Atum
[construção e operação do Parque GNL e produção
futura de gás (destruição de habitat / dragagem, risco de
acidente e poluição, zonas de exclusão de segurança,
tráfego marítimo, etc.) próximo da costa (baia da Palma),
offshore + offshore FLNG; também devido às actividades
temporárias de perfuração]

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]
 Áreas portuárias; Sinalização de navegação (faróis e
bóias) [construção e operação do Parque GNL e futura
produção de gás]

Normativo / gestão
GS

GT

x

 Canais de navegação [mais perturbações nas principais
linhas de navegação (local, nacional e internacional) e
linhas de exclusão de segurança]
Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas offshore)

 Riscos para a Qualidade ambiental com origem marítima
[as operações de pesquisa offshore podem ter um
impacto contaminante, geralmente localizado; existem
medidas para limitar, gerir ou anular os riscos de
contaminação]

x

x

 Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA); Área
de Significância Biológica ou ecológica (EBSA)
[proximidade de actividades de pesquisa (ruído e
iluminação artificial, tráfego aéreo e marítimo (ambos
temporários), riscos de acidente e poluição)]

x

 Espécies com estatuto VU, EN e CR e Mamíferos
Marinhos [actividades de pesquisa (vibrações, ruído e
iluminação artificiais, tráfego aéreo e marítimo
(temporário); risco de acidente e poluição]

x

 Tipos de recife; Substratos bentónicos [risco de acidente
(derrames ou explosões) com impactos graves; a
proximidade da APA AIPS é uma preocupação]

x

 Área de nidificação de tartarugas [actividades de
pesquisa podem implicar perda de habitats e de
espécies ameaçadas]

x

 Área de Pesca do Atum [actividades de pesquisa (ruído
e vibrações, tráfego marítimo (temporários), risco de
acidente e poluição)]

x

 Não existe sobreposição com outras áreas de Pesca [a
proximidade a actividades temporárias de pesquisa
(aquisição sísmica e vibrações) pode criar
compatibilidade condicionada no espaço e no tempo]

x

 Canais de navegação [perturbações nas principais linhas
de navegação durante as operações temporárias de
pesquisa]
Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas onshore)

GE GTE

 Riscos para a Qualidade Ambiental [as operações de
pesquisa onshore podem ter um impacto contaminante,
geralmente localizado; existem medidas para limitar,
gerir ou anular os riscos de contaminação]

x

x

 Centros e Núcleos de Pesca; Projectos ProPesca e
SWIOFish [as operações de pesquisa onshore podem
ter um impacto localizado; a pesquisa em geral foca-se
em áreas interiores, afastadas do litoral, e uma gestão
do espaço (evitando os estuários do Pungué e do Búzi e
a faixa costeira no bloco PT5-C) pode limitar os
possíveis conflitos]

x

 Áreas da Defesa Nacional [como as actividades de
pesquisa onshore não são permanentes, uma gestão no

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE GTE

espaço pode limitar os possíveis conflitos - actualmente
apenas no bordo do bloco de Búzi, na Beira]

Produção de hidrocarbonetos
(onshore)

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [as actividades
de Pesquisa onshore podem ter um impacto indirecto
nas áreas circundantes (poluição) para o bloco PT5-C]

x

 Ecossistemas ameaçados (habitats críticos), Áreas de
processos evolutivos chave (habitats críticos) [uma
gestão no espaço pode limitar os possíveis conflitos, no
bloco de Búzi, perto dos estuários do Pungué e do Búzi
e a Sul]

x

 Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA Zonas
costeiras de reprodução em Moçambique), Área de
Mangal, Espécies com estatuto VU, EN e CR, Mamíferos
Marinhos, [as actividades de pesquisa onshore podem
ter um impacto directo (estuários do Pungué e do Búzi) e
indirecto nas áreas circundantes (poluição) para estes
grupos de organismos mais afectados e vulneráveis]

x

 Tipos de recife, Áreas de Nidificação de Tartarugas,
Substratos bentónicos [GE devida à proximidade de
actividades de pesquisa onshore do bloco PT5-C com
riscos de acidente e poluição possíveis]

x

 Zona de Pesca artesanal [uma gestão do espaço pode
limitar os possíveis conflitos directos, no bloco de Búzi,
perto dos estuários do Pungué e do Búzi – ou indirectos
(deterioração temporária de bancos de pesca, por
acidente e poluição)]

