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

Relatório de ponderação dos comentários relativos ao Entregável 7

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS
Comentários obtidos na reunião de 12 de Abril

Ponderação pelo consórcio

Fazer um “merge” dos nomes dos princípios que estão agregados

Feito.

Rever a inclusão dos santuários na zona de protecção total dado que
são zonas de veda parcial

Foram retirados das ZPT, excepto os da
APA AIPS que são mais restritivos.

Retirar as referências a “ajudas” nos cenários

Foram retiradas, sendo substituídas pelo
interesse em estabelecer “parcerias
internacionais”.

Entregável 7ª (versão de trabalho, até à proposta de zoneamento)
Parecer Comissão Consultiva (15.04.2021)1
Tema /
Página

Ponderação pelo Consórcio

Comentário

Cenários
de coesão
OE 1.III.7c

Clarificar o que se pretende dizer neste objectivo.

O texto foi reformulado para clarificar.

OE 1.III.8c

eliminar a parte que faz referência a insurgência.
passando a ser:

Foi alterado conforme sugestão.

Minimizar os impactos dos ciclos de instabilidade de
diversa natureza e origem
OE 1.III.EA

em vez de rendimento deve ser aumento de
exportações

Não tem que ver com mais exportações
mas sim com maior valor, “rendimento”
foi substituído por “valor”.

OE 1.IV.2a

acrescentar os recursos energéticos e áreas afins

Foi acrescentado conforme sugestão.

OE 1.IV.2b

e transferencia de tecnologia

Foi acrescentado.

OE 1.V.1

tirar instabilidade no norte do país

Foi retirado.

tirar a palavra remota

Idem.

OE 1.V.2

reformular: tirar correcta e fica apenas: Promover a
conclusão da delimitação da ZEE ...

Ficou “Promover a conclusão da
delimitação da ZEE de forma a
assegurar a sua fiscalização efectiva.

OE 1.V.3

não está claro que tipo de caudal se refere,

Foi acrescentado “dos rios”
(internacionais).

... diálogo na SADC ...

Foi corrigido.

será que o emblematico inclue as sp protegidas? devia
se proteger a Biodiversidade ampliar o ambito e não
fechar para emblematicas e protegidas.

Neste cenário ficou assim, outros são
mais abrangentes.

impactes ou impactos

Impactes que é o que se usa nos EIA,
mas pode-se mudar…

Reactivo
OE 2.II.1

1

Estes comentários foram submetidos com o formato de comentários inseridos no pdf do Entregável, ou seja não
existe um documento formal. Transcrevemos para este documento esses comentários
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Comentário

OE 2.II.3b

restringe o impacto das Mudanças Climáticas apenas na Foram acrescentados outros aspectos
circulação do mar, podia-se retratar em outros acpectos

OE 2.III.1a

Reduzir as pressões resultantes dos níveis de pobreza

Foi alterado para “Reduzir as pressões
sobre os recursos naturais…”

OE 2.III.3

piscicultura, em vez de aquacultura continental

Foi alterado.

Tirar ajuda externa

Ficou “captar investimento/ tecnologia
externa”

transferencia de conhecimento em vez de know-how

Ficou só “conhecimento”.

local e nacional. tirar o regional

Retirado.

substituir pandemia da COVID-19 por situação de
Calamidade pública.

Não foi alterado, o turismo é muito mais
afectado pela pandemia (ou seja pelo
que acontece a nível internacional) do
que pela situação de calamidade em
Moçambique.

.... subistituir violência no Norte do país e outros
conflitos latentes "por instabilidade de varia ordem"

Foi substituído.

e humanas em vez de artificiais

Alterado.

tirar do CAIRIM - UEM

Foi substituído por “centros de
arqueologia”.

OE 2.III.6b

para promover a protecção do Património .... em vez de
para a protecção do Património

Alterado.

OE 2.III.7

considerando quetitânio, zircão, iluminite e rutilo são
areias pesadas. sugere-se apenas adopção do termo
areias pesadas

Alterado.

OE 2.III.8a

visando em vez de permitindo

Alterado.

OE 2.III.8b

preços no contexto em vez de preços do contexto

Alterado.

