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ABREVIATURAS
AASE

Avaliação Ambiental e Social Estratégica

AC

Área de Conservação

ACT

Área de Conservação Transfronteiriça

AIPS

Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

APA

Área de Protecção Ambiental

APA AIPS

Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

APIT

Áreas Prioritárias para o Investimento Turístico

BM

Banco Mundial

CAIRIM

Centro de Arqueologia Investigação e Recursos Ilha de Moçambique

CR

Criticamente Ameaçadas (espécies)

EBSA

Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (Ecologically or Biologically Significant Marine
Areas)

EE

Eixos Estratégicos

EGIZC

Estratégia para a Gestão Integrada da Zona Costeira

EN

Em perigo (espécies)

ENDE

Estratégia Nacional de Desenvolvimento

FCD

Factores Críticos para a Decisão

FFP

Fundo de Fomento Pesqueiro

FSS

Forças e Serviços de Segurança

GEE

Gases de Efeito de Estufa

GNL

Gás Natural Liquefeito

IBA

Áreas Importantes para as Aves e a Biodiversidade (Important Bird and Biodiversity Areas)

IMAF

Instituto Nacional de Mar e Fronteiras

IMMA

Áreas de Protecção de Mamíferos Marinhos (Important Marine Mammals Areas)

INAMAR

Instituto Nacional da Marinha

INATUR

Instituto Nacional do Turismo

INP

Instituto Nacional do Petróleo

IOT

Instrumentos de Ordenamento do Território

KBA

Áreas chave para a Biodiversidade (Key Biodiversity Areas)

MICULTUR

Ministério da Cultura e Turismo

MIMAIP

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas

MIREME

Ministério dos Recursos Minerais e Energia

MSP

Planeamento do Espaço Marítimo (Maritime Spatial Planning)

ODS

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

OE

Objectivos Estratégicos

OEM

Ordenamento do Espaço Marítimo

ONG

Organizações Não Governamentais

PAS

Padrões Ambientais e Sociais

PCLF

Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial

PDUT

Plano Distrital de Uso da Terra

PEDT II

Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique
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PEOT

Plano Especial de Ordenamento do Território

PEU

Plano de Estrutura Urbana

PN

Parque Nacional

PNAB

Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto

PNDS

Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável

PNDT

Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial

POEM

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

POLMAR

Política e Estratégia do Mar

PRM

Polícia da República de Moçambique

QAS

Quadro Ambiental e Social

RE

Reserva Especial

RJUEM

Regime Jurídico de Utilização do Espaço Marítimo Nacional

RMP

Reserva Marinha Parcial

RMPPO

Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro

RN

Reserva Nacional

RNI

Reserva Natural Integral

SADC

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

SIG

Sistema de Informação Geográfica

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treads (Pontos Fortes, Pontos fracos,
Oportunidades e Ameaças

TdR

Termos de Referência

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)

VU

Vulnerável (espécies)

ZEE

Zona Económica Exclusiva

ZIT

Zonas de Investimento Turístico

ZPT

Zona de Protecção Total

ZUL

Zona de Uso Limitado

AASE

Avaliação Ambiental e Social Estratégica

AC

Área de Conservação

ACT

Área de Conservação Transfronteiriça

AIPS

Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas

APA

Área de Protecção Ambiental

APA AIPS

Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas
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1

INTRODUÇÃO

A AASE constitui um instrumento fundamental para identificar e orientar os aspectos ambientais e
socioeconómicos relevantes que precisam de ser considerados e acautelados desde os estágios
iniciais

dos

processos

de

tomada

de

decisão,

contribuindo

de

forma

efectiva

para

a

sustentabilidade/viabilidade do POEM.
Tendo presentes os Termos de Referência (TdR) que enquadram a elaboração do POEM e conforme o
esquema de articulação entre a AASE e a Proposta do POEM (Figura 1.1), que se apresenta em
seguida, a AASE acompanha e fornece contributos durante as fases de elaboração do Proposta do
POEM (Inventário e Caracterização, Diagnóstico, Processo de Definição do Zoneamento e
Ordenamento e Elaboração do Documento Final), bem como ao longo da sua implementação.
Na presente fase de Processo de Zonamento e Ordenamento, o Relatório Preliminar da Avaliação
Ambiental e Social Estratégica engloba os seguintes contributos:


No ponto 2 é estabelecido um Referencial Estratégico que integra Convenções e outra
Regulamentação

Internacional,

Legislação

Nacional

e

os

Documentos

Estratégicos

considerados relevantes e são identificadas as principais questões estratégicas ambientais e
socioeconómicas, contidas nos documentos e que dão enquadramento ao processo de AASE
da Proposta do POEM. Apresenta-se ainda uma análise da relação da AASE do POEM com a
AASE do PNDT e são enunciadas as Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial a
considerar e adequar na elaboração do POEM e da AASE.


No ponto 3 é apresentado o Objecto de Avaliação que inclui a identificação das Áreas
Sensíveis, dos Perigos Naturais e Antrópicos que ocorrem na área do espaço marítimo de
Moçambique e dos respectivos mapeamentos.



No ponto 4 é incluída a Definição do Âmbito que apresenta a sistematização das principais
pressões e riscos decorrentes dos usos, actividades e funções sobre as áreas sensíveis,
identificando os principais impactos resultantes. É ainda estabelecido o Quadro de Referencia
Estratégica.



No ponto 5 é apresentada a Avaliação dos Impactos Ambientais e Sócioeconómicos que inclui
a avaliação dos cenários estratégicos e a avaliação da proposta de zoneamento e ordenamento
do POEM.
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POEM
FASE 2

AASE

INVENTÁRIO E CARACTERIZAÇÃO

ASPECTOS AMBIENTAIS
E SOCIOECONÓMICOS

. Caracterização geral do espaço marítimo
de Moçambique e zonas costeiras
. Inventário e caracterização dos usos,
atividades e funções
. Avaliação e desenvolvimentos futuros
. Processo de geração de mapas
cartografia temática

. Referencial Estratégico
.
Convenções
Internacional

e

Regulamentação

. Legislação Nacional
. Documentos Estratégicos

e

. Processo de desenvolvimento do WebSIG
. Manual de utilização do WebSIG

. Articulação com a AASE do PNDT
. Salvaguardas Ambientais e Sociais do
Banco Mundial
. Objecto de Avaliação
. Áreas Sensíveis
. Perigos Naturais e Antrópicos
. Mapeamentos das Áreas Objecto de
Avaliação

FASE 33 |
FASE

DIAGNÓSTICO

. Análises SWOT sectoriais e Fatores chave

DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

. Visão e Missão

. Principais Pressões e Riscos decorrentes
dos usos, actividades e funções sobre as
áreas sensíveis

. Matriz de compatibilidades de uso múltiplos

. Identificação dos Principais Impactos

. Cartografia de sobreposição de usos,
atividades e funções

. Estabelecimento do Quadro de Avaliação
Estratégica

. Cartografia de sobreposições de usos,
actividades e funções

FASE 4

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ZONEAMENTO
E ORDENAMENTO

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS E SOCIOECONÓMICOS

. Identificação dos Princípios do POEM

. Avaliação de Cenários Estratégicos

. Proposta de Cenários Estratégicos para o
ordenamento do espaço marítimo

. Análise da convergência dos FCD com
os EE e os OE

. Proposta de Estratégia

. Avaliação Comparativa dos Cenários
Estratégicos

. Proposta de Zoneamento
. Propostas de categorias de espaços
. Classes e subclasses
. Propostas de Regras de Uso: Orientações
de Gestão para o Espaço Marítimo
. Orientações gerais
. Orientações sectoriais

. Escolha do Cenário Estratégico Desejado
. Avaliação da Proposta de Zoneamento e
Ordenamento
. Identificação dos Impactos Positivos,
Negativos, Cumulativos e Potenciais Riscos
para as Áreas Sensíveis
. Medidas de
recomendações)

mitigação

(medidas

e

Figura 1.1 – Esquema de articulação entre a AASE e o POEM
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2

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

2.1

DESCRIÇÃO GERAL

O estabelecimento do Referencial Estratégico da AASE teve como ponto de partida os documentos
constantes do ponto 3 Quadro Legal e de Planeamento do Inventário e Caracterização da Fase 2, e
outra documentação complementar.
Foram seleccionados os documentos estratégicos relevantes para o desenvolvimento ambiental, social
e económico, de âmbito internacional e nacional, que contêm orientações e medidas de política de
médio e longo prazo, relacionadas com os usos e actividades, presentes e futuros, com incidência na
área de intervenção do POEM.
O Referencial Estratégico da AASE tem um papel enquadrador na definição do seu âmbito e na
avaliação comparativa dos riscos, impactos ambientais e socioeconómicos dos cenários que vierem a
ser estabelecidos na fase de Diagnóstico do POEM.
Os documentos que integram o Referencial Estratégico da AASE foram organizados em cinco grupos:

2.2



Convenções;



Legislação Nacional Transversal;



Legislação Nacional Sectorial;



Documentos Estratégicos Transversais;



Documentos Estratégicos Sectoriais.

CONVENÇÕES E OUTRA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL

As Convenções e outra Regulamentação Internacional consideradas relevantes para darem
enquadramento às questões ambientais e socioeconómicas da AASE, foram seleccionadas de entre as
Convenções contidas no ponto 3.2.1 do Quadro Legal e de Planeamento do Inventário e
Caracterização da Fase 2, conforme se indica no quadro seguinte.
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2.2.1

Convenções

Quadro 2.1 - Convenções
Convenções
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável / Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável
Convenções sobre o Mar
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
Convenção Internacional sobre a Preparação, Combate e Cooperação contra a Poluição por
Hidrocarbonetos
Convenção da Organização Marítima Internacional - IMO
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) e respectivos
Protocolos
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica
Internacional

Plano Estratégico Global da Diversidade Biológica (2011-2020) (Metas de Aichi)
Convenções sobre Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Silvestres
Ameaçadas de Extinção
Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional - Especialmente as que
servem de Habitat de Aves Aquáticas
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Selvagens
Convenção para a Protecção do Património Cultural e Natural do Mundo
Convenções da Área do Ambiente
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (1992)
Protocolo de Quioto (1997)
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD)

Continental

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais
Convenção para a Protecção, Gestão e Desenvolvimento Marinho e Costeiro da Região
Oriental de África
Tratado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)

Regional



Protocolo Revisto sobre Cursos de Água Compartilhados na Região da SADC



Protocolo da Conservação da Fauna e Aplicação da Lei na SADC



Protocolo sobre as Pescas da SADC



Protocolo sobre os Transportes, Comunicação e Meteorologia da SADC



Protocolo do Desenvolvimento do Turismo da SADC



Protocolo sobre o Sector Mineiro da SADC



Protocolo sobre a Cooperação no Domínio da Energia da SADC
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2.3

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Relativamente à Legislação Nacional considerada relevante para dar enquadramento às questões
ambientais e socioeconómicas da AASE, foi seleccionada de entre a Legislação Nacional contida no
ponto 3.2.2 do Quadro Legal e de Planeamento do Inventário e Caracterização da Fase 2 e outra
legislação complementar.
A Legislação Nacional seleccionada foi organizada em Legislação Transversal (quadro seguinte) e
Legislação Sectorial (Quadro 2.3), e identificadas as principais questões estratégicas ambientais e
socioeconómicas, contidas em cada documento.

2.3.1

Legislação Transversal

Quadro 2.2 - Legislação Transversal
Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Constituição da República Eleva o ambiente à categoria de bem jurídico fundamental da comunidade,
de Moçambique
maximizando o direito público de protecção do ambiente, criando uma norma geral
Lei da Revisão Pontual da que prevê os deveres do cidadão para com a comunidade, incluindo o de defender
Constituição da República de o ambiente (artigo 45) e consubstanciando o princípio do desenvolvimento
sustentável, como um dos princípios estruturantes.
Moçambique.
Lei n.º 1/2018, de 12 de Junho.
Maputo: Boletim da República
n.º 115, I Série, 12 de Junho de
2018

Estabelece o território nacional como uno, indivisível e inalienável, definindo a terra
como propriedade do Estado que determina as suas condições de uso e
aproveitamento, bem como a atribuição do título de Direito de Uso e
Aproveitamento da Terra (DUAT).
Consagra no artigo 117 que o Estado promove iniciativas para garantir o equilíbrio
ecológico e a conservação e a preservação do ambiente visando a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos (n.º 1), garantindo o direito do ambiente no quadro
de um desenvolvimento sustentável através da adopção de políticas (n.º 2) que
visem, de entre outras:
a) Prevenir e controlar a poluição e a erosão;
c) Garantir o aproveitamento racional dos recursos naturais com salvaguarda
da sua capacidade de renovação, da estabilidade ecológica e dos direitos
das gerações futuras;
d) Promover o ordenamento do território com vista a uma correcta localização
das actividades e a um desenvolvimento socioeconómico equilibrado.

Legislação para o Território
Lei do Mar

Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício dos poderes de soberania e de
Lei n.º 20/2019, de 08 de jurisdição sobre o espaço marítimo nacional, à exploração dos recursos marinhos
Novembro. Maputo: Boletim da vivos e não vivos, bem como à utilização do domínio público marinho (artigo 1),
República n.º 115, I Série, 12 tendo em vista assegurar a sua conservação, preservação e utilização para o
de Junho de 2018
desenvolvimento sustentável.
[Lei de Revisão da Lei n.º 4/96, De entre os objectivos (artigo 82) para o ordenamento e gestão do Espaço
de 4 de Janeiro]
Marítimo Nacional, contempla:
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas
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.

Regulamento que
estabelece o Regime
Jurídico de Utilização do
Espaço Marítimo
Decreto-Lei n.º 21/2017 de 24
de Maio. Maputo: Boletim da
República n.º 80, I Série, 24 de
Outubro de 2017.

Fixa os mecanismos para o ordenamento e gestão do Espaço Marítimo Nacional.
Identifica o Plano de Situação (plano de ordenamento do espaço marítimo) como
um dos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo que visa:
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.

Lei de Terras
Decreto-Lei n.º 19/97 de 1 de
Outubro. Maputo: Boletim da
República n.º 40, I Série, 7 de
Outubro de 1997.

Regulamento da Lei de
Terras
Decreto n.º 66/98, de 8 de
Dezembro. Maputo: Boletim da
República n.º 48, I Série, 8 de
Dezembro de 1998. Alterado
nos artigos 20 e 39 pelo
Decreto n.º 1/2003, de 18 de
Fevereiro.

Promove a valorização da terra, enquanto recurso de maior importância de que o
País dispõe, incentivando o seu uso e aproveitamento, como contributo para o
desenvolvimento económico.
Prescreve que toda a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida,
transferida, hipotecada ou penhorada. O acesso à terra, por indivíduos ou por
pessoas colectivas, é obtido através da obtenção dos direitos de uso e
aproveitamento da terra (DUAT).
Reconhece os meios tradicionais para a aquisição dos direitos de uso, exploração
ou ocupação de terra por cidadãos Moçambicanos (independentemente do
género) e comunidades locais.
Estabelece que são do domínio público as zonas de protecção total e parcial
(artigo 6 da Lei de Terras), indicando nos artigos 7º e 8º, as áreas que as integram.
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Lei de Ordenamento do
Território

Visa assegurar a organização do território nacional, bem como uma utilização
sustentável dos seus recursos naturais, ambicionando o desenvolvimento social e
Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho. económico do País, a promoção da qualidade de vida das pessoas, a protecção e
a conservação do ambiente.
Maputo: Boletim da República
n.º 29, I Série, 18 de Julho de
2007.

Regulamento da Lei de
Ordenamento do
Território
Decreto n.º 23/2008, de 1 de
Julho. Maputo: Boletim da
República n.º 26, I Série, 1 de
Julho de 2008

Garante o direito à ocupação actual do espaço físico nacional pelas pessoas e
comunidades locais e promove a gestão dos conflitos de interesses entre as
partes, salvaguardando os direitos de ocupação das comunidades locais.
Define regras gerais da estratégia do ordenamento do território, normas e
directrizes para as acções de ordenamento nacional, provincial, distrital e
autárquico, compatibilizando-as com as políticas sectoriais de desenvolvimento do
território.

Legislação de Conservação
Política e Estratégia de
Conservação

Estabelece como objectivo fundamental, desenvolver e consolidar um sistema
nacional de conservação dos recursos naturais biológicos e da sua biodiversidade
Resolução n.º 63/2009, de 2 de aquática e terrestre, contribuindo para a sustentação da vida, crescimento
Novembro. Maputo: Boletim da económico e para a erradicação da pobreza absoluta.
República n.º 43, I Série, 2 de
Visa elevar a capacidade nacional para a conservação, contemplando o uso de
Novembro de 2009.
novas tecnologias para a conservação de recursos naturais, estabelecer uma rede
de áreas de conservação representativa e balançada e equilibrar os custos e
benefícios da conservação.
Define as linhas orientadoras para o reassentamento de populações das áreas de
conservação, categorização das áreas e processos de aprovação de novas áreas
de conservação.
Lei de Protecção,
Conservação e Uso
Sustentável da
Diversidade Biológica

Prevê o estabelecimento dos princípios e normas básicos sobre a protecção,
conservação, restauração e utilização sustentável da diversidade biológica nas
áreas de conservação, bem como o enquadramento de uma administração
integrada, para o desenvolvimento sustentável do país.

Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio.
Maputo: Boletim da República
n.º 73, I Série, 11 de Maio de
2017.

Destaca, de entre os seus princípios fundamentais, o princípio do desenvolvimento
que estabelece o papel da conservação da diversidade biológica e a criação e
manutenção de áreas dedicadas especificamente a este fim, como instrumentos
na promoção do desenvolvimento e na erradicação da pobreza.

[Altera a Lei n.º 16/2014, de 20
de Junho. Maputo: Boletim da
República n.º 50, I Série, 20 de
Junho de 2014.]

Define uma abordagem de compensação da biodiversidade, que estabelece que a
entidade que se encontre a explorar os recursos naturais na área de conservação
ou na sua zona tampão, deve contribuir financeiramente para a protecção da
biodiversidade na respectiva área.
Estabelece critérios e competências ao nível da criação, modificação ou extinção
de áreas de conservação, assim como o seu regime de usos e normas de gestão.

Regulamento da Lei de
Protecção, Conservação e
Uso Sustentável da
Diversidade Biológica
Decreto n.º 89/2017, de 29 de
Dezembro. Maputo: Boletim da
República n.º 203, I Série, 29
de Dezembro de 2017.