x

 Aquacultura [uma gestão do espaço pode limitar os
possíveis conflitos com as actividades de Pesquisa
onshore no bloco de Búzi]

x

 Riscos para a Qualidade Ambiental [as operações de
produção onshore podem ter um impacto contaminante,
geralmente localizado; existem medidas para limitar,
gerir ou anular os riscos de contaminação]

x

 Centros e Núcleos de Pesca; Projectos ProPesca e
SWIOFish [as operações de produção onshore de
Temane e Pande têm um impacto localizado: a CPF,
Central de Processamento, está situada a 20 km da
costa]

x

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) [as actividades
de produção onshore podem ter um impacto indirecto
nas áreas circundantes (poluição) para os blocos PPA e
PSA de Pande/ Temane/ Inhassoro]

x

 Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA Zonas costeiras de reprodução em Moçambique),
Espécies com estatuto VU, EN e CR e Mamíferos
Marinhos [as actividades de produção onshore podem
ter um impacto indirecto nas áreas circundantes
(poluição) para estes grupos de organismos mais
afectados e vulneráveis]

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

 Tipos de recife, Áreas de Nidificação de Tartarugas,
Substratos bentónicos [GE devida à proximidade de
actividades de produção dos blocos PPA e PSA de
Pande/ Temane/ Inhassoro com riscos de acidente e
poluição possíveis]

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4)

Incompatível com [justificação]

GE GTE

x

Normativo / gestão
E

GT

GE GTE

 Áreas chave para a Biodiversidade; Área de Protecção
de mamíferos marinhos (IMMA) [construção e operação
do Parque GNL e produção futura de gás (destruição de
habitats, zonas de exclusão de segurança, tráfego
marítimo e aéreo, gasodutos, ruído, iluminação artificial,
risco de acidente e poluição), em terra e na faixa costeira
- Exclusão (área Parque GNL/ baía de Palma) e GE
(outras áreas das concessões)]

x

 Áreas de conservação transfronteiriças [essencialmente
devido à presença da Área de Conservação Marinha
Mnazi Bay-Quirimbas: incompatibilidade devida à
construção e operação do Parque GNL e produção
futura de gás (perturbação e destruição de habitats e
espécies protegidas, riscos para a qualidade ambiental,
etc.) e devida às actividades temporárias de perfuração]

x

 Área de mangal [devido à construção e operação do
Parque GNL e produção futura de gás (destruição de
mangal, onshore e próximo da costa) - Exclusão (área
Parque GNL/ baía de Palma) e GE (outras áreas das
concessões)]

x

x

 Reserva Aquícola Marinha [construção e operação do
Parque GNL e produção futura de gás (modificação da
praia, destruição de habitats, zona de dragagem,
instalação de infraestruturas, zonas de exclusão de
segurança, tráfego marítimo, risco de acidente e
poluição,) onshore e próximo da costa (baía da Palma) Exclusão (área Parque GNL/ baía de Palma) e GE
(outras áreas das concessões)]

x

x

 Polos turísticos [os estabelecimentos turísticos
localizados nas ilhas de Tecomaji, Rongui e Queramimbi
serão afectados pelos impactos visuais e sonoros
resultantes das actividades de construção dos projectos
de GNL, bem como pela presença das estruturas de
GNL e do tráfego de embarcações durante a fase
operacional Exclusão, e GE ilha de Queramimbi que será
menos afectada]

x

x

 Cadastro mineiro [nas zonas de exclusão de segurança
próximas do Parque GNL onde a fábrica é fixa e
permanente; GE noutras áreas com sobreposições
(Norte, onde não esta prevista qualquer actividade
petrolífera)]

x

x

x
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Uso / Actividade / Função /
Recurso
Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas offshore)

Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas onshore)

Produção de hidrocarbonetos
(onshore)

Incompatível com [justificação]
 APA AIPS [a concessão de pesquisa do bloco A5-A
sobrepõe com a APA, fora do zoneamento destinado a
esse efeito - Exclusão; GT devida à proximidade de
actividades de pesquisa (temporárias) e riscos de
acidente e poluição muito improváveis, mas não
impossíveis]