OE 2.IV.2

Sobre este ponto, normalmente à nivel de articulação e
harmonização de certas matérias/ou activaidades
conjuntas ou não, entre instituições nacionais, a prática
tem sido feita a base de memorandos de
entendimento, assimm sendo sugiro a seguinte
redação:

Alterado de acordo com o proposto.

OE 2.III.5b

OE 2.III.6a

Promover e operacionalizar memorandos de
entendimento entre as instituições nacionais
vocacionadas para a pesquisa científica e formação e
treinamento nas áreas do sector do mar, e laboratórios
sectoriais para reforçar o sistema nacional de ciência e
tecnologia e minimizar a sobreposição de pesquisas e
responsabilidades dos actores-chave.
OE 2.V.1

incluir aqui a Fiscalização pesqueira

Foi incluída.

OE 2.V.2

Neste objective estratégico, ao invés do IMAF, sugiro
que seja o sector que lida com as fronteiras/ou

Foi alterado de acordo com a sugestão.
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delimitações maritimas. Digo desta forma para
assegurar que caso o IMAF seja istinto, o objectivo não
fica perdido, passando assim para a seguinte redação:
Reforçar a relação do sector que lida com as
fronteiras/ou delimitações maritimas com
organismos regionais e internacionais que lidam com
matérias sobre o mar e fronteiras para reduzir as
ameaças contra os direitos e jurisdição dos espaços
marítimos nacionais.

de mudança
OE 3.II.2b

esclarecimento sobre como funciona o sequestro e
armazenamento do CO2 em estruturas profundas

Foi revisto o texto e acrescentada uma
nota de rodapé.

OE 3.III.2a

clarificar como minimizar. Ex.: Adopção de medidas
alternativas a inexistencia desses planos...?

Foi ligeiramente alterado.

OE 3.III.2c

clarificar que rede se trata?

Foi reformulada a frase para clarificar
que se trata da rede de estruturas
portuárias.

OE 3.III.3

“juvenis para maricultura” alinhar com o PADA

Foram substituídos por “alevinos”.

OE 3.III.EAa

Ultrapassar a fase ainda embrionária em que está a
Economia Azul

Foi alterado para “Impulsionar a
Economia Azul”

OE 3.IV.1b

substituir novas tecnologias com transferencia de
tecnologia....:

Foi substituído.

OE 3.IV.1b

Quanto a este objectivo, existem várias questões, talvez
uma consulta aos consultores poderá dismistificar, O
porque da área de energia, será que se refere a energia
renovável a base de ventos que sopram no mar, ou das
ondas do mar?

Foi clarificado. Referia-se à pesquisa e
exploração de hidrocarbonetos.

No que tange a remuneração penso que uma vez que
estamos no capitulo de CAPACITAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO, sugiro que façamos mensão ao
estatuto do investigador, que já preve uma
remuneração aceitavel aos tecnicos qualificados, assim
sendo, sugiro a seguinte redação:

Neste caso tem que ver especificamente
com a pesquisa e exploração de
hidrocarbonetos.

Apostar na formação e promover a integração de
tecnicos qualificados na carreira de investigação, com
ênfase para as áreas de Energia, Biologia Marinha,
Oceanografia Fisica, entre outras areas afins.
OE 3.IV.2a

Quanto a este objectivo, não fica claro oque estaria por Foi removida.
detras de CERTAS PESQUISAS, sugiro que seja removida
a palavra certas. Assim digo, porque não temos tido boa
experiencia com instituições que se dizem ONG’s, na
provincia de Inhambane, nunca dizem oque exatamente
tem pesquisado, nos documentos apresentam uma série
de infraestruturas, equipamentos e até laboratórios,
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quando vamos ver na prática, nada tem, contudo estão
sempre a fundear equipamentos. Assim sendo sugiro a
seguinte redação:
Melhorar o planeamento da investigação científica
marinha, nomeadamente através da coordenação
intersectorial e interinstitucional, da divulgação dos
resultados de pesquisa e do envolvimento do sector
privado nacional para criar e manter redes nacionais de
pesquisadores do mar, melhorar a capacidade técnicofinanceira para participar em programas regionais ou
globais e resolver a falta de meios materiais para a
realização de pesquisas e aumentar o número de
investigadores actuando no mar ou costa.