Define e classifica Zonas de Protecção, Áreas de Conservação Transfronteiriça,
Áreas de Conservação Total e Áreas de Conservação de Uso Sustentável.
Estabelece os conteúdos, os critérios e competências para a futura criação,
modificação e extinção das áreas de conservação.
Define os modelos de gestão das áreas de conservação, fixando as actividades
permitidas e proibidas, e ainda os critérios, responsabilidades, requisitos para a
recuperação, restauração ou reabilitação da diversidade biológica.
Apresenta os mecanismos de compensação do esforço de conservação, bem
como as competências e procedimentos para a protecção e fiscalização da
diversidade biológica.
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Legislação de Ambiente
Lei do Ambiente
Lei n.º 20/1997, de 1 de
Outubro. Maputo: Boletim da
República n.º 40, I Série, de 7
de Outubro de 1997.

Lei das Águas
Lei n.º 16/91, de 3 de Agosto.
Maputo: Boletim da República
n.º 31, I Série, 3 de Agosto de
1991.

Aposta na cooperação internacional, para a obtenção de soluções harmoniosas
dos problemas ambientais, dadas as suas dimensões transfronteiriças e globais.
Define as bases legais para uma utilização e gestão correctas do ambiente e seus
componentes, com vista à materialização de um sistema de desenvolvimento
sustentável no país.
Promove a manutenção e regeneração de espécies animais, recuperação de
habitais danificados e criação de novos habitais, controlando especialmente as
actividades ou o uso de substâncias susceptíveis de prejudicar as espécies
faunísticas e os seus habitats.
Prevê a utilização e gestão racionais dos componentes ambientais, com vista à
promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e à manutenção da
biodiversidade e dos ecossistemas.
Contempla o reconhecimento e valorização das tradições e do saber das
comunidades locais que contribuam para a conservação e preservação dos
recursos naturais e do ambiente.
Prevê o estabelecimento de sistemas de prevenção de actos lesivos ao ambiente
de modo a evitar a ocorrência de impactos ambientais negativos significativos ou
irreversíveis.
Contempla a responsabilização do poluidor ou de qualquer outra forma de
degradação do ambiente, com a obrigação de reparar ou compensar os danos daí
decorrentes.
Prevê a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequada para as
gerações actuais e futuras, servindo para o desenvolvimento sustentável, redução
da pobreza e promoção do bem-estar e paz e onde se minimizem os efeitos
negativos das cheias e secas.
Identifica os recursos hídricos constituintes do domínio público hídrico, cuja
propriedade é do Estado (águas interiores, superficiais e os respectivos leitos, as
subterrâneas que brotem naturalmente ou não), pelo que o seu direito ao uso
poderá ser concedido de forma a garantir a sua preservação e gestão.
Estabelece os princípios de gestão de águas, a necessidade de inventariação de
todos os recursos hídricos existentes no País, o regime geral da sua utilização, as
prioridades a ter em conta, os direitos gerais dos utentes e as correspondentes
obrigações.
Destaca, de entre as orientações da política de gestão de águas, os seguintes
objectivos:
 Utilização racional e planificada, com vista a satisfazer as necessidades das
populações e de desenvolvimento da economia nacional;
 Promoção da utilização da água para fins agrícolas, industriais e
hidroeléctricos;
 Melhorar o aproveitamento das águas do domínio público através da luta
contra os desperdícios, através da sua reciclagem, controlo das perdas para
o mar, realização de obras e de equipamentos de retenção e
armazenamento de águas e de regularização dos caudais;
 Melhoria do saneamento, luta contra a poluição e contra a deterioração das
águas pela intrusão de salinidade;
 Prevenção e combate dos efeitos nocivos das águas pelo controlo da erosão
dos solos e das cheias;
 Elaboração progressiva de legislação com vista ao aproveitamento e a
protecção dos recursos hídricos.
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Legislação
Regulamento para a
Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente
Marinho e Costeiro
Decreto n.º 45/2006, de 30 de
Novembro. Maputo: Boletim da
República n.º 48, I Série, 30 de
Novembro de 2006.

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas
Estabelece as bases legais para a protecção e conservação das áreas que
constituem domínio público marítimo, lacustre e fluvial, das praias e dos sistemas
frágeis.
Prevê medidas para a protecção da biodiversidade, identificando a proibição da
implantação de infraestruturas em determinados locais sobre as zonas costeiras,
zonas ameaçadas de erosão, terras húmidas, áreas de protecção ambiental e
outras zonas ecologicamente sensíveis.
Previne, controla e combate a poluição marinha por navios, plataformas dentro das
águas jurisdicionais e ao largo da costa de Moçambique ou por fontes de origem
telúrica.
Identifica as actividades proibidas ou condicionadas por poderem afectar
negativamente o meio marinho e costeiro.

Regulamento sobre
Padrões de Qualidade
Ambiental e de Emissão
de Efluentes
Decreto nº 18/2004, de 2 de
Junho,
[Alterado pelo Decreto nº
67/2010, de 31 de Dezembro]

Identifica normas de qualidade para as emissões e efluentes de modo a assegurar
um controlo e fiscalização efectivos sobre a qualidade do ambiente e dos recursos
naturais do país.
Define categorias de qualidade da água, identificando parâmetros de qualidade
definidos para as águas de domínio público, bem como os esquemas de
tratamentos adequados.
Estabelece que as águas superficiais e do litoral para fins recreativos devem estar
em conformidade com os padrões estabelecidos e não representem risco para a
saúde dos seus utilizadores.
Estipula que a descarga de poluentes ou efluentes líquidos que atinja ou possa
afectar zonas balneares, deve ser controlada com base na monitorização da
qualidade sanitária das respectivas águas e praias.

2.3.2

Legislação Sectorial

Quadro 2.3 - Legislação Sectorial
Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Soberania, Defesa e Segurança Nacional
Política de Defesa e
Segurança
Lei n.º 17/97, de 1 de Outubro.
Maputo: Boletim da República
n.º 40, I Série, 1 de Outubro de
1997.
Alterada e actualizada aos 17
de Julho de 2019, aguardando
publicação em Boletim da
República

Visa assegurar a independência nacional, preservar a soberania e integridade do
país, bem como garantir o funcionamento normal das instituições e a segurança
dos cidadãos contra qualquer agressão armada.
A Segurança Nacional assenta em três pilares institucionais básicos,
nomeadamente a defesa nacional, a segurança interna e a segurança do Estado
(artigos 7º a 18º).
De entre o conjunto de objectivos que a norteiam (artigos 2º e 3º) salientam-se: a
garantia da independência, a soberania, a integridade e inviolabilidade do território
nacional; a defesa e consolidação da unidade nacional; a defesa dos interesses
nacionais; a prevenção e combate da criminalidade transfronteiriça, incluindo o
terrorismo; o respeito da legalidade e a garantia do desenvolvimento económico e
social.
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Pescas
Lei das Pescas
Lei n.º 22/2013, de 1 de
Novembro. Maputo: Boletim da
República n.º 88, I Série, 1 de
Novembro de 2013.
[Revogou a Lei n.º 3/90, de 26
de Setembro]

Estabelece o regime jurídico das actividades pesqueiras e das actividades
complementares da pesca, tendo em vista a protecção, conservação e utilização
sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais.
Define os princípios gerais a observar na sua aplicação com vista a assegurar a
pesca e aquacultura responsáveis.
Estabelece medidas a adoptar no ordenamento das actividades pesqueiras, bem
como medidas de preservação e gestão dos recursos pesqueiros, de entre as
quais se destacam:
a) Zonamento das áreas de pesca e de interdição da pesca e a adequação da
capacidade da frota pesqueira ao estado de exploração e aproveitamento
dos recursos pesqueiros;
j) Determinação das áreas de protecção;
k) Determinação das espécies de recursos biológicos aquáticos, cuja pesca ou
apanha seja proibida;
l) Determinação do total admissível de captura, dos limites de esforço de
pesca, do período de veda e malhagens mínimas das artes de pesca por
pescaria;
o) Monitorização do estado dos recursos biológicos aquáticos e do ambiente
aquático.

Regulamento da Pesca
Marítima (REPMAR)
(Decreto n.° 89/2020, de 8
de Outubro)

Regulamenta a Lei das Pescas no que se refere à pesca marítima.
Identifica os procedimentos e conteúdos dos planos de desenvolvimento, planos
de reassentamento e planos de gestão de reassentamento, estabelece os
procedimentos para o ordenamento e gestão das pescas por classificação das
pescas e define as características das artes de pesca e embarcações.
Adopta o princípio de gestão participativa dos recursos pesqueiros, como modelo
preferencial para assegurar uma pesca responsável tendo como objectivos
principais: garantir a existência de parcerias e partilha de responsabilidade na
gestão das pescarias e conservação dos ecossistemas aquáticos; assegurar a
coordenação entre a administração pesqueira e os intervenientes com interesse na
actividade; valorizar e partilhar conhecimentos entre os actores envolvidos;
assegurar a coexistência da pesca com outras actividades económicas que
ocorrem no meio aquático; criar um ambiente favorável à coexistência de
pescadores artesanais, armadores de pesca semi-industrial, pesca industrial com
outros intervenientes no mar; assegurar, às comunidades pesqueiras, o direito de
acesso às pescarias, tendo em vista a protecção e a promoção do seu bem-estar;
promover a participação das comunidades pesqueiras na planificação e aplicação
de medidas de gestão e ordenamento da pesca; fomentar actividades de formação
e garantir acesso à formação e participação.
No que se refere à conservação e protecção dos recursos pesqueiros são:


adoptadas medidas que visam a protecção de espécies marinhas
acessíveis à pesca e a protecção de ecossistemas costeiros e marinhos
(recifes artificiais e habitats frágeis);



identificadas zonas de conservação de recursos costeiros (total ou de
uso sustentável - que visam a protecção, regeneração ou restauração
dos ecossistemas e recursos pesqueiros considerando os interesses
socioeconómicos das comunidades) e áreas de recuperação de recursos
pesqueiros (destinadas à preservação, regeneração ou restauração dos
ecossistemas e provisão dos seus serviço).
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Aquacultura
Regulamento Geral da
Aquacultura
Decreto n.º 35/2001, de 13 de
Novembro. Maputo: Boletim da
República n.º 45, I Série, 13 de
Novembro de 2001.

Estabelece o quadro regulamentar aplicado ao exercício da aquacultura,
abrangendo todas as actividades que têm por fim a reprodução, o crescimento, a
engorda, a manutenção e o melhoramento de espécies aquáticas para fins de
produção.
Identifica que os planos de desenvolvimento devem contemplar a indicação das
principais condições relativas às actividades de aquacultura, às espécies a cultivar,
aos locais para instalações dos estabelecimentos de aquacultura, aos sistemas de
produção, às eventuais limitações respeitantes ao cultivo de espécies aquícolas e
à introdução de espécies exóticas, bem como a definição dos limites de segurança
das instalações e dos próprios estabelecimentos de aquacultura.
Relativamente aos requisitos dos locais da instalação de estabelecimento de
aquacultura, salienta-se que estes deverão possuir condições para o saneamento
dos efluentes sem contaminação das fontes de água.
Define as regras sobre áreas de mangal, proibindo a transformação destas áreas
em instalação de aquacultura.

Turismo e Recreio
Lei do Turismo
Lei n.º 4/2004, de 17 de Junho.
Maputo: Boletim da República
n.º 24, I Série, 17 de Julho de
2004.

Estabelece a política e a estratégia de desenvolvimento do turismo, definindo
regras de desenvolvimento da actividade consonantes com a protecção ambiental.
Relativamente aos objectivos identificados, destacam-se:
a) Impulsionar o desenvolvimento económico e social do país respeitando o
património florestal, faunístico, mineral, arqueológico e artístico;
d) Contribuir para a criação do emprego, crescimento económico e o alívio da
pobreza;
g) Promover a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e
terrestres;
h) Melhorar o nível de vida das comunidades locais, impulsionando a sua
participação activa no sector do turismo.
Prevê a criação de zonas de interesse turístico, estabelecendo o desenvolvimento
do exercício da actividade em consonância com o respeito pelo património natural,
histórico e cultural das comunidades, assim como os seus costumes, crenças e
comportamentos.
Estabelece que o turismo nas áreas de conservação deve participar na
conservação de ecossistemas, habitats e de espécies ali presentes, referindo que
as actividades turísticas a desenvolver deverão ser enquadradas pelos respectivos
planos de maneio e outras disposições legais.

Política Nacional de
Turismo (PNT)

Reconhece esta política como instrumento orientador do desenvolvimento de
Moçambique como destino turístico de nível internacional, identificando a
Resolução n.º 14/2003, de 4 de actividade turística como um motor de crescimento e desenvolvimento.
Abril. Maputo: Boletim da
Estabelece os princípios da política do turismo, dos quais se destacam:
República n.º 18, I Série, 30 de
Abril de 2003.

 Consciencialização sobre a importância do turismo e sobre o valor do
património natural e cultural;
 Promoção do envolvimento efectivo da comunidade nos programas de
desenvolvimento;
 Fortalecimento do turismo através de práticas de desenvolvimento
sustentável e respeito pelo meio ambiente.
De entre os objectivos, destacam-se os seguintes:
 Contribuir para a criação de emprego, crescimento económico e para o
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas
alívio à pobreza;
 Desenvolver um turismo responsável e sustentável;
 Participar na conservação e protecção da biodiversidade;
 Preservar os valores culturais e o orgulho nacional;
 Melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos.
Identifica as áreas de conservação como um recurso-chave no desenvolvimento
de produtos turísticos nacionais.

Recursos Minerais
Lei de Minas
Lei n.º 20/2014, de 18 de
Agosto. Maputo: Boletim da
República n.º 66, I Série, de 18
de Agosto de 2018.
[Revoga a Lei
n.º 14/2002, de 26 de Junho, o
Regulamento da Lei de Minas Decreto n.º 28/2003, de 17 de
Junho, o Regulamento
Ambiental para a Actividade
Mineira - Decreto n.º 26/2004,
de 20 de Agosto]

Estabelece os princípios gerais que regulam o exercício dos direitos e deveres
relativos ao uso e aproveitamento de recursos minerais, incluindo a água mineral,
em harmonia com as mais seguras práticas mineiras, socioambientais e de
transparência, com vista a um desenvolvimento sustentável e de longo prazo e à
captação de receitas para o Estado.
Define normas sobre protecção e preservação do ambiente, bem como dos
aspectos sociais e económicos no âmbito da gestão ambiental da actividade
mineira.
Promove as boas práticas mineiras, a fim de assegurar a preservação da
biodiversidade, minimizar o desperdício e as perdas de recursos naturais e
protegê-los contra efeitos adversos ao ambiente.
Estabelece o uso dos recursos minerais do País, sempre que necessário, para a
co-geração de energia ou como matéria-prima para a indústria transformadora
nacional.
Fixa medidas para a preservação de geo-sítios, património geológico e achados
arqueológicos.
Prevê a canalização de parte das receitas geradas pela extracção mineira para o
desenvolvimento das comunidades das áreas onde estas se localizam.
Promove a justa indemnização perante a necessidade de reassentamentos e a
obrigatoriedade do envolvimento das comunidades.

Energia
Lei da Energia
Lei n.º 21/97, de 1 de Outubro.
Maputo: Boletim da República
n.º 40, I Série, de 7 de Outubro
de 1997.

De entre os princípios que a política geral da organização do sector e gestão do
fornecimento de energia eléctrica visa, destacam-se os seguintes:
a) Valorizar os recursos e potencialidades existentes e concorrer para o
processo de desenvolvimento económico e social do país e da região;
d) Desenvolver a capacidade energética nacional e a rede de energia eléctrica,
de forma a impulsionar o desenvolvimento económico e social e assegurar o
fornecimento de energia eléctrica para as necessidades dos consumidores,
garantindo o equilíbrio ecológico, a conservação e a preservação do meio
ambiente;
e) Procurar tecnologias alternativas de fornecimento de energia eléctrica;
f) Fornecer energia eléctrica como um serviço público.
Prevê, no âmbito da segurança e protecção do património e do ambiente (artigo
31), que o estabelecimento de instalações eléctricas deva ser feito tendo em conta
as preocupações ambientais e paisagísticas e os sistemas ecológicos
atravessados, adoptando medidas especiais de protecção para que estes não
sofram danos.
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Prevê o fornecimento fiável de energia, ao mais baixo custo possível, satisfazendo
as necessidades actuais e futuras, decorrentes do desenvolvimento económico.
De entre os seus objectivos, destacam-se os seguintes:
iii) Promover o reflorestamento do país com vista a aumentar a disponibilidade de
lenha e carvão vegetal;
v) Promoção de programas de investimento economicamente viáveis, com vista ao
desenvolvimento dos recursos energéticos (hidroelectricidade, florestas, carvão
e gás natural);
viii)Promover o desenvolvimento das tecnologias de conversão e aproveitamentos
energéticos ambientalmente benéficas (energia solar, eólica e biomassa).
Promove a transição para um futuro energético sustentável, ampliando a matriz de
Estratégia de Energia
oferta energética, privilegiando as fontes energéticas endógenas.
Resolução n.º 10/2009 de 4 de
Promove a criação de condições para aumentar o acesso a maiores camadas
Junho. Maputo: Boletim da
República n.º 22, I Série, de 4
populacionais a formas de energia diversificadas, de modo sustentável,
de Junho de 2009.
contribuindo para o bem-estar da população e para o desenvolvimento
socioeconómico do País.
Promove esforços de electrificação, priorizando as zonas rurais, através da
expansão da Rede Nacional de Transporte de Energia (RNT) e das energias
alternativas (energia hídrica, eólica, geotérmica, solar e de biomassa).
Promove o uso e aproveitamento dos recursos energéticos renováveis disponíveis,
Política de
com vista a acelerar o acesso às formas modernas de energia, através da
Desenvolvimento de
conversão das tecnologias tradicionais (biomassa e força humana e animal) para
Energias Novas e
sistemas de energia modernos, mais eficientes e de melhor qualidade.
Renováveis
Visa a apresentação de opções de fornecimento de energias renováveis para
Resolução n.º 62/2009, de 14
de Outubro. Maputo: Boletim da atender às diferentes necessidades de serviços de energia.
República n.º 41, I Série, 14 de Prevê a criação de uma plataforma favorável de investimento, estabelecendo
Outubro de 2009.
princípios e objectivos para contribuir para a satisfação das necessidades de
energia e de desenvolvimento, em particular nas zonas rurais.
Contribui para a geração de rendimentos e emprego, incluindo o auto-emprego e
para o combate à pobreza a nível local e nacional.
Estabelece que os interesses nacionais, no âmbito da conservação dos
Lei de Petróleos
ecossistemas marinhos e demais recursos naturais, e o meio ambiente, deverão
Lei n.º 21/2014, de 18 de
ser acautelados na atribuição de direitos para o exercício de operações
Agosto. Maputo: Boletim da
República n.º 66, I Série, de 18 petrolíferas, devendo estas cumprir as imposições da avaliação de impacto
ambiental.
de Agosto de 2018.
[Revoga a Lei n.º 3/2001, de 21 Determina que o governo deverá estabelecer um plano de protecção de recursos
naturais, em particular no que se refere ao controlo de pirataria, derrames de
de Fevereiro, o Regulamento
de Operações Petrolíferas hidrocarbonetos e protecção de zona económica exclusiva.
Decreto n.º 24/2004, de 20 de
Refere que o titular de direitos petrolíferos deve actuar de forma segura e efectiva,
Agosto e o Regulamento
com o fim de garantir que seja dado um destino às águas poluídas e ao
Ambiental para as Operações
desperdício, bem como o encerramento e desmobilização segura de todos os furos
Petrolíferas - Decreto n.º
e poços antes do seu abandono.
56/2010, de 22 de Novembro]
Estabelece que o investidor deve garantir a coexistência com a fauna marinha e
outros ecossistemas especialmente em áreas de conservação e de
desenvolvimento da actividade pesqueira, prevendo também medidas de
compensação de biodiversidade.
Prevê a criação de mecanismos de envolvimento das comunidades, assegurando
a organização e participação das mesmas nas áreas onde se encontram
implantados os empreendimentos petrolíferos.
Contempla que, nos casos de reassentamentos, deverão ser garantidas condições
de vida condignas e superiores às que as comunidades possuem na área em que
vivem.
Política Energética

Resolução n.º 5/98, de 3 de
Março. Maputo: Boletim da
República n.º 8, I Série, 3 de
Março de 1998.
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Legislação

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Património Cultural
Lei do Património

Prevê a protecção legal dos bens materiais e imateriais do património cultural
(Protecção legal dos bens moçambicano, estabelecendo o quadro jurídico e institucional para a protecção
legal dos mesmos.
materiais e imateriais do
património cultural
Relativamente à responsabilidade da protecção e valorização do património
moçambicano)
cultural, identifica que cabe ao Estado:
Lei n.º 10/88, de 22 de
Dezembro. Maputo: Boletim da
República n.º 51, I Série, 22 de
Dezembro de 1988.