Normativo / gestão
E

GT

x

x

GE GTE

 Área de protecção de mamíferos marinhos (IMMA Arquipélago de Bazaruto), PN Bazaruto, Habitats
Marinhos importantes (Bazaruto) [GTE devida à
proximidade de actividades de pesquisa (temporárias) do
bloco PT5-C com um risco de poluição muito improvável,
mas não impossível]
 Área de protecção de mamíferos marinhos (IMMA Arquipélago de Bazaruto), PN Bazaruto, Habitats
Marinhos importantes (Bazaruto) [Exclusão, devida à
proximidade de actividades de produção dos blocos PPA
e PSA de Pande/ Temane/ Inhassoro com riscos de
acidente e poluição muito improváveis, mas não
impossíveis]

x

x

Energias renováveis (recurso marítimo)
Uso / Actividade / Função /
Recurso
Produção de Electricidade
através da Energia das
Ondas

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Produção de Electricidade
através da Energia das
Ondas

Compatibilidade condicionada com [justificação]

Normativo / gestão
GS

GT

GE GTE

 IMMA Zonas costeiras de reprodução em Moçambique
[os 3 potenciais projectos estão localizados dentro de
áreas restritas no âmbito da protecção da biodiversidade
e ecossistemas]

x

 Navegação marítima [deve ser acautelado o potencial
conflito com as infraestruturas portuárias e a navegação
na ocupação espacial]

x

 Infraestruturas de Comunicações [concorrência na
ocupação do espaço pelo equipamento]

x

 Zona de Pesca artesanal [existe a potencial perda de
habitats naturais que deve ser acautelada]

x

 Área de Pesca de Atum [existe a potencial perda de
habitats naturais que deve ser acautelada]

x

Incompatível com [justificação]
 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA); IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Inhambane [os 3 potenciais
projectos estão localizados dentro de áreas restritas no
âmbito da protecção da biodiversidade e ecossistemas

Normativo / gestão
E

GT

GE GTE

x
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4

CARTOGRAFIA DE SOBREPOSIÇÃO DE USOS, ACTIVIDADES E FUNÇÕES

As informações cartográficas resultantes das etapas anteriores, ou seja, os mapas de localização de
usos, actividades e funções e principais características ambientais e catástrofes climáticas, foram de
importante relevância para analisar compatibilidades e conflitos: a partir de uma sobreposição de todas
as

informações

colectadas

na

fase

2

e

representadas

no

WebSIG

do

POEM

(http://poem.gov.mz/POEMwebgis/) é possível identificar as zonas de usos, actividades e funções
existentes e potenciais, incompatíveis e compatíveis dentro do espaço marítimo nacional.
A combinação da matriz de compatibilidades e da cartografia de sobreposição de usos, actividades e
funções, vai apoiar a proposta de ordenamento do espaço marítimo de Moçambique.
O WebSIG será a chave para permitir a sobreposição de usos, actividades e funções, tendo sido fornecido
à equipa e Comissão Consultiva um tutorial para ajudar a preparar a sobreposição da cartografia e
identificar os conflitos relacionados com cada sector. Se for caso disso serão disponibilizadas algumas
sessões de capacitação para facilitar uma melhor compreensão da utilização do WebSIG.
Em anexo apresentam-se extractos exemplificativos da cartografia de sobreposição de usos, actividades
e funções, identificando as principais incompatibilidades detectadas.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de todas as incompatibilidades indicando se estão ou não
representadas

na

cartografia

em

anexo:

alguns

destes

conflitos

não

são

representáveis

cartograficamente (assinalados como nr) por não se dispor da informação cartográfica correspondente a
algum dos usos ou esta estar incompleta ou ter uma representação esquematizada, ou apenas por serem
pouco representativos.

Quadro 4.1 - Síntese das incompatibilidades cartografadas
Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Evolução da linha Erosão (-0,5 a -3 m) e
de costa
Erosão acentuada (< -3 m)
Ocupação da
Faixa Costeira /
Comunidades
costeiras

Núcleos de Pesca

Soberania e
Defesa Nacional

Efeito Defesa e Autoridade do
Estado no mar

Centros de Pesca

Incompatível com

Figura

 Concessões mineiras

6.1

 Concessões mineiras

6.2

 Concessões mineiras

6.2

 Concessões de hidrocarbonetos

6.3

 Resorts

nr

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

nr
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Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Áreas importantes para as Aves
e a Biodiversidade (IBA)

Áreas chave para a
Biodiversidade (KBA)

Áreas de Protecção de
Mamíferos Marinhos (IMMA)

Biodiversidade,
Ecossistemas e
Áreas de
Conservação
(Zonas
prioritárias de
conservação)