OE 3.IV.2b

remover a palavra implementar

Foi alterada a formulação da frase.

OE 3.V.1

Retirar falta e substituir por fraca.

Alterado.

Retirar.... o MdE com a África do Sul e a Tanzânia,

Retirado.

retirar incluindo os meios anteriormente adquiridos a
França e a propriedade intelectual dessas aquisições e
abrindo as escolas da Marinha à sociedade civil.

Retirado. Embora achemos que poderia
ser interessante alargar o ensino náutico.

OE 3.V.2

Clarificar essas zonas de indefinição. será da fronteira
maritima?

Substituiu-se ZEE por “fronteira
marítima”.

OE 3.V.3

substituir (através do apoio de doadores internacionais) Foi alterado para “através do
estabelecimento de parcerias regionais e
por: promover parcerias regionais e internacionais
internacionais”

proactivo
OE 4.V.4b

retirar ajuda externa

Foi substituído por “parcerias”

OE 4.II.1a

substituir sistema por rede de áreas ...

Foi substituído.

OE 4.II.1b

arescentar outros ecossistemas costeiros, como o caso
de dunas, ervas marinhas

Acrescentaram-se as ervas marinhas
porque também contribuem para a pesca
mas as dunas não.

OE 4.II.2b

o aproveitamento (da recolha de parâmetros do espaço Foi clarificado.
marítimo) destina-se a quê?

OE 4.III.1a

retirar doador

Retirado.

OE 4.III.3a

substituir aquacultura continental por piscicultura

Substituído.

OE 4.III.3b

tirar ajudas externas

Retirado.

OE 4.III.5

sequencia: Local e nacional. tirar o Regional

Retirado.

OE 4.III.6a

tirar “do CAIRIM - UEM”

Substituído por “centros arqueológicos”

OE 4.III.EAe

Nos eixos estrategicos algumas mateias que nao cabem, Retirou-se “potencial”
ha algumas mistura de areas Exemplo promover o
desenvolvimento do potencial.....
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OE 4.IV.2a

Em moçambique, em vez de pesquisador, nos optamos
por investigador, assim sendo, sugiro a troca deste
termo, passando a ter a seguinte redação:

Substitui-se de acordo com a proposta.

Valorizar o sistema nacional de ciência e tecnologia /
investigação científica marinha, tirando
partido do aprimoramento do seu quadro legal de
gestão, incluindo as actividades realizadas
no mar ou faixa costeira, do planeamento das melhores
capacidades e recursos disponíveis
em Moçambique (universidades, instituições públicas de
investigação, ONG) e da criação e
manutenção de redes nacionais (formais e consolidadas)
de investigadores do mar.
Para este objectivo a forma como esta redigido, não soa Foi alterado de acordo com a sugestão.
muito bem, sugiro a substituição de DOADORES por
Parceiros de Cooperação, passando a ser:

OE 4.V.3c

Assegurar o envolvimento de Parseiros de Cooperação
e de programas de investimento no mar e faixa costeira
para promover a conservação de áreas de elevado valor
em termos de biodiversidade, envolvendo as
comunidades locais na gestão sustentável dos recursos
naturais e aumentando a participação pública local no
processo de tomada de decisões.
Zoneamento
pág. 41 (ZQ) sugeri-se o seguinte acrescimo (outros patrimónios
material e imaterial)

pág. 44
(Reserva de
Turismo)

O zoneamento do património cultural foi
alterado, distinguindo apenas entre
Património cultural marítimo e naufrágios
(devido à especificidade destes).

propomos o acrescimo de Feiras e Festivais TuristicoCulturais, pois, existem festivais como Wimbe, Zalala,
Tofo, etc. que sao realizados no espaco maritimo de
forma regular

Comentários obtidos na reunião de 12 de Maio

Passaram a ser referidas nas praias
balneares.

Ponderação pelo consórcio

Questão sobre como aplicar as orientações de gestão

Foi acrescentado um texto com ideias
sobre esta aplicação.

Alterar a Reserva de Exploração Mineira para “Potenciais áreas de
exploração mineira” e as Concessões pendentes para “Pedidos de
concessões mineiras pendentes”

Foram feitas estas alterações

A Proposta de Estratégia foi também revista de acordo com as sugestões enviadas
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