Política Cultural e a
Estratégia da sua
Implementação
Resolução n.º 12/97 de 10 de
Junho. Maputo: Boletim da
República n.º 23, I Série, 10 de
Junho de 1997.

e) Promover acções que visem atribuir a cada bem classificado uma função
que o integre na vida social, económica, científica e cultural da comunidade;
f) Estimular a fruição do património cultural e a participação popular na
protecção e conservação dos bens culturais.
Regula a actividade do Governo na sua articulação com os demais intervenientes
na promoção e desenvolvimento da cultura.
De entre os objectivos gerais que estabelece, destacam-se:
d) Promover a identificação, preservação e valorização do património cultural e
artístico nacional;
e) Incentivar as associações, o empresariado e os líderes comunitários e
outras entidades colectivas e singulares a complementarem as acções do
Estado no âmbito da promoção e valorização da cultura nacional, tanto no
país como no estrangeiro;
g) Promover a avaliação do impacto sociocultural dos projectos
desenvolvimento e a inclusão da componente cultural nos mesmos.

de

Reconhece o papel da cultura como componente determinante da personalidade
dos moçambicanos e considera a sua valorização um elemento fundamental para
a consolidação da unidade e identidade nacional e de grupo.
Política de Monumentos
Resolução n.º 12/2010 de 2 de
Junho. Maputo: Boletim da
República n.º 22, I Série, 2 de
Junho de 2010.

Identifica a necessidade de assegurar a conservação e valorização dos
monumentos, com vista à preservação do património cultural de Moçambique.
Refere que compete ao Estado criar condições administrativas e institucionais com
vista à preservação, valorização e fruição pública dos diversos monumentos
existentes com base nas diferentes categorias.
Estabelece os conceitos relativos a Conjuntos, Sítios, e Elementos Naturais.

2.4

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS

No que diz respeito aos Documentos Estratégicos considerados relevantes para darem enquadramento
às questões ambientais e socioeconómicas da AASE, foram organizados em Documentos Transversais
(quadro seguinte) e Documentos Sectoriais (Quadro 2.5) e identificadas as principais questões
estratégicas ambientais e socioeconómicas, contidas em cada documento.

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 14

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

2.4.1

Documentos Transversais

Quadro 2.4 - Documentos Transversais
Documento Estratégico
Transversal
Agenda 2025. Visão e
Estratégias da Nação
Comité de Conselheiros,
2013. [Revisão 2013].
Maputo.

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Propõe a adopção de políticas económicas e sociais que assegurem o crescimento
que valorize ao máximo os recursos naturais, com maior criação de emprego, com
igualdade de oportunidades, transparência de processos e crescentes níveis de
equidade.
Estabelece princípios para o modelo de desenvolvimento:
 Desenvolvimento económico (…) com mecanismos de incentivo de
promoção dos sectores económicos e sociais considerados prioritários, e
com medidas assistencialistas para os cidadãos e as regiões mais
desfavorecidas.
 Exploração sustentada de recursos naturais, renováveis e não renováveis,
que beneficie o desenvolvimento interno, o tecido empresarial local e os
cidadãos, e contribua para os equilíbrios macroeconómicos.
 A preservação do ambiente, sobretudo dos solos, da água e do ar,
principalmente nas zonas de maior densidade populacional, onde há mais
intensidade de exploração de recursos naturais e de actividade económica.

Transformando Nosso
Mundo: A Agenda 2030
para o Desenvolvimento
Sustentável
Autor desconhecido, sem data.
Sem local (exemplar de 29 de
Maio de 2016)

Integra, entre outros, os seguintes Objectivos de Desenvolvimento Sustentável:
 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição
e promover a agricultura sustentável.
 Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas
 Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.
 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos.
 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável.
 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.
 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
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Documento Estratégico
Transversal

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Programa Quinquenal do
Governo (PQG) 2020-2024

Tem como objectivo abrir caminho para a implementação das grandes prioridades
e acções estratégicas de governação ao longo dos próximos 5 anos.

Resolução n.º15/2020, de 14
de Abril

Tem como objectivo principal a adopção de uma economia mais diversificada e
competitiva, intensificando os sectores produtivos com potencial para elevar a
geração de renda e criação de mais oportunidades de emprego, sobretudo, para
jovens.
O PQG tem o seu enfoque na manutenção da paz, democracia e unidade nacional,
no crescimento inclusivo e sustentável, na estabilidade social e económica, na
dinamização da produtividade e competitividade da economia, nas mudanças
climáticas, na criação de emprego; na promoção do empreendedorismo e inovação
tecnológica; e na Boa Governação e Descentralização.
Tem como prioridades reforçar a democracia e preservar a unidade e coesão
nacional; promover a boa governação e a descentralização; e reforçar a
cooperação internacional.

Programa de Acção
Nacional para Adaptação
às Mudanças Climáticas
(NAPA)
MICOA, 2007. Maputo.
[Aprovada na 32ª Sessão
Ordinária do Conselho de
Ministros, 4 de Dezembro de
2007]

Apresenta quatro acções para aumentar a resiliência face às mudanças climáticas,
em vários sectores de desenvolvimento económico e social:
 Fortalecimento do sistema de aviso prévio.
 Fortalecimentos das capacidades dos produtores agrários a lidarem com as
mudanças climáticas.
 Redução do impacto das mudanças climáticas nas zonas costeiras.
 Gestão dos recursos hídricos no âmbito das mudanças climáticas.
Promove acções inseridas nos esforços de redução dos impactos dos eventos
extremos e a adaptação às mudanças climáticas, através da exploração dos
recursos localmente disponíveis e a introdução de tecnologias ambientalmente sãs
e sustentáveis, como forma de contribuir no combate e alívio à pobreza absoluta.
Fundamenta as acções propostas, estabelece os objectivos e resultados
esperados a curto e longo prazo, elenca as actividades a desenvolver, os riscos e
barreiras para sua prossecução e a sua forma de implementação.

Estratégia Nacional de
Adaptação e Mitigação de
Mudanças Climáticas
(2013-2025)
MICOA.
[Aprovada na 39ª Sessão de
Conselho de Ministros, 13 de
Novembro de 2012]. Maputo.

Plano Director para a
Redução do Risco de
Desastres (PDRRD) (20172030)
[Aprovado pela 36ª Sessão
Ordinária do Conselho de
Ministros, 17 de Outubro de
2017]. Maputo.

Identifica dois pilares principais de acções estratégicas no âmbito da adaptação e
redução do risco climático e da mitigação e desenvolvimento de baixo carbono.
Define áreas chave de actuação, das quais se destacam:
 Tornar Moçambique resiliente aos impactos das mudanças climáticas,
reduzindo ao máximo os riscos climáticos para pessoas e bens, restaurando
e assegurando o uso racional e a protecção do capital natural e edificado;
 Identificar e implementar as oportunidades de redução das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) que contribuam para o uso sustentável dos
recursos naturais e para a redução da poluição e da degradação ambiental,
promovendo um desenvolvimento de baixo carbono.
Estabelece uma visão para a Redução do Risco de Desastres: a população, os
seus meios de vida e saúde e as infraestruturas públicas e privadas resilientes aos
eventos extremos e aos efeitos das mudanças climáticas e com uma cultura
consolidada de prevenção, prontidão, resposta e recuperação.
Define linhas estratégicas associadas à visão:
 Consolidação da experiência adquirida como forma de garantir a
continuidade, aprendizagem e desenvolvimento.
 Actuação prospectiva sobre os processos geradores de risco e protecção
dos investimentos públicos e privados como forma de adequar a gestão
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Documento Estratégico
Transversal

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas
prospectiva do risco.
 Fortalecimento do ordenamento territorial dando atenção ao crescente risco
urbano e às mudanças climáticas como forma de conter e controlar
tendências de aumento do risco gerados por processos de urbanização,
reconhecidos como a fonte principal de risco.
 Desenvolvimento de capacidades como forma de tomada de consciência de
toda a sociedade Moçambicana para garantir a realização de acções
eficazes de prontidão e resposta a emergências e desastres, assim como
para reforçar a resiliência comunitária, com atenção especial aos critérios de
inclusão e ao equilíbrio do género.
 Envolvimento das comunidades locais promovendo as boas práticas e uso
do conhecimento local para complementar o conhecimento científico na
implementação de políticas, estratégias, planos e programas sectoriais
específicos, com uma abordagem intersectorial a adaptada ao contexto.
 Intervenção correctiva para criar bases para uma rápida recuperação e uma
reconstrução resiliente após eventos extremos.
 Promoção de processos de reforma normativa e institucional para
aperfeiçoar as políticas públicas e a gestão institucional, através de um
quadro legal, normativo e inovador.

Política de Género e
Estratégia de
Implementação
Resolução n.º 19/2007, de 15
de Maio. Maputo: Boletim da
República n.º 19, I Série, 15 de
Maio de 2007.

Promove a participação e o acesso a direitos e oportunidades iguais entre
homens e mulheres, assegurando a contribuição dos cidadãos para o
desenvolvimento sustentável de Moçambique e para a redução da pobreza
absoluta.
No domínio económico visa garantir o controle e acesso igual aos recursos,
designadamente, herança, terra e direitos de propriedade, contribuindo para
a eliminação da pobreza absoluta e equidade de género.
Tem por objectivo geral o desenvolvimento de forma integrada das principais
linhas de actuação, visando a promoção da igualdade de género, o respeito
pelos direitos humanos e o fortalecimento da participação da mulher no
desenvolvimento do País.
Define como acções estratégicas:
1.2.Domínio Económico:
h) Facilitar o acesso ao controle dos recursos naturais, garantindo a segurança
de posse e aproveitamento de recursos faunísticos e florestais, terra e água,
pela mulher, e incentivando o aperfeiçoamento dos mecanismos legais de
controle da posse dos recursos naturais e da herança;
i) Promover a gestão e conservação do ambiente, criando condições para
uma maior participação da mulher na gestão e conservação do ambiente,
tendo em conta que ela é a maior utilizadora dos recursos e a que mais é
afectada pela degradação do ambiente;
1.4. Domínio Sócio-Cultural:
i) Melhorar o conhecimento sobre o impacto das relações de género em todos
os sectores de actividade, promovendo pesquisas e disseminação de
informação sobre o género, bem como, a criação de um banco de dados
sobre a matéria.
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2.4.2

Documentos Sectoriais

Quadro 2.5 - Documentos Sectoriais
Documentos Sectoriais

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

Biodiversidade, Ecossistemas e Áreas de Conservação
Estratégia e Plano de
Acção para a
Conservação da
Diversidade Biológica de
Moçambique (2015-2035)
Governo de
Moçambique/MITADER, 2015.
Maputo.

Define as metas e as acções estratégicas nacionais no âmbito da conservação da
biodiversidade, assim como os objectivos estratégicos em conformidade com a
Estratégia Global da Biodiversidade.
Promove a redução das causas directas e indirectas da degradação e perda da
biodiversidade.
Contempla a melhoria do estado de conservação, salvaguardando ecossistemas,
habitats, espécies e genes.
Prevê a melhoria da partilha dos benefícios provenientes da biodiversidade e dos
serviços fornecidos pelos ecossistemas para os sectores do governo e da
sociedade.
Visa a melhoria da sua implementação através da planificação participativa, gestão
do conhecimento e capacitação.

Pescas
Plano Director das Pescas Contempla, na sua visão a 10 anos, o fortalecimento dos subsectores da pesca
(PDP II) - (2010-2019)
industrial, da pesca semi-industrial e da aquacultura, através da exploração
sustentável dos recursos pesqueiros e da utilização de infraestrutura de apoio
MP, 2010. Sem local.
melhoradas, dinamizando a economia local e o emprego, contribuindo para uma
maior segurança alimentar.
Prevê como principais objectivos:
 o reforço da contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e
nutricional em pescado para a população;
 a melhoria das condições de vida das comunidades de pescadores
artesanais e aquacultores de pequena escala;
 o aumento da contribuição das pescarias e da aquacultura industriais e de
pequena escala para a realização dos objectivos nacionais de
desenvolvimento económico e social;
 o aumento da contribuição líquida do sector para um maior equilíbrio da
balança de pagamentos do país.
Aquacultura
Estratégia e Plano de
Acção para o
Desenvolvimento da
Aquacultura (EPADA)
2020-2029
MIMAIP - Ministério do Mar,
Águas Interiores e Pescas
(2018).
Instituto Nacional de
Desenvolvimento da Pesca e
Aquacultura

Promove uma transformação estrutural da aquacultura em Moçambique passando
de uma aquacultura de subsistência para uma aquacultura comercial.
Contempla na sua visão uma aquacultura sustentável e competitiva, praticada por
um sector privado robusto, com o envolvimento da comunidade e a missão de
contribuir para a segurança alimentar e nutricional, geração de emprego, receitas
fiscais e balança de pagamento, através do aumento da produção do pescado
proveniente da aquacultura.
Estabelece os 4 pilares estratégicos e os respectivos objectivos estratégicos:
 Pilar 1 - Produção e produtividade

-

Facilitar o acesso a terra e espaços aquáticos
Promover o desenvolvimento de infraestruturas chave de apoio à
Actividade de aquacultura
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Documentos Sectoriais

Principais Questões Estratégicas Ambientais e Socioeconómicas

-

Gerir os recursos aquícolas de forma sustentável
Promover o acesso à tecnologia

 Pilar 2 - Investimento privado e acesso ao financiamento

-

Melhorar o ambiente de negócios através da revisão do quadro legal,
processos e procedimentos

-

Promover o negócio da aquacultura e mobilizar o sector privado a investir
na actividade

-

Facilitação do acesso ao financiamento

 Pilar 3 - Acesso ao mercado

-

Melhorar o acesso a informação sobre potencialidades e oportunidades
de negócio de aquacultura

-

Capacitar os produtores, processadores e comerciantes do pescado
aquícola em matéria hígiosanitária

-

Apoiar e Assistir Tecnicamente o Empresariado

 Pilar 4 - Formação e capacitação institucional

-

Reforçar a capacidade institucional
Desenvolver recursos humanos

Turismo e Recreio
Plano Estratégico para o
Desenvolvimento do
Turismo em Moçambique
(PEDT II) - (2016-2025)

Define como visão para o Turismo até 2025, que Moçambique será o destino
turístico mais vibrante, dinâmico e exótico de África, famoso pelas suas belas
praias e atracções costeiras, produtos ecoturísticos emocionantes e cultura
intrigante, com uma indústria do turismo em crescimento rápido e sustentável.

MICULTUR, 2015. Maputo.
(Aprovado pela 48ª Sessão
Ordinária do Conselho de
Ministros, 8 de Dezembro de
2015).

Estabelece como principais objectivos estratégicos:
 Melhorar o desempenho e competitividade na área do turismo, reforçando o
turismo de lazer e de negócio.
 Desenvolver atracções, infraestruturas e serviços turísticos que estejam ao
nível do padrão internacional.
 Melhorar o acesso às infraestruturas turísticas.
 Garantir um ambiente de negócios e de investimento turístico favorável.
 Proporcionar recursos humanos qualificados à indústria do turismo.
 Assegurar um turismo sustentável e benéfico para as comunidades.

2.5

ARTICULAÇÃO COM A AASE DO PNDT

A articulação entre o POEM e o PNDT é objecto de uma secção específica (2.5) do presente Relatório
e, como decorre de um dos objectivos específicos (ponto 12) identificados nos TdR para o
desenvolvimento do POEM.
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“A elaboração do POEM deve, em todo o momento, observar o desenvolvimento e os relatórios do
PNDT (…) de forma a beneficiar da informação já obtida, sobretudo para as zonas costeiras e águas
territoriais.”
Resulta, então, claro que um aspecto determinante do Referencial Estratégico da AASE do POEM se
prendeu com a medida e os moldes em que esta AASE se poderia articular com a que foi realizada
para o PNDT. Nos parágrafos seguintes pretende-se discutir essa desejável articulação.
Assim, importa antes de mais proceder a uma breve resenha das bases metodológicas da AASE do
PNDT, salientando os elementos tidos à partida como mais determinantes para o estabelecimento das
bases da articulação agora pretendida.
Essa articulação foi materializada fundamentalmente através da estabelecimento do Quadro de
Avaliação a utilizar na AASE do POEM, a qual foi efectuada durante a Fase 3 (Diagnóstico).