Principais Áreas de
Biodiversidade (habitats críticos)

Ecossistemas Ameaçados
(habitats críticos)

Espécies Endémicas (habitats
críticos)
Habitats de espécies migratórias
(habitats críticos)

Áreas de Processos Evolutivos
Chave (habitats críticos)

Delta do Zambeze (Ramsar)

Áreas de Significância Biológica
ou Ecológica (EBSA)

Incompatível com

Figura

 Energias Renováveis (recurso marítimo)

nr

 Praias balneares

nr

 APA AIPS: Concessões

6.4

 APA AIPS: Concessões

6.5

 Concessões mineiras

6.5

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

6.6

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.7

 Produção de hidrocarbonetos

6.7

 Energias Renováveis (recurso marítimo)

6.8

 APA AIPS: Concessões

6.9

 Reserva Aquícola Marinha (IMMA
Arquipélago de Bazaruto)

6.10

 Concessões hidrocarbonetos

6.11
6.12

 Energias Renováveis (recurso marítimo)
(IMMA Arquipélago de Bazaruto)

6.8

 APA AIPS: Concessões

6.13

 Concessões mineiras

6.13

 APA AIPS: Concessões

6.14

 Concessões mineiras

6.14

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

6.15

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.15

 APA AIPS: Concessões

nr

 Concessões mineiras

6.16

 Concessões mineiras

6.17

 APA AIPS: Concessões

6.18

 Infraestruturas portuárias previstas

nr

 Concessões mineiras

6.18

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.19

 Reserva Aquícola Marinha

6.20

 Aquacultura, maricultura, salinicultura

6.20

 Concessões mineiras

6.20

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

6.21

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.22

 Concessões mineiras

6.16
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Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso
Áreas de Conservação
Transfronteiriças (ACT)

PN das Quirimbas (ZPT)

PN Arquipélago de Bazaruto
(ZPT)
Biodiversidade,
Ecossistemas e
Áreas de
Conservação
(Áreas de
conservação)

RMP da Ponta do Ouro
APA Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas (pesca
artesanal, turismo e concessões
mineiras)
APA Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas
(santuários)

Figura

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

6.23

 Zona de Pesca artesanal

6.24

 Área de Pesca do Atum

6.24

 Pesca Peixes demersais de fundo arenoso

6.25

 Pesca Peixes demersais de fundo rochoso

6.25

 Área de Pesca de Polvo

6.25

 Zona de Pesca artesanal

6.26

 Área de Pesca do Atum

6.26

 Pesca de Cefalópodes (profundidade)

6.27

 Pesca de Crustáceos (profundidade)

6.27

 Pesca Peixes demersais de fundo arenoso

6.27

 Infraestruturas portuárias previstas

6.16

 Concessões mineiras

6.16

 Principais Áreas de Biodiversidade (habitats
críticos)

6.13

 Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos)

6.14

 Reserva Aquícola Marinha

nr

APA Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas (fora das
concessões)

 Concessões mineiras

6.28

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.28

APA de Maputo

 Concessões mineiras

6.16

 Projecto ProPesca
Zona de Protecção Total Cabo de
 Outras estruturas costeiras
São Sebastião
 Resorts

6.29

 Reserva Aquícola Marinha

6.30

 Aquacultura, maricultura, salinicultura

6.30

 Concessões mineiras

6.30

Área de mangal
Biodiversidade,
Ecossistemas e
Áreas de
Conservação
(Ecossistemas e
Biodiversidade)

Incompatível com

Ecossistemas de coral / corais
(substratos bentónicos)
Vegetação submersa (substratos
bentónicos)

6.29
6.29

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.30

 Concessões mineiras

6.31

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.31

 Concessões mineiras

6.31

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 158

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

Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

Habitats Marinhos importantes

Áreas de nidificação de
tartarugas

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.31

 Energias Renováveis (recurso marítimo)

6.32

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.32

 Concessões mineiras

6.32

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.32

 Concessões mineiras

6.32

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.32

 Concessões mineiras

6.33
nr

 Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

6.33

 PN Quirimbas (ZPT)

6.24

 PN Bazaruto (ZPT)

6.26

 PN Quirimbas (ZPT)

6.24

 PN Bazaruto (ZUL (Zonas Marinhas) e ZPT)