2.5.1

Síntese da AASE do PNDT

O Quadro de Avaliação estabelecido para essa AASE assentou na definição de quatro Factores
Críticos de Decisão (FCD), entendidos como os temas mais relevantes a serem abordados na
avaliação dos impactos ambientais e sociais (positivos ou negativos) passíveis de serem provocados no
território em cada um dos cenários de desenvolvimento do PNDT.
OS FCD considerados foram os seguintes:
Quadro 2.6 - Factores Críticos de Decisão considerados na AASE do PNDT
FCD

Descrição

Resiliência

Promover a redução da vulnerabilidade das comunidades, infraestruturas e
actividades aos riscos e mudanças climáticas, assegurar padrões de produção
e consumo sustentáveis para alcançar a segurança alimentar, melhorar as
condições de salvaguarda da saúde pública e adequar os mecanismos de
segurança e defesa aos desafios nacionais e internacionais

Valorização e Protecção dos
Recursos Naturais

Assegurar que o desenvolvimento territorial tem em conta a protecção dos
recursos naturais, da biodiversidade e da qualidade do ambiente e promover a
valorização dos recursos, quer no benefício das comunidades, quer no
desenvolvimento económico do país

Coesão e Inclusão Socioterritorial

Promover o desenvolvimento e coesão do território mediante a redução das
assimetrias territoriais e reforçando as redes de acessibilidade e mobilidade

Governança territorial

Garantir uma participação pública efectiva e transparente nos processos de
desenvolvimento territorial a todos os níveis, e melhorar as condições de
implementação e seguimento dos instrumentos de ordenamento do território
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Para objectivar a avaliação comparativa dos Cenários, foram estabelecidos, para cada FCD, critérios
que permitiram uma focagem temática, definindo o nível de pormenorização a atingir na avaliação e os
respectivos objectivos de sustentabilidade.
Adicionalmente, para se assegurar uma maior focagem no exercício de avaliação dos Cenários, foram
ainda seleccionados e adicionados ao Quadro de Avaliação, objectivos de desenvolvimento sustentável
(ODS), metas e indicadores relacionados, conforme estabelecido na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, que Moçambique subscreveu. A inclusão destes
ODS no Quadro de Avaliação do PNDT reforçou a objectividade na avaliação dos compromissos de
desenvolvimento territorial sustentável.
No Anexo I apresentam-se os quadros de avaliação para cada um dos FCD considerados na AASE do
PNDT, incluindo os critérios de avaliação, os objectivos de sustentabilidade assumidos no âmbito da
elaboração da proposta técnica do PNDT e os ODS considerados em cada FCD. Os quadros incluem
ainda as metas e os indicadores da Agenda 2030 considerados mais importantes.
Entre os aspectos relevantes da metodologia aplicada podem salientar-se os seguintes:


Os critérios de avaliação e os respectivos objectivos de sustentabilidade adoptados têm relação
com as sete Áreas Estratégicas de Desenvolvimento Territorial (AEDT), e com as trinta e duas
Áreas Temáticas de Política Sectorial (ATPS) em que se organizaram os conteúdos temáticos
próprios do PNDT.



Os critérios e objectivos de sustentabilidade têm relação com os dezassete ODS considerados
na Agenda 2030.



O Quadro de Avaliação foi construído previamente à formulação dos Cenários (ou seja, a
definição do Quadro de Avaliação não foi influenciada pelo conteúdo dos Cenários).

Na etapa final do processo de elaboração da proposta técnica do PNDT foi realizado um exercício de
cenarização prospectiva que envolveu a construção de três cenários de desenvolvimento territorial.
Esses cenários foram objecto de uma avaliação comparativa no âmbito do processo de AASE, a qual
foi conduzida com base no Quadro de Avaliação anteriormente apresentado.
A avaliação comparativa dos cenários foi feita atribuindo uma pontuação que variou entre -2 (muito
negativo) e +2 (muito positivo) à relação entre cada um dos cenários e os ODS, respectivos objectivos
de sustentabilidade, critérios e FCD estabelecidos.
Os resultados da avaliação permitiram contrastar os cenários e identificar os seus principais efeitos
(positivos e negativos) sobre o desenvolvimento do território e evidenciar o cenário (C3 - Moçambique,
um território integrado e inclusivo), que apresentou o comportamento mais favorável do ponto de vista
ambiental e social.
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Na etapa seguinte, a AASE incidiu sobre a Estratégia de Desenvolvimento Territorial do PNDT, a qual
assumiu nove Objectivos Estratégicos de Desenvolvimento Territorial (OEDT), com cada um desses
OEDT a ser subsequentemente desdobrado em Linhas de Acção (LA), as quais, por sua vez, foram
concretizadas em Medidas de Política (Md), definindo o quadro geral de referência para a intervenção
no território.
A avaliação dos impactos ambientais, sociais e económicos da estratégia de desenvolvimento territorial
da proposta técnica do PNDT, incidiu nos nove OEDT e respectivas LA e foi suportada no Quadro de
Avaliação utilizado anteriormente na avaliação comparativa de cenários. A avaliação realizada incluiu a
identificação dos principais impactos positivos, negativos (de efeito directo ou indirecto), ou neutros, no
território e no ambiente, decorrentes da implementação da estratégia de desenvolvimento territorial,
subjacente a cada OEDT avaliado. No final da avaliação de cada um dos nove OEDT, foi apresentada a
sua síntese, identificados os potenciais riscos para o ambiente e para o território e estabelecidas as
respectivas medidas de mitigação.
Subsequentemente, a AASE incidiu no Modelo Territorial (MT) que ilustrava e traduzia graficamente os
elementos fundamentais da organização do território. Este MT foi construído com a consideração
conjunta de sete vectores estruturantes (VT). Na AASE procedeu-se, então, à avaliação dos impactos
ambientais, sociais e económicos do MT do PNDT, através da verificação da consistência da relação
entre os vectores estruturantes do Modelo Territorial (VT) e os OEDT, mediante a identificação das
oportunidades e potenciais riscos decorrentes da territorialização da estratégia de desenvolvimento
territorial. No final da avaliação de cada um dos sete VT, foram identificados os potenciais riscos para o
ambiente e para o território e estabelecidas as respectivas medidas de mitigação.
Por fim, no âmbito da AASE do PNDT procedeu-se à definição do Programa de Seguimento, destinado
a acompanhar os ciclos de implementação do PNDT e verificar, em contínuo, de que forma e em que
medida as questões ambientais e sociais destacadas na AASE são efectivamente integradas nos
processos de planeamento e de decisão inerentes ao PNDT.
Foi preconizado que a monitorização e avaliação dos efeitos da implementação dos vectores
estruturantes do Modelo Territorial do PNDT sejam efectuadas tendo por base o Quadro de Avaliação
anteriormente descrito. Com o objectivo de assegurar uma maior focagem foram seleccionados os
FCD, os critérios, os objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS) a alcançar e as respectivas
metas e indicadores, que melhor se adequam a este exercício de monitorização e avaliação.
O facto dos ODS da Agenda 2030 terem sido estabelecidos a nível global robustece o Quadro de
Avaliação e permite recorrer a todo o manancial de metas e indicadores que se encontram formulados
e que são reconhecidos internacionalmente, como garante do desenvolvimento sustentável nas
dimensões socioeconómica e ambiental.
Também a nível internacional, o quadro de ODS e correspondentes metas e indicadores globais
encontra-se a ser monitorizado pelo Departamento de Economia e Assuntos Sociais (DESA) / Divisão
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de Estatísticas das Nações Unidas (UNDS) que efectua a recolha de informação necessária ao cálculo
de indicadores nos vários países e agências internacionais de estatística, e a disponibiliza no Sistema
de Gestão dos ODS.
Moçambique, à semelhança de outros países, encontra-se a trabalhar na implementação dos ODS
através da acção do Ministério da Economia e Finanças (MEF) em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estando em curso o estabelecimento do quadro
nacional de indicadores dos ODS (indicadores aplicados à realidade Moçambicana).
O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique, face à experiência do que está a acontecer
em outros países, deverá ser a entidade responsável pela recolha da informação necessária a partir de
outras fontes para alimentar o cálculo anual dos indicadores, analisar o seu comportamento e
apresentar os resultados.
A periodicidade da avaliação dos indicadores para serem integrados nos quadros de monitorização e
avaliação do Programa de Seguimento deverá ser de 5 em 5 anos (2020-2024, 2025-2029, 2030-2034
e 2035-2040), articulada com os ciclos de planeamento e com o período de vigência do Plano
Quinquenal do Governo.
No âmbito do PND foi proposta a criação do Observatório do Ordenamento do Território (OOT), o qual
deverá ser a entidade responsável pela recolha dos indicadores calculados, pela sua integração nos
quadros de monitorização e avaliação do Programa de Seguimento e pela análise dos contributos da
implementação dos vectores estruturantes do PNDT no alcance dos objectivos de desenvolvimento
sustentável. Os relatórios das análises produzidos pelo OOT devem ser enviados à Comissão
Interministerial para o Ordenamento do Território (CIOT) para apreciação e decisão.

2.5.2

Considerações para a AASE do POEM

Tendo presente a síntese anteriormente apresentada importará sistematizar algumas ideias sobre como
a AASE do POEM se poderá articular com a AASE do PNDT, fazendo bom uso do Quadro de
Avaliação e outros aspectos metodológicos e de conteúdo dessa AASE.
Neste sentido, há que ter em conta, antes de mais, as especificidades (de enquadramento, de
objectivos, de incidência geográfica) de cada um dos instrumentos (PNDT e POEM).
Assim, assinale-se que o PNDT é um instrumento de eficiência das políticas públicas e um quadro de
princípios orientadores do ordenamento do território e do seu desenvolvimento, estabelecendo uma
Visão mobilizadora a médio longo/prazo, identificando objectivos, políticas e acções necessárias e
definindo um conjunto de princípios e directrizes que devem nortear a acção pública em matéria de
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desenvolvimento territorial. Em termos mais simples, o PNDT pode ser considerado como um plano de
políticas.
Já o POEM tem um cariz mais prático e objectivo, ao visar o ordenamento do espaço marítimo
identificando a distribuição espacial e temporal dos usos e actividades existentes e potenciais e os
valores naturais e culturais com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental e a
solidariedade intergeracional, podendo entender-se que o POEM é complementar ao PNDT.
O âmbito territorial do PNDT abrange a totalidade do território nacional, delimitado pelas fronteiras
terrestres e pelo limite exterior do mar territorial sendo apenas parcialmente convergente com o âmbito
territorial do POEM (nos distritos costeiros e pelo mar territorial).
Assim sendo, dadas as diferenças nas especificidades de cada um dos instrumentos, tornou-se
evidente desde a Fase 2 do POEM que a abordagem metodológica utilizada na AASE do PNDT não
poderia ser transposta tal qual para a AASE do POEM.
Contudo, o estabelecimento do Quadro de Avaliação para a AASE do POEM encontrou inspiração no
que foi feito para a AASE do PNDT, designadamente no que diz respeito ao correlacionar objectivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), metas e indicadores relacionados, conforme estabelecido na
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, com os Factores Críticos de
Decisão que se venham a estabelecer para a AASE do POEM.
Considerou-se relevante que a AASE do POEM tivesse como ponto de ligação metodológica com a
AASE do PNDT o recurso aos ODS e às metas e indicadores associados. Para tal, aquando da
definição dos FCD para a AASE do POEM procedeu-se a uma verificação de quais os ODS, metas e
indicadores que melhor se relacionavam com as especificidades do POEM, tendo sempre em conta a
avaliação dos compromissos de desenvolvimento sustentável enquadrada num referencial consolidado,
nacional e internacionalmente como a Agenda 2030.
A avaliação comparativa dos cenários estratégicos do POEM inspirou-se na avaliação comparativa dos
cenários de desenvolvimento territorial do PNDT, em particular na utilização dos ODS e respectivos
indicadores e metas associados (estruturados por FCD) como ferramenta de avaliação dos cenários
estratégicos do POEM, recorrendo contudo a uma metodologia distinta da adoptada no PNDT.
Deste modo, também o Programa de Seguimento assenta tanto quanto possível nos ODS e respectivas
metas e indicadores que melhor se adequem ao contexto do POEM, fazendo uso do manancial de
metas e indicadores que se encontram formulados no âmbito da Agenda 2030, reconhecidos
internacionalmente, alguns dos quais já se encontram adequados para Moçambique, pelo INE.
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2.6

SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO BANCO MUNDIAL

A elaboração do POEM faz-se no âmbito do primeiro projecto de governança e crescimento partilhado
do sudoeste do Oceano Índico, designado por SWIOFish1, e para o qual o Governo de Moçambique,
representado pelo MIMAIP, recebeu financiamento do Banco Mundial (BM ou Banco).
Este contexto torna particularmente relevante que no Referencial Estratégico da AASE se proceda a
uma análise das políticas de salvaguarda ambiental e social do BM e que estas serão cuidadosamente
consideradas, com a devida adequação, na elaboração do POEM e da sua AASE.
Esta análise torna-se ainda mais pertinente se se tiver em conta que, em 2016, foi aprovada a revisão
das salvaguardas ambientais e sociais do Banco, dando origem a um novo Quadro Ambiental e Social
(Environmental and Social Framework), o qual se aplica a todos os novos projectos financiados pelo
Banco a partir do mês de Outubro de 2018. Atendendo a que há projectos em curso abrangidos pelas
“antigas” políticas de salvaguarda, ambos os sistemas correrão em paralelo por um período estimado
de cerca de 7 anos.
No caso específico do POEM (e da sua AASE), sucede que, por um lado, a sua elaboração se faz no
quadro de um projecto abrangido pelas políticas de salvaguarda que já não se aplicam a novos
projectos de investimento mas, por outro lado, é de ter em conta que o POEM irá certamente enquadrar
futuras intervenções passíveis de serem financiadas no âmbito de projectos cobertos pelo novo Quadro
Ambiental e Social.
Tendo em conta estas circunstâncias optou-se por se analisarem quer as políticas de salvaguarda
anteriormente vigentes, quer o Quadro Ambiental e Social recentemente adoptado.

2.6.1

Políticas de salvaguarda

A avaliação e gestão dos impactos ambientais e sociais nos projectos financiados pelo BM têm sido
uma preocupação fundamental da instituição há mais de 40 anos. As políticas do Banco, estabelecidas
há quase 20 anos, foram consideradas durante anos como o padrão para os bancos multilaterais de
desenvolvimento em termos de protecção para as pessoas e o meio ambiente.
De facto, uma preocupação básica do BM durante as últimas décadas, foi a maneira de avaliar e gerir
efectivamente os impactos sociais e ambientais dos projectos que financia, e muitas das suas políticas
e procedimentos operacionais reflectem isso. Desde a década de 1970, o Banco aumentou
constantemente a atenção dada a oportunidades e riscos sociais e ambientais associados ao processo
de desenvolvimento. Em 1984, o Banco publicou a Declaração do Manual Operacional sobre os
Aspectos Ambientais do Trabalho do Banco Mundial, que delineava as políticas e procedimentos do
Banco com relação a projectos, assistência técnica e outros aspectos de seu trabalho que pudessem
19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 25

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

ter consequências ambientais. A palavra “ambiental” tinha uma interpretação ampla, incluindo
condições tanto naturais como sociais, bem como o bem-estar das gerações presente e futuras.
Após a grande reorganização do Banco em 1987, as Declarações do Manual Operacional (OMS) foram
pouco a pouco substituídas pelas Directrizes Operacionais (OD), frequentemente incorporando políticas
antes estabelecidas na OMS 1 e, noutros casos, estabelecendo uma nova política. A Avaliação
Ambiental foi inicialmente abordada no Anexo A da OD 4.00 tendo sido mais tarde substituída pela
Directriz Operacional 4.01 sobre Avaliação Ambiental. Questões relacionadas com a abrangência das
OD e o desejo por parte da direcção do Banco de agilizar e esclarecer as práticas e métodos de
prestação de contas levaram, em 1992, à decisão de gradualmente substituir os ODS pelas Políticas e
Procedimentos Operacionais do Banco, cujo conteúdo criava obrigações para o quadro de pessoal.
Em 1997, o BM reagrupou dez Políticas Operacionais como políticas específicas de salvaguarda - seis
políticas ambientais, duas sociais e duas jurídicas - e instituiu procedimentos administrativos em apoio
ao cumprimento das políticas de salvaguarda durante a elaboração e execução de projectos. As
políticas foram concebidas para ajudar o Banco a tratar das questões sociais e ambientais resultantes
principalmente de projectos de Empréstimos para Investimento que financiavam bens, obras e serviços
numa ampla gama de sectores que constituíam a principal linha de negócios do Banco Mundial na
época. Aplicavam-se também às actividades de assistência técnica apoiadas pelo Banco e aos Fundos
Fiduciários por ele administrados. As exigências ambientais e sociais dos outros principais instrumentos
de financiamento do Banco estão incluídas na declaração única de política operacional que rege todos
os aspectos dos respectivos instrumentos.
As políticas de salvaguarda (ambiental e social) do BM vigentes até à aprovação do novo Quadro
Ambiental e Social são as seguintes:


OP 4.01 Avaliação Ambiental



OP 4.04 Habitats Naturais



OP 4.36 Florestas



OP 4.09 Gestão de Pragas



OP 11.03 Património Cultural



OP 4.10 População Indígena



OP 4.12 Reassentamentos Involuntários



OP 4.37 Segurança de Barragens.

O resumo das políticas de salvaguarda (ambiental e social) apresenta-se no Anexo II.
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2.6.2

O Quadro Ambiental e Social

A revisão das salvaguardas começou em Julho de 2012. Em parte como uma resposta a um relatório
de 2010 elaborado pelo Grupo de Avaliação Independente do BM, foi decidido proceder à revisão das
políticas de salvaguardas já existentes, a fim de ampliar a sua cobertura, inclusão social e
harmonização em todo o Grupo do Banco; aumentar a capacidade, a responsabilidade e a participação
dos clientes; fortalecer a supervisão, o monitoramento e a avaliação das salvaguardas com vistas a
garantir a aplicação rigorosa de nossas políticas; e aperfeiçoar os sistemas e instrumentos de
prestação de contas e de solução de queixas para as comunidades e as pessoas que desejam
expressar as suas preocupações sobre os projectos de investimento financiados pelo BM.
Em resultado desse processo de revisão (que contou com uma forte componente de consulta) o
Quadro Ambiental e Social (QAS) foi aprovado em Agosto de 2016, pelo Conselho Executivo do BM, e
integra:


A Visão para o Desenvolvimento Sustentável do BM



A Política Ambiental e Social do BM para o Financiamento de Projectos de Investimento



Os Padrões Ambientais e Sociais (PAS).

Visão para o desenvolvimento sustentável
A Visão para o Desenvolvimento Sustentável estabelece as aspirações do BM em relação à
sustentabilidade ambiental e social. Esta visão é expressa nos seguintes termos:
“A Estratégia do Grupo Banco Mundial estabelece os objectivos corporativos de acabar com a
pobreza extrema e promover a prosperidade compartilhada em todos os países parceiros.
Assegurar o futuro a longo prazo do planeta, da sua população e dos seus recursos, garantir a
inclusão social e limitar os encargos económicos para as gerações futuras apoiarão esses
esforços. As duas metas enfatizam a importância do crescimento económico, inclusão e
sustentabilidade - incluindo fortes preocupações com a equidade.”
Política Ambiental e Social para o Financiamento de Projectos de Investimento
A Política Ambiental e Social do BM para o Financiamento de Projectos de Investimento estabelece os
requisitos obrigatórios aplicáveis ao Banco.
Entre outros aspectos, pode assinalar-se que os riscos e impactos ambientais e sociais que o Banco
levará em conta nos processos de due diligence relacionados com os projectos incluem os seguintes:
(a) Riscos e impactos ambientais, incluindo: i) aqueles identificados nas Directrizes de Meio Ambiente,
Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial (Environmental, Health and Safety Guidelines -

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 27

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

EHSG); ii) aqueles relacionados com a segurança da comunidade (incluindo segurança de
barragens e uso seguro de pesticidas); iii) os relacionados com as mudanças climáticas e outros
riscos e impactos transfronteiriços ou globais; iv) qualquer ameaça material à protecção,
conservação, manutenção e restauração de habitats naturais e biodiversidade; e v) os relacionados
com os serviços dos ecossistemas e o uso de recursos naturais vivos, como pesca e florestas; e
(b) Riscos e impactos sociais, incluindo: i) ameaças à segurança humana através da escalada de
conflitos pessoais, comunitários ou entre estados, crime ou violência; ii) riscos de que os impactos
do projecto afectem desproporcionalmente indivíduos ou grupos que, devido às suas circunstâncias
particulares, podem ser desfavorecidos ou vulneráveis; iii) qualquer preconceito ou discriminação
em relação a indivíduos ou grupos na provisão de acesso a recursos de desenvolvimento e
benefícios do projecto, particularmente no caso daqueles que podem estar em desvantagem ou
vulneráveis; iv) impactos económicos e sociais negativos relacionados à tomada de terra
involuntária ou restrições ao uso da terra; v) riscos ou impactos associados à posse e uso da terra e
dos recursos naturais, incluindo (conforme relevante) impactos potenciais do projecto nos padrões
locais de uso da terra, acesso e disponibilidade da terra, segurança alimentar e valores da terra, e
quaisquer riscos relacionados com conflitos ou contestações sobre terras e recursos naturais; vi)
impactos na saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores e comunidades afectadas pelo
projecto; e vii) riscos para o património cultural.
É requerido que os projectos financiados pelo Banco através do Financiamento de Projectos de
Investimento cumpram com os seguintes Padrões Ambientais e Sociais - PAS (Environmental and
Social Standards - ESS).
Padrões Ambientais e Sociais
Os Padrões Ambientais e Sociais (PAS) são concebidos para ajudar os Mutuários a gerir os riscos e
impactos dos projectos e a melhorar o seu desempenho ambiental e social, através de uma abordagem
baseada em riscos e resultados. Os resultados desejados para os projectos estão descritos nos
objectivos de cada PAS, seguidos de requisitos específicos para ajudar os Mutuários a atingir esses
objectivos por meio de meios adequados à natureza e à escala dos projectos e proporcionais ao nível
de riscos e impactos ambientais e sociais esperados.
No conjunto, encontram-se formulados 10 PAS:


PAS 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais



PAS 2: Relações Laborais e Condições de Trabalho



PAS 3: Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição



PAS 4: Saúde e Segurança da Comunidade



PAS 5: Aquisição de Terra, Restrições ao Uso da Terra e Reassentamento Involuntário



PAS 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos
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PAS 7: Povos Indígenas / Comunidades Locais Tradicionais da África Subsaariana
Historicamente Carenciadas (não é aplicável em Moçambique)



PAS 8: Património Cultural



PAS 9: Intermediários Financeiros



PAS 10: Envolvimento de Partes Interessadas e Acesso à Informação.

Apresenta-se no Anexo III uma breve descrição dos PAS elencados.

3

3.1

OBJECTO DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Constituindo o espaço marítimo de Moçambique e zonas costeiras o objecto da presente AASE, a
identificação dos principais aspectos ambientais e socioeconómicos teve como ponto de partida o
reconhecimento das áreas consideradas sensíveis do ponto de vista ambiental e social, incluindo as
áreas do património natural, cultural, arquitectónico e arqueológico e as comunidades costeiras
vulneráveis de forma a permitir, na definição do âmbito da avaliação, a identificação das principais
pressões e riscos, actuais e futuros, decorrentes dos usos e actividades que ocorrem na faixa costeira e
influenciam o espaço marítimo.
Foram ainda identificados os perigos naturais e antrópicos mais relevantes que afectam as
comunidades costeiras e muitas das principais infra-estruturas e actividades económicas de
Moçambique.
Por fim, e tendo como ponto de partida a informação cartográfica de base obtida e considerada
pertinente para informar a elaboração do POEM, foram mapeadas as Áreas Sensíveis do ponto de vista
ambiental e social, presentes na área de intervenção do Plano.

3.2

ÁREAS SENSÍVEIS

São consideradas como áreas sensíveis as áreas do território que correspondem a situações de
elevada sensibilidade ambiental e/ou social, de significativa vulnerabilidade aos riscos/pressões e às
mudanças climáticas e que deverão ser alvo de especial atenção nas iniciativas de ordenamento e
gestão do espaço marítimo, tendo em vista a sua protecção, preservação e valorização.
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As tipologias consideradas para as áreas sensíveis são as seguintes:


Património natural que inclui áreas de conservação, ecossistemas e biodiversidade.



Património cultural, arquitectónico e arqueológico.



Comunidades costeiras.

3.2.1

Património Natural

A extensa, diversa e relativamente prístina linha de costa de Moçambique abrange uma grande
diversidade de habitats e os ecossistemas marinhos e costeiros que contribuem significativamente para
a sustentabilidade das populações do litoral e têm uma grande relevância em termos de biodiversidade.
As estratégias de conservação dessa biodiversidade já conduziram à identificação de áreas de
conservação (com estatuto nacional e internacional). No quadro do processo de elaboração do POEM
haverá, assim, que estabelecer as orientações para a protecção e valorização dessa biodiversidade e
assegurar a devida consideração espacializada dos ecossistemas de maior sensibilidade e das áreas
de conservação.
Assim, nos pontos seguintes apresenta-se uma síntese dos grupos de organismos e dos ecossistemas
marinhos e costeiros de particular sensibilidade em termos de biodiversidade, das áreas de
biodiversidade marinha com estatuto internacional e das áreas de conservação com estatuto nacional.
Biodiversidade Marinha e Costeira
O quadro seguinte sistematiza a informação sobre os principais grupos de organismos representantes
da biodiversidade marinha e costeira que apresentam elevada sensibilidade, indicando-se igualmente
as áreas de principal ocorrência.

Quadro 3.1 - Biodiversidade Marinha e Costeira
Identificação

Descrição

Localização

Áreas das IBA com representatividade na zona
costeira.
Aves Marinhas

Arquipélago de Bazaruto e Pomene
(Inhambane), Reserva Especial de
Maputo (Maputo), região de
Moebase e delta do Zambeze
(Zambézia)

Principais locais de nidificação de espécies de aves
ameaçadas.

Arquipélago de Bazaruto
(Inhambane) e baía de Maputo
(Maputo)

Zona húmida para a nidificação ao abrigo da
convenção RAMSAR.

Reserva Nacional de Marromeu
(Sofala)
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Identificação

Descrição

Localização

Orla costeira e águas oceânicas com
maior incidência a sul do rio
Área invernante e zona de reprodução de cetáceos.
Zambeze, ilha de Inhaca e baía de
Maputo
Mamíferos Marinhos

Habitat da única população viável de dugongos
dentro da metapopulação do Índico Ocidental.
Espécies protegidas pela legislação nacional e pela
Comissão da União Internacional para a
Conservação da Natureza sobre Gestão de
Ecossistemas (CEM). (baleia-azul, baleia-comum,
cachalote, dugongo, baleia de bossa e baleia
franca austral).

Orla costeira e águas oceânicas

Áreas de nidificação de cinco das sete espécies de
tartarugas marinhas existentes a nível global.

Costa coralina, limite norte da costa
coralina até à região pantanosa no
centro e costa de dunas parabólicas
[Figura 3.1]

Locais importantes para a conservação de répteis
marinhos sob protecção de áreas de conservação.

Parque Nacional das Quirimbas
(Cabo Delgado), Área de Protecção
Ambiental das Ilhas Primeiras e
Segundas (Zambézia e Nampula),
Parque Nacional do Arquipélago de
Bazaruto (Inhambane), Reserva
Especial de Maputo e Reserva
Marinha Parcial de Ponta do Ouro
(Maputo)

Habitat de espécies de peixes elasmobrânquios,
sendo o grupo com mais espécies em risco de toda
a fauna marinha do país.

Toda a orla costeira e águas
oceânicas

Répteis Marinhos
(Tartarugas)

Tubarões e Raias

Tofo e Arquipélago de Bazaruto
(Inhambane)

Local de agregação de tubarões-baleia.
Áreas de pesca de arrasto de fundo (sobretudo
carapaus e cavalas).
Áreas de pesca artesanal (peixes pelágicos e
demersais).

Moluscos

Toda a orla costeira
Zona norte

Pesca de grandes pelágicos de maior valor
comercial (atuns).

Águas com características oceânicas

Habitat de peixes de recife (bodiões, garoupas,
donzelas e cabozes) com potencial turístico.

Pemba (Cabo Delgado), Arquipélago
de Bazaruto e Inhambane
(Inhambane), Ponta do Ouro e ilha
da Inhaca (Maputo)

Habitat de peixes de recife (bodiões, garoupas,
donzelas e cabozes) para a pesca artesanal de
subsistência.

Zona norte

Peixes Ósseos

Corais

Arquipélago de Bazaruto
(Inhambane)

Áreas de recifes biogénicos.

Zona norte entre o rio Rovuma e
Pebane

Colónias de corais em zonas de afloramentos
rochosos.

Entre o Arquipélago de Bazaruto
(Inhambane) e a Ponta do Ouro
(Maputo)

Área de pesca de cefalópodes e bivalves.

Toda a orla costeira
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Identificação

Descrição

Localização

Área de captura de caranguejo de mangal pela
pesca artesanal.
Crustáceos
Área de pesca de elevado valor económico
(camarões, gambas, lagostas, caranguejos e
lagostins).
Plantas associadas às florestas de mangal
presentes nas zonas adjacentes e de transição
Plantas associadas às para a vegetação terrestre, com destaque para a
florestas de mangal erva marinha Zostera capensis que detém estatuto
vulnerável no livro vermelho da União Internacional
para a Conservação da Natureza (IUCN).

Zonas de mangal ao longo de toda a
linha de costa, de forma mais
abundante na região central (Sofala
e Zambézia)
Banco de Sofala (Sofala) e baía de
Maputo (Maputo)
Zonas de mangal, ao longo de toda a
linha de costa, de forma mais
abundante na região central (Sofala
e Zambézia)

Fonte: adaptado de Sitoe et al., 2015

Figura 3.1 - Áreas de nidificação de tartarugas marinhas e de importância para o dugongo
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Ecossistemas Marinhos e Costeiros
Os principais ecossistemas marinhos e costeiros de elevada sensibilidade são apresentados no quadro
seguinte.
A localização dos ecossistemas marinhos e costeiros permitirá o seu mapeamento, na fase
subsequente do trabalho, facilitando a identificação das pressões e riscos que neles incidem e o
estabelecimento das medidas de mitigação.

Quadro 3.2 - Ecossistemas Marinhos e Costeiros
Identificação

Descrição

Localização

Recifes de Coral

Cobrem uma superfície de cerca de 1.860 km , com
uma faixa quase contínua de 770 km desde a foz do
rio Rovuma a Pebane.

2

Região norte e com menor expressão na
costa sul [Fonte: RCMRD - SERVIR, 2015

Figura 3.2]

2

Florestas de
Mangais

Cobrem uma área de 2.909 km , maioritariamente
nas zonas dos deltas e estuários dos maiores rios
nacionais. São áreas fundamentais para diversas
espécies de organismos marinhos e providenciam
outros bens como material de construção e lenha
para as comunidades locais.
2

Pradarias de Ervas Cobrem uma área de cerca de 439 km e ocorrem
Marinhas
na zona entre marés. São áreas fundamentais para
diversas espécies de organismos marinhos ao longo
(Substractos
das diversas etapas dos seus ciclos de vida.
Bentónicos)

Dunas Parabólicas

Ecossistemas costeiros com desenvolvimento de
comunidades florísticas típicas que combatem a
erosão costeira e providenciam habitats para
diversos animais.

Toda a linha de costa, de forma mais
abundante na região central (Sofala
e Zambézia)
[Figura 10.3]
Arquipélago das Quirimbas e regiões
da província de Cabo Delgado (Cabo
Delgado), Fernão Veloso, Matibane Quitangonha (Nampula), baía de
Inhambane (Inhambane), Inhaca Ponta do Ouro e baía de Maputo
(Maputo)
Orla costeira, com maior destaque
na região sul
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Fonte: RCMRD - SERVIR, 2015

Figura 3.2 - Distribuição de recifes de coral
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Floresta de mangal
Área de
Conservação
Estuário

Fonte: adaptado de Shapiro, 2018

Figura 3.3 - Distribuição das manchas de floresta de mangal

Áreas de Biodiversidade Marinha - Estatuto Internacional KBA e IBA
As principais áreas para a biodiversidade marinha, com estatuto internacional, constituem áreas de
elevada sensibilidade ambiental com possibilidade de virem a constituir novas áreas de conservação de
estatuto nacional são apresentadas no quadro seguinte.
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Quadro 3.3 - Áreas relevantes para a Biodiversidade Marinha
Identificação

Descrição

Localização

Áreas Prioritárias para a Conservação (APC)
A World Wildlife Fund (WWF) estabeleceu na ecorregião marinha de África oriental, nove APC ao longo da zona
costeira de Moçambique. (EAME, 2004)
Complexo Mtwara-Quirimbas

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível global.

Mtwara (Tanzânia) - Cabo
Delgado

Nacala-Mossuril

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível regional.

Nampula

Ilhas Primeiras e Segundas

Delta do Zambeze
Baía de Sofala

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível regional, estando
abrangida por área de protecção ambiental.

Zambézia e Nampula

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível global.

Zambézia

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível sub-regional.

Sofala

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível global.

Inhambane

Baía de Inhambane

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível sub-regional.

Inhambane

Complexo de Inharrime

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível sub-regional.

Inhambane

Arquipélago de Bazaruto

Complexo da Baía de
Maputo

Área prioritária para a conservação da
biodiversidade (APC) a nível global.

Maputo

Áreas Chave para a Biodiversidade (Key Biodiversity Areas - KBA)
O Grupo Nacional de coordenação das KBA e Lista Vermelha (GNC), dando continuidade à iniciativa para este
propósito desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), classificou
provisoriamente seis locais costeiros como KBA
Palma

Classificado como KBA terrestre, com
ecossistemas de água doce.

Cabo Delgado

Vamizi

Classificado como KBA marinha.

Cabo Delgado

Quiterajo

Classificado como KBA terrestre.

Cabo Delgado

Reserva Florestal de
Matibane

Classificado como KBA terrestre.

Nampula

Área de Protecção Ambiental
das Ilhas Primeiras e
Classificado como KBA marinha e terrestre.
Segundas
Parque Nacional da
Gorongosa e Complexo de
Marromeu
Arquipélago de Bazaruto

Classificado como KBA terrestre, com
ecossistemas de água doce.

Nampula e Zambézia

Sofala

Classificado como KBA marinha e terrestre.

Inhambane
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Identificação

Descrição

Localização

Inhassoro-Vilankulos

Classificado como KBA terrestre.

Inhambane

Tofo

Classificado como KBA marinha.

Inhambane

Chongoene

Classificado como KBA terrestre.

Gaza

Classificado como KBA terrestre, com
ecossistemas de água doce.

Gaza

Manhiça-Bilene
Reserva Marinha Parcial de
Ponta do Ouro

Classificado como KBA marinha.

Maputo

Reserva Especial de Maputo Classificado como KBA terrestre.

Maputo

Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (Important Bird and Biodiversity Areas - IBA)
A BirdLife classificou provisoriamente cinco locais costeiros como IBA
Região de Moebase

Classificada como IBA, não sendo exclusivamente
marinha.

Zambézia

Delta do Zambeze

Classificada como IBA, não sendo exclusivamente
marinha.

Zambézia

Monte Gorongosa e Parque
Nacional da Gorongosa

Classificada como IBA, não sendo marinha.

Sofala

Arquipélago de Bazaruto

Classificada como IBA, não sendo exclusivamente
marinha.

Inhambane

Pomene

Classificada como IBA, não sendo exclusivamente
marinha.

Inhambane

Reserva Especial de Maputo

Classificada como IBA, não sendo exclusivamente
marinha.

Maputo

Áreas Importantes para Mamíferos Marinhos (Important Marine Mammal Areas - IMMA)
O Grupo de Trabalho em Moçambique, dando continuidade ao esforço conjunto entre a Comissão Mundial de
Áreas Protegidas (WCPA) e a Comissão para a Sobrevivência de Espécies (SSC) para a necessidade de
identificar e proteger habitas de mamíferos marinhos, identificou duas IMMA na costa moçambicana
Zonas Costeiras de
IMMA particularmente para a baleia de bossa.
Reprodução em Moçambique
Arquipélago de BazarutoBaía de Inhambane

IMMA particularmente para o dugongo.