6.26

 PN Bazaruto

6.27

 PN Quirimbas

6.25

 PN Bazaruto

6.27

Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo rochoso

 PN Quirimbas

6.25

Área de Pesca de Polvo

 PN Quirimbas

6.25

Reserva Aquícola Marinha

 Concessões de hidrocarbonetos

nr

Reserva Aquícola Marinha
(aquacultura em gaiolas)

 Áreas da Defesa Nacional

nr

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

nr

 Habitat críticos (todos)

nr

Zona de Pesca artesanal

Área de Pesca do Atum
Área de Pesca de Crustáceos
(profundidade)
Área de Pesca de Peixes
demersais de fundo arenoso

Aquacultura

Figura

 Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)

Tipos de recife

Pescas

Incompatível com

Reserva Aquícola Marinha
(aquacultura semi-intensiva ou
intensiva)

Aquacultura em tanques

 Delta do Zambeze (Ramsar)

6.20

 Áreas de conservação (ZPT)

nr

 Área de mangal

6.30

 Ecossistemas de coral / corais

nr

 Vegetação submersa

nr

 Tipos de recife

nr

 Áreas da Defesa Nacional

nr
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Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com
 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

nr

 Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos)

nr

 Espécies Endémicas (habitats críticos)

nr

 Delta do Zambeze (Ramsar)

6.20

 Áreas de conservação (ZPT)

nr

 Área de mangal

Infraestruturas
Portuárias

Turismo e Recreio

Património
Cultural,
Arquitectónico e
Arqueológico

Recursos
Minerais

Figura

6.30

 Ecossistemas de coral / corais

nr

 Vegetação submersa

nr

 Tipos de recife

nr

 Espécies com estatuto VU, EN e CR

nr

Porto de Techobanine

 Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro

6.16

Praias balneares

 Concessões mineiras

6.34

 Concessões mineiras

6.34

Polos turísticos

 Concessões de hidrocarbonetos

nr

Pontos de ancoragem de
cruzeiros

 Cabos e ductos submarinos

nr

Estações arqueológicas

 Evolução da Linha de Costa (erosão)

nr

 Qualidade da água relacionada com
derrames e lavagens de navios

nr

 Zonas de deposição de munições e matérias
perigosas

nr

Património edificado

 Evolução da Linha de Costa (erosão)

nr

Faróis com interesse patrimonial

 Evolução da Linha de Costa (erosão)

nr

Património religioso

 Evolução da Linha de Costa (erosão)

nr

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

6.5

 Principais Áreas de Biodiversidade (habitats
críticos)

6.13

 Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos)

6.15

 Espécies Endémicas (habitats críticos)

6.16

 Habitats de espécies migratórias (habitats
críticos)

6.17

 Áreas de Processos Evolutivos Chave
(habitats críticos)

6.18

 EBSA excepto Mozambique Channel,
Northern Mozambique Channel, Delagoa

6.21

 Área de mangal

6.30

 Polos turísticos

6.34

Naufrágios

Concessões mineiras
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Tema (subtema)

Uso / Actividade / Função /
Recurso

Incompatível com
 Praias balneares

Concessões hidrocarbonetos
(Áreas 1 e 4)

Recursos
Energéticos
Concessões hidrocarbonetos
(hidrocarbonetos) (outras áreas offshore)
Concessões hidrocarbonetos
(outras áreas onshore

Produção de hidrocarbonetos
(onshore)
Energias
renováveis
(recurso
marítimo)

Produção de Electricidade
através da Energia das Ondas

Figura
6.34

 Estações arqueológicas

nr

 Áreas chave para a Biodiversidade

6.6

 IMMA Zonas costeiras de reprodução

6.11

 Áreas de conservação transfronteiriças

6.23

 Área de mangal

nr

 Reserva Aquícola Marinha

nr

 Polos turísticos

nr

 Concessões mineiras

vários

 APA AIPS

vários

 IMMA Arquipélago de Bazaruto

6.12

 PN Bazaruto

6.12

 Habitats Marinhos importantes (Bazaruto)

6.12

 IMMA Arquipélago de Bazaruto

6.12

 PN Bazaruto

6.12

 Habitats Marinhos importantes (Bazaruto)

6.12

 Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

6.8

 IMMA Arquipélago de Bazaruto e Inhambane

6.8
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5

FASES SEGUINTES

5.1

FASEAMENTO

5.1.1

Descrição Geral

A metodologia definida para o desenvolvimento do POEM, 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.