Orla costeira
Desde o Arquipélago de
Bazaruto até à baía de
Inhambane (Inhambane)
[Figura 3.4]

Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (Ecologically or Biologically Significant Areas - EBSA)
Dando continuidade aos critérios para a identificação de EBSA, estabelecidos na nona reunião da Convenção
para a Diversidade Biológica, foram identificadas em Moçambique oito áreas marinhas sob jurisdição nacional,
que cumprem os critérios de EBSA
Região norte do Canal de
Moçambique

EBSA com necessidades de protecção, que se
estende desde a costa moçambicana até às
regiões oceânicas para além dos limites da Zona
Económica Exclusiva (ZEE).

Desde Michinga (Tanzânia)
até sul de Pemba (Cabo
Delgado)
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Identificação

Descrição

Localização

Baía de Pemba-Mtwara

EBSA com necessidades de protecção, que se
estende desde a costa moçambicana até às
regiões oceânicas para além dos limites da Zona
Económica Exclusiva (ZEE).

Desde Mtwara (Tanzânia)
até sul de Pemba (Cabo
Delgado)

Canal de Moçambique

EBSA com necessidades de protecção, que se
estende desde a costa moçambicana até às
regiões oceânicas para além dos limites da Zona
Económica Exclusiva (ZEE).

Toda a orla costeira

Baixo Pinda-Pebane

EBSA com necessidades de protecção.

Nampula e Zambézia

Quelimane-Rio Zuni

EBSA com necessidades de protecção.

Desde Quelimane até à foz
do Zuni (Zambézia e Sofala)

Rio Save-São Sebastião
(incluindo o Arquipélago de
Bazaruto)

EBSA com necessidades de protecção.

Inhambane

Morrumbene-Závora

EBSA com necessidades de protecção.

Inhambane

Rio Incomáti-Ponta do Ouro

EBSA com necessidades de protecção.

Maputo

Plataforma da região de
Delagoa

EBSA com necessidades de protecção.

Maputo até à África do Sul

Áreas de Conservação - Estatuto Nacional
As áreas de conservação com estatuto nacional ao longo da orla costeira caracterizam-se pela sua
elevada sensibilidade ambiental e socioeconómica e são apresentadas no quadro seguinte.
A localização e mapeamento das áreas de conservação é responsabilidade da Administração Nacional
das Áreas de Conservação (ANAC).
O mapeamento das áreas de Património Natural, contido no WebSIG POEM, encontra-se no ponto 3.4
do presente Relatório e permite a identificação das pressões e riscos que nelas incidem e o
estabelecimento das medidas de mitigação.
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Quadro 3.4 - Áreas de conservação
Identificação

Descrição

Localização

Áreas de Conservação (AC)
As áreas de conservação nacionais estão em concordância com as categorias definidas pela IUCN para a
classificação de áreas protegidas em função dos objectivos principais de gestão (Dudley, 2008) e têm a tutela e
operacionalização da ANAC [Figura 10.4]
Parque Nacional das
Quirimbas

AC com ligação ao ambiente marinho considerada Parque
Marinho, designada como Reserva da Biosfera pela UNESCO em
2018. Está incluída no espaço marítimo de Moçambique com
2
2
7.500 km , dos quais 1.430 km são ecossistemas marinhos.

Cabo Delgado

Área de Protecção
Ambiental do Arquipélago
das Ilhas Primeiras e
Segundas

AC com ligação ao ambiente marinho considerada Parque
Marinho. Sendo a maior área de protecção marinha de África,
2
2
abrange 10.409 km , dos quais 5.000 km integram ecossistemas
marinhos protegidos.

Zambézia e
Nampula

Reserva Nacional de
Marromeu

AC com ligação ao ambiente marinho. Abrange uma área de
2
1.500 km , não integra ecossistemas marinhos protegidos,
incluindo, no entanto, uma área de protecção na zona costeira.

Sofala

Parque Nacional do
Arquipélago de Bazaruto

AC com ligação ao ambiente marinho considerada Parque
Marinho. Está incluída no espaço marítimo de Moçambique com
2
2
1.600 km , dos quais 1.295 km de ecossistemas marinhos.

Inhambane

Zona de Protecção Total
do Cabo de São
Sebastião

A Zona de Protecção Total encontra-se na envolvente ao Parque
Nacional do Arquipélago de Bazaruto.

Inhambane

Reserva Nacional do
Pomene

AC com ligação ao ambiente marinho. Com 200 km de área, não
abrange ecossistemas marinhos, prevendo, no entanto, o seu
plano de maneio, a inclusão da zona marinha ao redor da
reserva.

2

Inhambane

AC com ligação ao ambiente marinho considerada Parque
2
Marinho. Com 678 km , integra a área marinha protegida que
abrange os recifes de corais da reserva biológica de Inhaca.

Maputo

Área de Protecção
Ambiental de Maputo

AC com ligação ao ambiente marinho. Com uma área de 5.673
2
km , integra também a Reserva Marinha Parcial da Ponta do
Ouro e a Reserva Especial de Maputo.

Maputo

Reserva Especial de
Maputo

AC com ligação ao ambiente marinho. Abrange uma área de
2
1.040 km , não integra ecossistemas marinhos protegidos,
incluindo, no entanto, uma área de protecção na zona costeira.
Está rodeada pela Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro.

Maputo

Reserva Marinha Parcial
da Ponta do Ouro
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Fonte: ANAC, 2015

Figura 3.4 - Áreas de Conservação em Moçambique
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3.2.2

Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico

O espaço marítimo mostra-se como um local privilegiado para a realização de inúmeros e importantes
registos de natureza cultural, algumas existentes só por si, outras associadas a actividades tais como a
defesa do território (fortalezas), a navegação (marinharia e arquitectura naval, faróis), as pescas, entre
outras, que ao longo dos séculos deram origem a um importante património que constitui hoje um
recurso de valor inestimável que importa preservar e valorizar.
Um conjunto importante de estações arqueológicas, fortalezas, antigas instalações portuárias, faróis e
sinalização e vestígios de naufrágios, constituem testemunhos da participação das sociedades locais
no comércio e navegação do Oceano Índico e da actividade tradicional quotidiana ligada ao mar desde
tempos milenares, com reflexos na criatividade cultural e artística (literatura, música, marinharia e
construção naval tradicional).
O património cultural compreende o material e imaterial numa lógica de continuidade em formas
tangíveis e intangíveis entre o passado, o presente e o futuro, sendo este um reflexo e uma expressão
dos seus valores, crenças, conhecimentos e tradições dos povos em constante evolução.
Constitui uma importante fonte de informações científicas e históricas valiosas, como um activo
económico e social para o desenvolvimento e como parte integrante da identidade e prática cultural das
pessoas.
No âmbito da elaboração do POEM é identificado o património cultural que tem uma relação directa
com o espaço marítimo, no sentido de o valorizar e preservar enquanto registo da identidade cultural de
um povo, algum do qual com elevado potencial turístico. Deve neste contexto ser espacializada a sua
existência, estabelecidos os regimes de salvaguarda e protecção e definidas as respectivas normas de
utilização e preservação.
Tendo por base a informação sistematizada no subcapítulo 6.10 Património Cultural, Arquitectónico e
Arqueológico, do Inventário e Caracterização do POEM, é seguidamente apresentada uma síntese do
património cultural, arquitectónico e arqueológico, no que se refere às suas tipologias, designadamente
as infraestruturas costeiras, aos faróis e sinalização e ao património arqueológico subaquático.
Os elementos patrimoniais que serão apresentados correspondem ao património material, devendo o
património imaterial resultante da interacção histórica entre a cultura dos diversos povos e o ambiente
marinho que produziu práticas, influências e diversos produtos culturais presentes em vários sítios
arqueológicos, ser identificado e aprofundado, na fase subsequente do Plano.
A título de exemplo refere-se como a pesca artesanal com recurso a técnicas ancestrais e a marinharia
e construção naval tradicional preserva tecnologias locais cujo estudo e documentação são de grande
importância. Estas actividades estão ligadas a conhecimentos milenares que, nos dias de hoje, são
utilizados e contribuem para a indústria local e navegação tradicional.
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Património Costeiro
Antes da presença europeia e subsequente colonização, os povos locais participavam no comércio e
intercâmbio naval no Oceano Índico, como o atestam vestígios que têm estado a ser revelados pela
pesquisa arqueológica.
Os estabelecimentos comerciais, fortificações e portos integram as principais infraestruturas costeiras
que registam a interacção histórica de um povo com o espaço marítimo e que importam ser
preservadas e valorizadas.
No quadro seguinte é efectuada a identificação das infraestruturas costeiras, breve descrição (tipologia
e principais valores) e localização. A mesma identificação é efectuada no Quadro 3.6 para os portos.
Com base na informação disponível no WebSIG POEM, foram mapeadas as infraestruturas costeiras
contidas no ponto 3.4 do presente Relatório, facilitando a identificação das pressões e riscos que nelas
incidem e o estabelecimento das medidas de mitigação.

Quadro 3.5 – Património Costeiro *
Identificação

Descrição

Localização

Ruínas do Palácio do Xeique
de Tungui (Sec. XVIII) /
Entreposto fortificado de
Kiuya

Monumento; Histórico, arqueológico e
arquitectónico

Estabelecimento Omanita de
M’Buezi

Monumento; Histórico, arqueológico

Amuralhado de Gomeni

Monumento; Histórico, arqueológico e
arquitectónico

Mecúfi (Cabo Delgado)

Ruínas da Ilha Quisiva

Monumento; Histórico e arqueológico

Quisiva (Cabo Delgado)

Quartel Fortificado

Monumento; Histórico

Quissanga (Cabo Delgado)

Ilha do Ibo

Conjunto Urbano Edificado; Histórico, arqueológico
e arquitectónico

Ilha do Ibo (Cabo Delgado)

Fortim de São José (1760)

Monumento; Histórico e arquitectónico

Ilha do Ibo (Cabo Delgado)

Igreja de São João Baptista
(1791)

Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico

Ilha do Ibo (Cabo Delgado)

Igreja de São Luís Gonzaga
(1893/96)

Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico

Ilha do Ibo (Cabo Delgado)

Mbuenzi (Cabo Delgado)

Forte de São Luís / Reduto de
Monumento; Histórico e arquitectónico
Pemba (1863)
Estação arqueológica do
Lumbo (Jambesse)

Estação arqueológica; Arqueológico

Palma (Cabo Delgado)

Pemba (Cabo Delgado)
Ilha de Moçambique
(Nampula)
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Identificação

Descrição

Localização

Conjunto edificado

Conjunto Urbano Edificado; Histórico,
arqueológico, arquitectónico, espiritual, artístico;
Património da Humanidade desde 1991 - Valor
Universal Excepcional

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Capela Nossa Senhora do
Baluarte (Início do Séc. XVI)

Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico

(lha de Moçambique
(Nampula)

Fortaleza de São Sebastião

Monumento; Histórico e arquitectónico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Forte de São Lourenço (Séc.
XVI)

Monumento; Histórico e arquitectónico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Fortim de Santo António
(1758/1763)

Monumento; Histórico e arquitectónico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Hospital da Ilha de
Moçambique (1877/1880)

Monumento; Histórico e arquitectónico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Igreja da Misericórdia

Monumento; Espiritual, histórico, arquitectónico e
artístico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Igreja da Nossa Senhora da
Saúde (Séc. XVIII)

Monumento; Espiritual, histórico, arquitectónico e
artístico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Celeiro Público (Séc. XIX)

Monumento; Histórico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Palácio São Paulo (1610 e
1670)

Monumento; Espiritual, histórico, arquitectónico e
artístico

Ilha de Moçambique
(Nampula)

Cabaceira Grande e
Cabaceira Pequena

Conjunto Urbano Edificado; Histórico, arqueológico
e Conjunto edificado

Mossuril (Nampula)

Rampa dos escravos

Sítio; Histórico

Mossuril (Nampula)

Igreja de Nª Senhora dos
Remédios / Cabaceira Grande Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico
(1579)

Mossuril (Nampula)

Igreja Nossa Senhora da
Conceição (1783)

Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico

Mossuril - sede (Nampula)

Igreja do Mossuril

Monumento; Espiritual, histórico e arquitectónico

Mossuril - sede (Nampula)

Casa do Governador Cândido
Monumento; Histórico e arquitectónico
da Costa Soares

Mossuril - sede (Nampula)

Prisão colonial

Monumento; Histórico e arquitectónico

Mossuril (Nampula)

Ruínas de Somana

Monumento; Histórico, arqueológico, arquitectónico
e espiritual

Memba (Nampula)

Antigo entreposto comercial
da Foz do Lúrio

Estação arqueológica; Arqueológico

Estações arqueológicas do
Luabo

Estações arqueológicas; Histórico e arqueológico

Luabo (Zambézia)

Antigo Forte do Luabo

Estação arqueológica; Arqueológico

Luabo (Zambézia)

Foz do rio Lúrio (Nampula)
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Identificação

Descrição

Localização

Cidade de Quelimane

Conjunto Urbano Edificado; Histórico e Conjunto
edificado

Quelimane (Zambézia)

Forte de Tangalane

Estação arqueológica; Arqueológico

Quelimane (Zambézia)

Cidade da Beira

Conjunto Urbano Edificado; Histórico e conjunto
edificado

Beira (Sofala)

Antiga Fortaleza de Sofala

Sítio Histórico, estação arqueológica; Arqueológico

Búzi (Sofala)

Ilha de Chiloane

Estação arqueológica; Arqueológico

Machanga (Sofala)

Antiga Mambone

Estação arqueológica; Arqueológico

Foz do rio Save
(Inhambane)

Estação arqueológica de
Chibuene (Séc. VIII-XII)

Estação arqueológica; Arqueológico

Vilanculos (Inhambane)

Estação arqueológica da
Ponta Dundo (Bazaruto)

Estação arqueológica; Arqueológico

Inhassoro (Inhambane)

Presídio de Santa Carolina

Monumento; Valor histórico e arquitectónico

Cidade de Inhambane

Conjunto Urbano Edificado; Histórico e Conjunto
edificado

Inhambane

Pórtico das deportações

Monumento; Histórico

Inhambane

Mesquita Velha (1840)

Monumento; Espiritual, arquitectónico

Inhambane

Nhafoco

Monumento; Histórico e arquitectónico

Morrumbene (Inhambane)

Estação arqueológica do
Chonguene

Estação arqueológica; Arqueológico

Baixa de Maputo

Conjunto Urbano Edificado; Histórico e Conjunto
edificado

Cidade de Maputo

Fortaleza de Nossa Senhora
da Conceição

Monumento; Arquitectónico

Cidade de Maputo

Vilanculos, Ilha Santa
Carolina, Inhassoro
(Inhambane)

Gaza

* Classificado através da Lei 10/88 de 22 Dezembro 1988, artigo 7

Quadro 3.6 - Portos Históricos
Identificação

Descrição

Localização

Porto histórico da Ilha
do Ibo

Porto de águas pouco profundas, que servia de base para a
comunicação com o restante território da Companhia do Niassa.
Representou um importante entreposto no tráfego de escravos.

Cabo Delgado

Porto de Pemba

Localiza-se a Este da baía de Pemba, considerada a terceira maior
do mundo. Existem registos da capacidade portuária desta baia
desde 1823, tendo o porto sido construído na década de 1920. Em
1930 apresenta-se como um dos portos mais movimentados do
país.

Cabo Delgado
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Identificação

Descrição

Localização

Porto de Nacala-Velha

Porto de águas profundas associado à linha de caminho-de-ferro
que liga às minas de Moatize.

Nampula

Porto histórico da Ilha
de Moçambique

Representou um importante porto na região, constituindo-se uma
base de escala dos navios da rota da Índia, bem como de outras
embarcações transoceânicas.

Nampula

Porto de Quelimane

Integrado no tecido urbano da cidade de Quelimane, na margem
esquerda do rio dos Bons Sinais, constituiu um dos mais
importantes portos do canal de Moçambique.
Ponto de grandes trocas comerciais de metais preciosos, em 1781
ganhou notoriedade pelo tráfego de escravos, tendo em 1891 sido
considerado o porto mais rico e importante da costa moçambicana.

Zambézia

Porto da Beira

Situado na costa nascente do continente africano, na margem
esquerda do estuário do Pungué.
A conexão com o hinterland faz-se pelas linhas ferroviárias do
Sena (ligação à província de Tete e ao Malawi) e de Machipanda
(ligação com o Zimbabwe e Zâmbia) e através da EN nº 6, que
permite a ligação ao Zimbabué e ao Malawi.
Reconhecido como principal porto de Sofala desde 1887, aquando
da independência destacava-se como sendo o mais bem equipado
do país.

Sofala

Porto de Inhambane

Situado na baía de Inhambane localiza-se na cidade de
Inhambane e constitui o principal acesso portuário da província.
Em Janeiro de 1498 a armada de Vasco da Gama aportou neste
porto para se abastecer. No seculo VI era um importante porto
árabe e em 1731 era porto de escala dos navios portugueses
intermediários de ouro, marfim e escravos provenientes do Estado
de Muenemutapa.

Inhambane

Porto de Maputo

Fundado em 1544, recebeu estruturas básicas em 1850 quando
passou a ser conhecido como Porto de Lourenço Marques.
Situado a sul do canal de Moçambique, está actualmente
conectado ao seu hinterland pelas linhas ferroviárias do Limpopo,
Ressano e Goba.

Maputo

Faróis e Sinalização
As formas de sinalização marítima em Moçambique são reflexo das actividades náuticas do homem no
litoral e da necessidade de orientação na navegação.
O litoral de Moçambique compreende cerca de 70 faróis e farolins que desempenham funções
relacionadas com a ajuda à navegação e correspondem a exemplares do património arquitectónico.
Alguns destes faróis carecem de intervenções de reabilitação e possuem potencial turístico.
Os principais faróis identificados encontram-se inventariados no quadro seguinte que contém a sua
identificação e localização.
A localização dos faróis e sinalização permitiu o seu mapeamento, presente no ponto 3.4 do presente
Relatório, viabilizando a identificação das pressões e riscos que neles incidem e o estabelecimento das
medidas de mitigação.
19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 45

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

Fonte: INAHINA

Figura 3.5 - Implantação dos Faróis de Moçambique

Quadro 3.7 - Faróis e sinalização
Identificação

Localização

Farol de Metangula, Farol de Cabo Delgado, Farolim Tambuzi, Farol da Ilha de Vamizi,
Farolim de Medjumbi, Farol do Ibo (da Mujaca), Farolim da Ponta do Diabo, Farolim da
Ponta Saíde Ali, Farolim de Ponta Mepira, Farolim da Ponta Romero, Farolim da Ponta
Maunhane, Farol de Uifundo.

Cabo Delgado

Farol Chaode, Farol de Pinda, Farol da Ponta Namuaxi, Farol de Imade Chali (posterior),
Farol de Imade Chali (anterior), Farol de Samanculo, Farol de Fernão Veloso, Farolim de
Nacala, Farol de Columulomo, Farolim de Janga, Farol da Ilha de Goa, Farolim/Baliza da
Cabaceira da Ilha de Moçambique, Farol da Ponta Namalungo, Farol de Sangage, Farol da
Ilha de Mafamede, Farol da Ponta Caldeira.

Nampula

Farol de Epidendron, Farol da Ilha do Fogo, Farolim da Ponta Matirre, Farol Macuse, Farol
Vilhena, Farol de Mitahone, Farol da Ponta Inhamiara, Farol de Timbwé.

Zambézia

Farol do Manchese, Farol do Savane, Farol Macúti, Farol Chinguno, Farolim de Cabedelo,
Farol da Ponta Gea, Farol de Chiloane.

Sofala

Farol de Ingonaino, Farol de Bazaruto, Farolim Santa Carolina, Farolim de Mucoque, Farol
de São Sebastião, Farol da Barra Falsa, Farol da Barra, Farol do Cabo das Correntes, Farol
Quissico, Farol Ponta Závora.

Inhambane

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 46

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

Identificação

Localização

Farol Boa Paz, Farol Monte Belo, Farol da Barra Limpopo.

Gaza

Farolim da Missão de S. José (Inhaca), Farolim do cais da Bombagem, Farolim do
Miradouro, Farolim da Matola (anterior), Farolim da Matola (posterior), Farolim de Baixo
Ribeiro, Farol da Ponta Vermelha, Farol de Macomana, Farolim do cais da Catembe,
Farolim da Catembe (posterior), Farolim Espacelado da Catembe, Farol da Inhaca, Farol da
Ponta do Ouro.

Maputo

Património Arqueológico Subaquático
A costa de Moçambique foi intensamente frequentada desde os tempos mais remotos por navios que
atravessavam as águas do Oceano Indico.
Inúmeras embarcações naufragaram devido às difíceis condições de navegação em alguns troços da
costa frequentemente sujeitos a baixios, bem como à frequência sazonal de ciclones e ventos fortes,
sobrecarga de mercadorias, conflitos bélicos, revoltas a bordo, incêndios, falhas de navegação entre
outros factores.
Existem cerca de 300 naufrágios de várias épocas que constituem património de valor universal que
importa estudar e preservar, sendo que alguns dos locais de naufrágio podem ser atracções turísticas
para mergulho cultural ou de aventura.
Os elementos de património arqueológico subaquático identificados encontram-se inventariados no
quadro seguinte que contém a sua identificação, breve descrição e localização.
A localização dos naufrágios permitiu o seu mapeamento, incluído no ponto 3.4 do presente Relatório,
possibilitando a identificação das pressões e riscos que neles incidem e o estabelecimento das medidas
de mitigação.

Quadro 3.8 - Naufrágios
Identificação

Descrição

Localização
Arquipélago das
Quirimbas (Cabo
Delgado)

Concentração de naufrágios --A orla marítima nas proximidades da Ilha de
Concentração de naufrágios Moçambique alberga uma grande quantidade de
naufrágios de várias épocas.

Orla Marítima da Ilha de
Moçambique (Nampula)
[Figura 3.6]

Concentração de naufrágios ---

Porto de Quelimane
(Zambézia)

Concentração de naufrágios ---

Parcel de Sofala (Sofala)

Concentração de naufrágios ---

Porto de Inhambane
(Inhambane)
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Identificação

Principais naufrágios da
Baía de Maputo

Descrição

Localização

O porto de Maputo (a partir dos finais do século XIX)
adquiriu grande importância devido ao
desenvolvimento do comércio da região e suas
ligações ao “hinterland” ligadas à construção da linha
férrea, tendo ocorrido naufrágios de vários navios a
vapor. Outros naufrágios estão ligados a eventos
trágicos da II Guerra Mundial e têm hoje importante
valor histórico.

Baía de Maputo (Maputo)

Fonte: Ricardo T. Duarte

Figura 3.6 - Naufrágios na Ilha de Moçambique

3.2.3

Comunidades Costeiras

Relativamente à população nacional, 40% concentra-se em distritos costeiros, de entre os quais 95%
se encontram distribuídos por 5 cidades costeiras: Matola (Maputo), Maputo (Maputo), Beira (Sofala),
Angoche (Nampula) e Quelimane (Zambézia).
A atracção das populações pela zona costeira deve-se ao acesso facilitado aos recursos e à existência
de oportunidades relativamente a serviços e indústrias tais como o turismo, comércio e portos.
A economia familiar dos agregados rurais costeiros tem por base actividades como a agricultura, a
pesca, a exploração de recursos florestais, o comércio de produtos extraídos do mar ou da terra, a caça
e o artesanato.
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Ao longo da zona costeira, a pesca artesanal representa cerca de 87% do volume desembarcado total,
cabendo à pesca semi-industrial cerca de 9% e 3% à pesca industrial.
As áreas de comunidades costeiras são identificadas como áreas de elevada sensibilidade ambiental
e/ou social e de significativa vulnerabilidade aos riscos/pressões e às mudanças climáticas.
As comunidades costeiras, enquanto áreas sensíveis, foram caracterizadas pela identificação das
principais actividades que desenvolvem, conforme o quadro seguinte, onde se inclui uma breve
descrição e localização.
Com base na informação disponível e relevante, integrada no WebSIG POEM, procedeu-se ao
mapeamento dos povoados e à localização das principais actividades das comunidades costeiras,
contante no ponto 3.4 do presente Relatório.

Quadro 3.9 - Actividades das Comunidades Costeiras
Identificação

Agricultura de
subsistência

Descrição

Localização

Trabalho manual e métodos tradicionais de fertilizar a terra,
prática do pousio, uso do estrume, uso da palha, corte e
queima da vegetação, implicando o desbravamento de
novos campos a cada uma ou duas épocas.

Zona costeira, nas margens
dos rios/côrregos, em leitos
secos, e nas zonas
húmidas

Procura de pequenas terras para a prática da agricultura, no
litoral de Sofala, por parte de populações de pescadores e
famílias das regiões de Nampula e Zambézia.

Litoral Centro-Norte da
província de Sofala

Recurso a artes de pesca não convencionais, como a
quinia.

Região Norte e Centro

Colecta de ostras e moluscos.

Região Norte e Centro

Envolvimento em actividades relacionadas com os centros
de pesca (actividades de produção, processamento e
comercialização).
Pesca Artesanal

Pesca à linha e motorizada.

Inhassoro e Vilanculos

Pesca marítima de pequena escala, com vista à redução da
pobreza, melhoria da segurança alimentar e aumento da
renda das comunidades costeiras.
Colheita de invertebrados nas zonas entremarés.

Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Sofala e
Inhambane
Orla costeira

Colecta de moluscos, peixes e crustáceos pelas populações
costeiras nas áreas de mangal.
Comércio de
produtos da terra e
do mar

Zona costeira

Oportunidades de trabalho e de comercialização de
produtos alimentícios ou artesanais, incluindo produtos
pesqueiros e outros frutos do mar, contribuindo para o
aumento do poder económico das comunidades mais
vulneráveis.

Áreas de mangal

Zona costeira

Exploração de
Desflorestação de mangais para a construção e produção
recursos para a
de lenha e carvão.
energia e construção

Áreas de mangal
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3.3

PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

A definição de risco contempla a conjugação da probabilidade de materialização de um dado perigo e a
as potenciais consequências daí advenientes (para as comunidades, para o ambiente biofísico, para as
infraestruturas e actividades).
Sucede que a faixa costeira de Moçambique se encontra sujeita a um conjunto significativo de perigos
naturais e os distritos costeiros concentram uma muito importante parte da população (comunidades
costeiras) e muitas das principais infraestruturas e actividades económicas do país.
Deste modo, a consideração das áreas de elevada exposição aos perigos de origem natural ou
causados pela actividade humana é essencial num processo de planeamento como o do POEM, tendo
também em conta o regime jurídico da gestão das calamidades e o Plano Director para a Redução do
Risco de Desastres 2017-2030.
Os principais tipos de perigos que se julga pertinente salientar nesta fase de elaboração do POEM
estão identificados no quadro seguinte incluindo uma breve descrição e localização (áreas de maior
incidência potencial).
O mapeamento das áreas de elevada exposição aos perigos naturais e antrópicos encontra-se no
ponto 3.4 do presente Relatório.

Quadro 3.10 - Perigos Naturais e Antrópicos
Identificação

Ciclones

Descrição

Localização

Dada a posição geográfica de Moçambique, os
ciclones tropicais constituem um dos seus
principais riscos naturais.

Praticamente toda a zona costeira
apresenta risco, sendo este mais elevado
no trecho litoral entre Nampula e
Inhambane

A predominância de áreas baixas, planícies, e
presença de áreas estuarinas e deltaicas de
grandes rios ao longo da zona costeira, faz com
Inundação / Cheias
que as chuvas abundantes, nomeadamente as
produzidas por ciclones tropicais originem
cheias severas.

Erosão

Os fenómenos erosivos geralmente associamse a embocaduras fluviais, estuários e ilhas
barreira, locais onde a dinâmica sedimentar e
as transformações geomorfológicas são
grandes relativamente a outros troços menos
influenciados pela presença de barras de maré
ou de pontos de injecção de sedimento na faixa
litoral.

A faixa costeira do centro de Moçambique
é aquela que se encontra mais exposta a
fenómenos de inundação, destacando-se
pela dimensão e elevada exposição o
litoral adjacente ao delta do Zambeze. No
Centro, são também de salientar as
bacias do Búzi, Pungué e Save. No Sul,
claramente a bacia do Limpopo e também
as do Incomáti, Umbeluzi e Maputo.
A generalidade da faixa costeira das
províncias de Nampula e Cabo Delgado,
correspondente à “costa de coral”,
apresenta índice de exposição baixo. Na
província de Sofala e região norte da
província de Maputo observa-se
exposição muito elevada. A elevada
densidade de ocupação do território
costeiro que caracteriza algumas
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Identificação

Descrição

Localização
localidades nestas províncias, como por
exemplo a cidade da Beira, traduz-se
necessariamente em níveis também
elevados de risco.

Subida do nível
médio do mar

Um dos efeitos mais directos do aquecimento
global, a subida do nível médio do mar afectará
diferenciadamente a faixa costeira do país, em
função da orografia do terreno e do tipo e da
densidade da sua ocupação.

No geral, as províncias do Centro
seguidas das províncias do Sul serão as
mais afectadas. Na região Norte, mais
acidentada e com cotas, mas elevadas, o
impacto da possível subida do nível médio
do mar será menor.

Tsunami

A ocorrência de sismos no Índico, pode em
determinados cenários, originar tsunamis
passíveis de afectarem a costa de
Moçambique.

Toda a faixa costeira, com destaque para
os locais a cotas mais baixas (no geral
mais frequentes nas províncias do Centro
seguidas das províncias do Sul)

Intrusão salina

Fenómeno associado à subida do nível médio
das águas do mar terá influência importante na
disponibilidade de recursos hídricos
(subterrâneos).

A intrusão salina será mais grave no
Centro e Sul, em particular nos rios
Zambeze, Búzi, Limpopo, Incomáti e
Maputo. Na região Norte os impactos
serão menos significativos

Poluição
(comunidades
costeiras e áreas
industriais)

A poluição, seja associada a processos
continuados ou a episódios pontuais
(acidentes), com potencial de afectar a faixa
costeira de Moçambique, está associada
essencialmente aos principais assentamentos
humanos e às actividades industriais e
portuárias que aí existem.

Poluição
(exploração de
hidrocarbonetos)

A prospecção e exploração de recursos
naturais (sobretudo hidrocarbonetos líquidos)
têm o potencial de derrames acidentais, com
evidentes riscos ambientais e
socioeconómicos.

Áreas de concessão para exploração de
hidrocarbonetos líquidos

Poluição
(actividade de
transporte
marítimo)

O transporte marítimo tem o potencial de, seja
por acidente, seja por incúria (exemplo
deslastragem ou lavagem de porões) causar
episódios de poluição.

Toda a costa

Os rios internacionais “importam” grandes
quantidades de contaminantes e resíduos,
Poluição
gerados nas bacias hidrográficas pertencentes
(transportada pelos
aos países vizinhos e, até à sua foz,
rios)
incorporam as cargas poluentes da parte
nacional das suas bacias.

Grandes aglomerados urbanos, com
destaque para Matola / Maputo, Beira;
outras cidades capitais provinciais.
Área industrial de Matola / Maputo.
Portos (sobretudo os de Maputo, Beira e
Nacala)

Zambeze (apesar do efeito de “retenção”
das numerosas e grandes barragens
existentes na sua bacia), Incomáti,
Limpopo, Maputo, Rovuma e Pungué
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3.4

MAPEAMENTO DAS ÁREAS OBJECTO DE AVALIAÇÃO

Tendo por base as áreas consideradas sensíveis do ponto de vista ambiental e social e as áreas de
elevada exposição aos perigos naturais e antrópicos, presentes no espaço marítimo de Moçambique e
zonas costeiras, procedeu-se à identificação e sistematização da informação cartográfica disponível no
WebSIG POEM, com o objectivo de produzir os respectivos mapeamentos.
Assim sendo, os mapas temáticos produzidos, cumprem a seguinte organização:
ÁREAS SENSÍVEIS


Património Natural
o

Ecossistemas Marinhos e Costeiros (I)

o

Áreas Relevantes para a Biodiversidade Marinha (II)

o

Áreas de Conservação (III)



Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico



Comunidades Costeiras

PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS
Apresentam-se em seguida os mapas temáticos, cada um deles desdobrado em 2 folhas para facilitar a
sua leitura e encontram-se disponíveis para consulta, no WebSIG POEM.
A correspondência entre as legendas das Áreas Sensíveis e as camadas do WebSIG, encontra-se no
Anexo IV.
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Figura 3.1 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Ecossistemas Marinhos e Costeiros (1/2)
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Figura 1.2 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Ecossistemas Marinhos e Costeiros (2/2)
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Figura 1.3 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Áreas Relevantes para a Biodiversidade Marinha (1/2)
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Figura 1.4 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Áreas Relevantes para a Biodiversidade Marinha (2/2)
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Figura 1.5 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Áreas de Conservação (1/2)
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Figura 1.6 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Natural, Áreas de Conservação (2/2)
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Figura 1.7 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico (1/2)

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 59

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

Figura 1.8 - ÁREAS SENSÍVEIS. Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico (2/2)
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Figura 1.9 - ÁREAS SENSÍVEIS. Comunidades Costeiras (1/2)
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Figura 1.10 - ÁREAS SENSÍVEIS. Comunidades Costeiras (2/2)

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 62

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

Figura 1.11 – PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS (1/2)
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Figura 1.12 – PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS (2/2)
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4

4.1

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

DESCRIÇÃO GERAL

Na definição do âmbito da AASE do POEM procede-se à identificação das principais pressões e riscos
sobre as áreas de maior sensibilidade ambiental e social, decorrentes dos usos, actividades e funções
identificados no âmbito do Inventário e Caracterização Ambiental do POEM (Fase2) e são ainda
elencados os principais impactos, previstos ocorrerem.
Em seguida, procede-se à definição do Quadro de Avaliação Estratégica que constitui uma ferramenta
de avaliação quer dos Cenários Estratégicos, quer da proposta de Zoneamento e Ordenamento do
POEM, e que integra ao Factores Críticos de Decisão (FCD), os Critérios, os Objectivos de
Sustentabilidade do POEM, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, respectivas Metas e
Indicadores da Agenda 2030.