5.1.2

Fase 4

Terminados os estudos de Diagnóstico apresentados no Entregável 6, segue-se a Fase 4. Processo de
Definição do Zoneamento e Ordenamento.
Esta fase inclui a elaboração dos seguintes elementos:


Mapas de Zoneamento 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;



Orientações de gestão ou Normativos a observar no uso e na gestão do espaço marítimo
nacional.

O ordenamento preliminar de usos, actividades e funções, que será apresentado na consulta pública
alargada, inclui:


os conflitos, compatibilidades e sinergias existentes detectados na fase 3;
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uma proposta de classificação em classes e subclasses dos diferentes usos, actividades e
funções do espaço marítimo de Moçambique, de acordo com a sua natureza e a necessidade de
protecção e/ou conservação dos seus valores, tendo por base a análise de tipos de usos e
espaços a nível nacional e internacional;



uma proposta de orientações de gestão ou normativos existentes e/ou necessários.

Estes elementos são 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.
Também nesta fase serão finalizados os trabalhos correspondentes à “Definição do âmbito” da AASE
que acompanha o POEM e prosseguir-se-á para as etapas de Avaliação / Avaliação comparativa de
cenários, Proposta de estratégias e medidas e 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, discussão dos conflitos identificados e definição de prioridades
para resolução dos conflitos e estabelecimento das propostas de zoneamento. Está também prevista a
Discussão Pública formal para apresentação e discussão das Propostas de Zoneamento e Ordenamento
e das Normas e Orientações de Gestão, podendo esta incluir a possibilidade de reunir grupos de trabalho
institucionais para discussão e validação destas matérias.
Assim, no âmbito da 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.

5.1.3

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 geo-espacial 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.
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Também nesta fase será finalizado o Relatório da Avaliação Ambiental e Social Estratégica
(Entregável 11).
No final desta fase terá lugar uma Apresentação Pública Final do Plano de Situação do Espaço Marítimo
de Moçambique.

5.2

CALENDÁRIO DO POEM

O planeamento dos trabalhos para as próximas fases é o apresentado na figura seguinte. Este
planeamento tem vindo a ser ajustado reflectindo alguns atrasos relacionados com a dificuldade inicial
em obter informação de base, e em receber informação cartográfica sectorial suficientemente fidedigna
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, bem como os atrasos
relacionados com a situação de pandemia. Recorde-se que, quer em Portugal quer em Moçambique, a
crise pandémica levou a situações de confinamento e impediu a realização de uma série de reuniões,
grupos de trabalho e workshops temáticos que não só teriam sido úteis para a obtenção de informação
como também permitiriam ir debatendo os resultados intercalares obtidos ao longo do processo de
elaboração do plano.
No ajustamento realizado a data final de fecho dos serviços foi alterada, prevendo-se a entrega do
Relatório Final (versão para apreciação) no fim de Julho.
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TAREFAS / ENTREGÁVEIS

2021
Jan

FASES

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

FASE 1 | PREPARAÇÃO
FASE 2 | INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO
FASE 3 | 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 5.1 - Calendário do POEM para as Fases seguintes
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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6

ANEXO: CARTOGRAFIA DE INCOMPATIBILIDADES
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Figura 6.1 - Incompatibilidade entre a Evolução da Linha de Costa (erosão) e Concessões Mineiras
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Figura 6.2 - Incompatibilidade entre Núcleos e Centros de Pesca e Concessões Mineiras
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Figura 6.3 - Incompatibilidade entre Centros de Pesca e Concessões Hidrocarbonetos
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Figura 6.4 - Incompatibilidade entre Áreas importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA) e a APA AIPS: Concessões
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Figura 6.5 - Incompatibilidade entre Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) e a APA AIPS: Concessões + Concessões mineiras
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Figura 6.6 - Incompatibilidade entre Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) e Concessões hidrocarbonetos (Áreas 1 a 4)
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Figura 6.7 - Incompatibilidade entre Áreas chave para a Biodiversidade (KBA) e Concessões hidrocarbonetos (outras áreas) + Produção de hidrocarbonetos
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Figura 6.8 - Incompatibilidade entre Produção de energias renováveis (recurso marítimo) e a Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA - Arquipélago de Bazaruto e Baía de Inhambane e entre Produção de energias renováveis (recurso
marítimo) e Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)
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Figura 6.9 - Incompatibilidade entre a Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA - Zonas costeiras de reprodução em Moçambique e a APA AIPS: Concessões
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Figura 6.10 - Incompatibilidade entre a Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA - Arquipélago de Bazaruto e Baía de Inhambane) e a Reserva Aquícola Marinha
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Figura 6.11 - Incompatibilidade entre a Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA - Zonas costeiras de reprodução em Moçambique) e as Concessões de hidrocarbonetos
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Figura 6.12 - Incompatibilidade entre a Área de Protecção de Mamíferos Marinhos (IMMA - Arquipélago de Bazaruto e Baía de Inhambane) + PN Bazaruto + Habitats Marinhos importantes e as Concessões de hidrocarbonetos +
Produção de hidrocarbonetos
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Figura 6.13 - Incompatibilidade entre as Principais Áreas de Biodiversidade (habitats críticos) e a APA AIPS: Concessões + Concessões mineiras
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Figura 6.14 - Incompatibilidade entre Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos) e a APA AIPS: Concessões + Concessões mineiras
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Figura 6.15 - Incompatibilidade entre Ecossistemas Ameaçados (habitats críticos) e Concessões de hidrocarbonetos
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Figura 6.16 - Incompatibilidade entre Espécies endémicas (habitats críticos) + APA Maputo + RMP Ponta do Ouro e Concessões mineiras e entre a APA Maputo + RMP Ponta do Ouro e o futuro porto de Techobanine
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Figura 6.17 - Incompatibilidade entre Habitats de Espécies Migratórias (habitats críticos) e Concessões mineiras
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Figura 6.18 - Incompatibilidade entre Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos) e APA AIPS: Concessões e Concessões mineiras
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Figura 6.19 - Incompatibilidade entre Áreas de Processos Evolutivos Chave (habitats críticos) e Concessões de hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.20 - Incompatibilidade entre o Delta do Zambeze (Ramsar) e Reserva Aquícola Marinha + Aquacultura, Maricultura e Salinicultura + Concessões mineiras
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Figura 6.21 - Incompatibilidade entre Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA) e Concessões mineiras + Concessões de hidrocarbonetos (Áreas 1 e 4)
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Figura 6.22 - Incompatibilidade entre Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA) e Concessões de hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.23 - Incompatibilidade entre Áreas de Conservação Transfronteiriça e Concessões mineiras + Concessões de hidrocarbonetos (Áreas 1 a 4)
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Figura 6.24 - Incompatibilidade entre o Parque Nacional das Quirimbas (Zona de Protecção Total) e a Zona de Pesca Artesanal + Área de Pesca do Atum
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Figura 6.25 - Incompatibilidade entre o Parque Nacional das Quirimbas (Zona de Protecção Total) e as Áreas de Pesca de peixes demersais de fundo arenoso e fundo rochoso + Área de Pesca do polvo
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Figura 6.26 - Incompatibilidade entre o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto (Zona de Protecção Total e Reserva Natural Integral) e a Zona de Pesca Artesanal + Área de Pesca do Atum
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Figura 6.27 - Incompatibilidade entre o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto (Zona de Protecção Total, Reserva Natural Integral e Zona Tampão) e as Áreas de Pesca de Cefalópodes (profundidade), Crustáceos (profundidade) e Peixes
demersais de fundo rochoso
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Figura 6.28 - Incompatibilidade entre a APA AIPS (fora das áreas delimitadas para Concessões) e as Concessões mineiras e de hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.29 - Incompatibilidade entre a ZPT Cabo de S. Sebastião e o Projecto ProPesca, Outras estruturas costeiras e Resorts
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Figura 6.30 - Incompatibilidade entre a Área de Mangal e a Reserva Aquícola Marinha + Aquacultura + Concessões mineiras + Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.31 - Incompatibilidade entre Substratos bentónico (Ecossistemas de coral/ corais e Vegetação submersa) e as Concessões mineiras + Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.32 - Incompatibilidade entre Espécies com estatuto VU, EN e CR + Habitats Marinhos importantes + Áreas de nidificação de tartarugas e as Concessões mineiras + Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)

19029-F3-E06-PEO-RPT-A-POEM_Mz final.docx

Fase 3 - Diagnóstico
Entregável 6 - Relatório de Diagnóstico | 199

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

Figura 6.33 - Incompatibilidade entre os Tipos de recifes e as Concessões mineiras + Concessões hidrocarbonetos (outras áreas)
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Figura 6.34 - Incompatibilidade entre Praias balneares + Polos turísticos e as Concessões mineiras
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