4.2

IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES E RISCOS SOBRE AS ÁREAS SENSÍVEIS

Uma vez identificadas e mapeadas as áreas consideradas sensíveis do ponto de vista ambiental e
social (Património Natural, Património Cultural Arquitectónico e Arqueológico e Comunidades
Costeiras), procede-se em seguida à sistematização das principais pressões e riscos decorrentes dos
usos, actividades e funções identificados.
Os usos actividades e funções podem ser de natureza extractiva como a pesca, a extracção de
recursos minerais ou a produção de hidrocarbonetos, de natureza não extractiva como é caso do
transporte marítimo ou ainda necessitarem da utilização de espaços para a instalação de infraestruturas
portuárias, aquacultura ou produção de energias renováveis, sendo necessária a disponibilidade de
áreas quer em terra quer no mar, promovendo muitas interacções nas áreas costeiras que exigem uma
forte articulação entre o ordenamento do espaço marítimo e o ordenamento do espaço terrestre.
A análise da interacção dos vários usos actividades e funções com o ambiente marinho e mais
concretamente com as áreas sensíveis, que ocorrem de diversas formas no espaço e no tempo, e com
diferentes intensidades, permite a identificação dos principais impactos promovidos nessas áreas de
maior sensibilidade ambiental e social.
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Quadro 4.1 - Pressões, riscos e impactos no Património Natural

PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

ÁREA
SENSÍVEL

PRINCIPAIS IMPACTOS

Comunidades Costeiras

Desflorestação de novas áreas para a
agricultura de subsistência

Fragmentação dos ecossistemas e
perda de biodiversidade

Desmatamento das áreas de mangal

Ameaça à biodiversidade terrestre e
marinha

Uso de artes de pesca inadequadas

Erosão costeira e das margens dos
rios

Prática de sobrepesca pelas
comunidades

Ameaça à reprodução natural e
biológica dos recursos pesqueiros

Caça e pesca como meio de
subsistência

Sobrepesca (frotas industriais)
Prática do arrasto de fundo para
captura de camarão e gamba

Pescas

Pesca de subsistência fora da época
definida pelas autoridades
Utilização de redes de emalhar e
tresmalho em áreas de recife
Capturas acidentais de espécies
marinhas protegidas ou em risco
(mamíferos, tartarugas e aves
marinhas)

Pressão sobre os recursos pesqueiros
Património
Natural
(Biodiversidade
Marinha e Costeira
| Ecossistemas
Marinhos e
Costeiros |

Ameaças para a biodiversidade e
sustentabilidade dos recursos
pesqueiros

Áreas de
Biodiversidade
Marinha |

Degradação da biodiversidade,
habitats e ecossistemas sensíveis
(berçários e zonas de desova)

Áreas de
Conservação)

Afectação de espécies protegidas
Poluição marinha

Aquacultura

“Pesca fantasma” (artes perdidas)
Contaminação química,
microbiológica e genética
Descargas das instalações de
aquacultura

Degradação dos ecossistemas e
perda de biodiversidade
Intrusão de espécies exóticas
invasoras
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Infraestruturas Portuárias e Transporte
Marítimo

PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

Derrames e fugas de efluentes
perigosos decorrentes das actividades
portuárias

PRINCIPAIS IMPACTOS

Contaminação das águas e dos
solos

Dragagens periódicas nos grandes
portos servidos por navios oceânicos e
conectados a corredores logísticos

Degradação dos ecossistemas e
perda de biodiversidade
Erosão costeira e das margens dos
rios

Dragagens nas obras de expansão e
modernização dos portos de menor
dimensão

Fragmentação e degradação dos
habitats marinhos (recifes de coral,
mangais e pradarias de ervas
marinhas)

Construção de novos portos
Revitalização do tráfego de cabotagem
marítima
Expansão dos empreendimentos
turísticos com aumento da ocupação
humana na zona costeira

Turismo e Recreio

ÁREA
SENSÍVEL

Actividades recreativas náuticas
Utilização de veículos náuticos
motorizados
Pisoteio
Captura de organismos marinhos

Património
Natural

Degradação e destruição de
biodiversidade, habitats e
ecossistemas
Aumento da pressão sobre espécies
ameaçadas
Degradação da vegetação costeira,
dos corais e dos locais de nidificação
de tartarugas
Conflito com áreas de conservação
Desqualificação da paisagem

Recursos Minerais

Aumento da caça furtiva
Extracção de areias de minerais
pesados

Destruição de habitats e de
ecossistemas

Extracção de pedras preciosas,
semipreciosas e ouro

Aumento da pressão sobre espécies
ameaçadas

Extracção de areias, argilas, calcários,
gesso e diatomite

Conflito com áreas de conservação
Desqualificação da paisagem
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ÁREA
SENSÍVEL
PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Recursos Energéticos

Fixação das instalações offshore para
a produção de petróleo
Locais de perfuração e zonas de
segurança adjacente offshore

Degradação dos habitats e
ecossistemas marinhos e terrestres
Perda de biodiversidade

Geração de ruído sísmico pelas
actividades de pesquisa offshore de
petróleo e gás

Afectação de espécies protegidas
Contaminação de solos e águas

Construção de fábricas de gás natural
liquefeito (GNL)

Desqualificação da paisagem

Produção de gás e descoberta de
petróleo onshore
Degradação dos ecossistemas
marinhos e terrestres

Produção termoeléctrica

Perda de biodiversidade
Implementação de projectos eólicos
em zonas costeiras
Implementação de projectos eólicos
em zonas do espaço marinho

Produção de Energia

Utilização de biomassa em regiões
com maior potencial
Produção de energia eléctrica através
do gás natural
Aproveitamento da energia das ondas

Património
Natural

Fragmentação dos habitats costeiros
e marinhos, perturbação das áreas
de nidificação (aves marinhas e
tartarugas) e interferência nas rotas
migratórias (aves marinhas)
Desequilíbrio na reposição da flora e
fragmentação dos ecossistemas
terrestres
Desqualificação da paisagem
Contaminação das águas e solos
adjacentes
Poluição atmosférica
Regularização dos rios

Aproveitamentos hidroeléctricos
(barragens)

Alterações do transporte sólido e de
nutrientes em direcção ao mar
Fragmentação de habitats e de
ecossistemas
Possíveis inundações de grandes
áreas

Concentração de projectos hídricos de
pequeno porte (até 5 MW) na faixa
costeira

Alterações significativas no curso
normal dos rios
Fragmentação de habitats e de
ecossistemas
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ÁREA
SENSÍVEL

Perigos Naturais

PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

Elevado risco de exposição a ciclones
tropicais, inundações/cheias, subida
do nível médio do mar, risco de
tsunami e erosão

PRINCIPAIS IMPACTOS

Património
Natural

Degradação da biodiversidade,
habitats e ecossistemas
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Quadro 4.2 - Pressões, riscos e impactos no Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico

Comunidades Costeiras

PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

Pescas

PRINCIPAIS IMPACTOS

Ausência de mecanismos de
preservação do património construído
com ligação ao espaço marítimo
(infraestruturas costeiras e faróis)

Degradação do património cultural,
arquitectónico e arqueológico

Falta de sensibilização das
comunidades para a preservação dos
valores patrimoniais
Desvalorização de actividades
tradicionais (pescas artesanais,
embarcações, artesanato)

Prática do arrasto de fundo

Intensificação das práticas de pesca
industrial, semi-industrial e recreativa
em detrimento da pesca artesanal de
subsistência

Dragagens
Infraestruturas Portuárias e
Transporte Marítimo

ÁREA
SENSÍVEL

Zonas portuárias em expansão

Património
Cultural,
Arquitectónico e
Arqueológico
(Infraestruturas
costeiras |
Faróis e
sinalização |
Património
arqueológico
subaquático)

Perda da identidade e das
actividades costumeiras das
comunidades
Degradação do património
subaquático
Desvalorização do património
cultural e perda de actividades
costumeiras das comunidades
(manufactura de embarcações
tradicionais)
Degradação do património
arqueológico subaquático
Destruição dos elementos
patrimoniais (infraestruturas
portuárias e faróis)

Utilização das novas tecnologias
informação e de sinalização de apoio à
navegação

Desvalorização e degradação dos
faróis e sinalização tradicional

Circuitos de navegação das grandes
embarcações nas áreas de pesca
artesanal

Interferência e perturbação da
actividade pesqueira artesanal em
embarcações tradicionais
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PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

ÁREA
SENSÍVEL

PRINCIPAIS IMPACTOS

Turismo e Recreio

Instalação de empreendimentos
turísticos em locais onde se situam
comunidades
Desintegração das comunidades
locais e das suas práticas tradicionais
(pesca artesanais, embarcações,
artesanatos) nas actividades
económicas que exploram os recursos
naturais

Desvalorização e degradação do
património cultural e imaterial e
perda da identidade e das
actividades costumeiras das
comunidades

Inexistência ou ineficaz distribuição de
benefícios financeiros à população
(taxas de exploração de recursos
naturais) decorrentes das actividades
económicas

Instalação de explorações de recursos
minerais em locais onde existem
valores patrimoniais

Património
Cultural,
Arquitectónico e
Arqueológico

Degradação e destruição do
património cultural, arquitectónico e
arqueológico
Desvalorização e degradação do
património cultural, arquitectónico e
arqueológico

Instalação de plataformas de
exploração e produção de petróleo e
gás natural offshore

Possível degradação e destruição de
património arqueológico subaquático

Vibrações resultantes da extracção e
queima do carvão mineral

Degradação de património cultural,
arquitectónico e arqueológico

Erosão costeira, cheias, subida do
nível médio do mar

Degradação do património cultural,
arquitectónico e arqueológico

Perigos Naturais

Recursos
Energético
ss

Existência de vibrações resultante da
laboração das explorações de
recursos minerais

Degradação do património
arqueológico subaquático

Produção
de Energia

Recursos
Minerais

Actividades turístico-recreativas
desregradas (incluindo mergulho)
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Quadro 4.3 - Pressões, riscos e impactos nas Comunidades Costeiras

Infraestruturas Portuárias e
Transporte Marítimo

Aquacultura

Pescas

PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Escassez de recursos pesqueiros
para a subsistência das
comunidades

Sobrepesca (frotas industriais)

Implantação das instalações de
aquacultura

Ocupação de áreas tradicionalmente
sujeitas a outros usos pelas
comunidades locais

Descargas de efluentes das
instalações de aquacultura costeira

Contaminação química,
microbiológica e genética do meio
natural, com impactos nas fontes de
rendimento / meios de substância
das comunidades locais

Derrames e fugas de efluentes
perigosos decorrentes das actividades
portuárias
Expansão e modernização dos portos
de menor dimensão

Construção de novos portos

Expansão dos empreendimentos
turísticos com aumento da ocupação
humana na zona costeira

Turismo e Recreio

ÁREA
SENSÍVEL

Descargas de efluentes e resíduos
sólidos

Comunidades
Costeiras
(Caracterizadas por
se dedicarem a
actividades como a
agricultura de
subsistência, a
pesca artesanal, a
exploração de
recursos florestais,
o comercio de
produtos do mar e
da terra, a caça e o
artesanato)

Contaminação das águas e dos
solos, com impactos nas fontes de
rendimento / meios de substância
das comunidades locais

Pressão sobre o uso da terra e
possível necessidade de
reassentamentos

Pressão sobre o uso da terra e
possível necessidade de
reassentamentos
Alteração de usos e costumes das
comunidades locais (perda de
identidade)
Contaminação dos solos e das
águas
Diminuição da disponibilidade de
água de qualidade para o consumo
da população e para a agricultura de
subsistência

Aumento da pesca desportiva

Perturbações na pesca artesanal e
outras actividades de subsistência
tradicionais
Degradação dos habitats de
espécies cinegéticas e interferência
na subsistência das comunidades
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PRINCIPAIS PRESSÕES/ RISCOS

ÁREA
SENSÍVEL

PRINCIPAIS IMPACTOS
Pressão sobre o uso da terra e
possível necessidade de
reassentamentos

Implantação de infraestruturas e áreas
de exploração
Recursos Minerais

Alteração de usos e costumes das
comunidades locais (perda de
identidade)
Fenómenos migratórios (vinda de
trabalhadores de outras zonas)
promovendo a disrupção social
Contaminação dos solos e das
águas

Emissão de poluentes

Diminuição da disponibilidade de
água de qualidade para o consumo
da população e para a agricultura de
subsistência

Recursos Energéticos

Geração de ruído sísmico pelas
actividades de pesquisa offshore de
petróleo e gás

Diminuição da disponibilidade de
recursos para a pesca artesanal

Fixação das instalações offshore para
a produção de petróleo
Locais de perfuração e zonas de
segurança adjacente offshore
Construção de fábricas de gás natural
liquefeito (GNL) e futuro transporte
marítimo do produto

Comunidades
Costeiras

Degradação do ambiente marinho e
risco de poluição das águas
afectando a disponibilidade de
recursos pesqueiros
Pressão na ocupação do solo e
possível necessidade de
reassentamentos

Produção de gás e descoberta de
petróleo onshore

Produção de Energia

Construção de novas centrais
eléctricas

Pressão no uso da terra e possível
necessidade de reassentamentos
Possível contaminação das águas
Poluição atmosférica

Implementação de projectos eólicos e
energia das ondas em zonas costeiras

Perturbações nas comunidades dos
conceitos de apropriação do mar
Possível fonte de ruído

Produção de energia eléctrica através
do gás natural
Extracção do carvão mineral e queima
para a produção de energia

Possível contaminação das águas
pelo despejo de efluentes
Possível contaminação das águas e
solos adjacentes
Poluição atmosférica
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PRINCIPAIS PRESSÕES / RISCOS

Perigos Naturais

Elevado risco de exposição a ciclones
tropicais, inundações/cheias, subida
do nível médio do mar e risco de
tsunami

ÁREA
SENSÍVEL

PRINCIPAIS IMPACTOS

Destruição das estruturas e
infraestruturas dos assentamentos
humanos e das áreas agrícolas de
subsistência
Agravamento das condições
sanitárias das populações

Comunidades
Costeiras

Deslizamentos de terras nas
ocupações humanas mais densas ao
longo da costa, embocaduras fluviais
e estuários

Erosão

É de salientar que os “principais impactos” indicados correspondem a uma previsão, necessariamente
muito genérica, daquilo que pode ocorrer em resultado das pressões e riscos sobre as “áreas
sensíveis” consideradas.
Deve ser tido em conta que a aplicação dos requisitos constantes do quadro legal moçambicano e a
observação das boas práticas estabelecidas constituirão aspectos essenciais para a mitigação
(prevenção, minimização e compensação, seguindo esta ordem de prioridades) desses impactos.
Assim, dependendo da eficácia dessa mitigação, parte dos impactos indicados poderão nunca chegar a
ocorrer.

4.3

DEFINIÇÃO DO QUADRO DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

A estratégia de sustentabilidade ambiental e social adoptada no desenvolvimento do POEM e da
respectiva AASE visa assegurar que a valorização e a optimização do património ambiental (natural e
social, incluindo o património cultural, arquitectónico e arqueológico) e a mitigação dos riscos e
pressões sobre esse património são devidamente acauteladas no processo de planeamento.
Assim sendo, e tendo presente os principais aspectos ambientais e socioeconómicos abordados
anteriormente e tendo também em conta o que se referiu a propósito da articulação da AASE do POEM
com a do PNDT, considera-se pertinente que a estratégia de sustentabilidade para o POEM assente
nos seguintes três temas principais:


Valorizar e proteger os recursos naturais - Assegurar a protecção dos recursos naturais, da
biodiversidade e da qualidade do ambiente e promover a valorização dos recursos, quer para
benefício das comunidades, quer para o desenvolvimento económico do país.

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 74

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



Proteger e valorizar a identidade - Assegurar o respeito dos usos, costumes, modos de vida e
saber acumulado das comunidades locais e promover o desenvolvimento dessas comunidades.



Resiliência - Promover a redução da vulnerabilidade das comunidades, infraestruturas e
actividades aos riscos e mudanças climáticas, assegurar padrões de produção e consumo
sustentáveis para alcançar a segurança alimentar, melhorar as condições de salvaguarda da
saúde pública e adequar os mecanismos de segurança e defesa aos desafios nacionais e
internacionais.

Em termos práticos, uma tal estratégia foi seguida ao longo do processo de planeamento até à presente
fase, mediante a consideração de um conjunto de princípios:


Identificar sistematicamente os perigos (de origem natural e antrópica) e avaliar os riscos
associados, integrando os resultados dessa identificação e avaliação no processo de
planeamento.



Incorporar no processo de planeamento a avaliação da medida em que as intervenções
planeadas possam ser vulneráveis às mudanças climáticas ou possam, directa ou
indirectamente, reduzir ou agravar a vulnerabilidade de determinadas áreas, usos da terra,
infraestruturas, comunidades costeiras e grupos socioeconómicos.



Conjugar a protecção dos recursos naturais, da biodiversidade e da qualidade do ambiente e
com a valorização dos recursos, quer no benefício das comunidades na faixa costeira, quer no
desenvolvimento económico do país (abordagem ecossistémica com valorização dos serviços
dos ecossistemas).



Assegurar uma participação efectiva das comunidades e dessa forma, assegurar a
transparência dos processos, a sua apropriação por parte das comunidades, a protecção e
valorização dos seus usos, costumes, modos de vida e saber acumulado.



Adoptar uma abordagem integrada e integradora no processo do POEM, potenciando sinergias
e complementaridades e avaliando e gerindo os impactos cumulativos, ou seja, quaisquer
impactos que possam advir das intervenções planeadas em combinação com outros projectos
ou acções que possam já ter sido levado a cabo ou que se possam prever no contexto de
outros processos de planeamento.



Adoptar sistematicamente o princípio da hierarquia da mitigação dos impactos ambientais e
sociais negativos (prevenção como primeira opção, minimização e controle como segunda
opção e compensação só como último recurso) e, no caso específico da biodiversidade, prever
mecanismos de contrabalanço.

A adopção destes princípios no desenvolvimento do POEM e a sua verificação no âmbito da respectiva
AASE são, assim, condição muito importante para a sustentabilidade ambiental e social do
ordenamento do espaço marítimo e constituíram as bases para o estabelecimento de Quadro de
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Avaliação Estratégica que permita introduzir as questões ambientais e sociais no processo de tomada
de decisão.
Este Quadro de Avaliação Estratégica foi construído tendo em conta o Referencial Estratégico, a
identificação das principais questões ambientais e socioeconómicas e a identificação e mapeamento
das áreas sensíveis e define um conjunto de Factores Críticos de Decisão (FCD), os quais constituem
os temas mais relevantes que devem ser abordados na avaliação dos eventuais impactos ambientais e
sociais (positivos ou negativos) que a Proposta do POEM possa promover no território.

Foram estabelecidos quatro FCD, conforme ilustrado na Figura 4.1:

RESILIÊNCIA

• Diz respeito à redução da vulnerabilidade das comunidades, infraestruturas e actividades aos riscos naturais (incluindo as mudanças
climáticas) e de origem antrópica.

PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÌTIMO E DOS
SEUS RECURSOS

• Compreende a protecção dos recursos naturais, da biodiversidade e
da qualidade do ambiente e promove a valorização do mar e dos
seus recursos tendo em vista o crescimento económico sustentável
(“ economia azul”), a inclusão social e a melhoria dos meios de
subsistência das comunidades.

CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

GOVERNANÇA

• Promove o incremento do conhecimento científico transversal e a
consolidação do conhecimento tradicional do património cultural,
enquanto motores do desenvolvimento económico e social e do
reforço da identidade dos moçambicanos.

• Promove a coordenação das diferentes entidades e sectores e a
adopção de mecanismos participativos nos processos de tomada de
decisão e de seguimento, contribuindo para garantir a soberania do
espaço marítimo bem como a cooperação internacional e
transfronteiriça de Moçambique.

Figura 4.1 – Identificação e descrição dos FCD

Para objectivar os exercícios de avaliação apresentados no ponto 5 do presente Relatório, foram
estabelecidos, para cada FCD, critérios que permitiram uma focagem temática, definindo o nível de
pormenorização a atingir na avaliação e os respectivos objectivos de sustentabilidade.
Com o objectivo de assegurar uma maior focagem no exercício de avaliação, foram ainda
seleccionados e adicionados ao quadro de avaliação, objectivos de desenvolvimento sustentável
(ODS), metas e indicadores relacionados, conforme estabelecido na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, que Moçambique subscreveu.
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Os ODS da Agenda 2030 e os Objectivos Estratégicos do Programa Quinquenal do Governo 20202024 congregam, nas suas prioridades, as três dimensões (económica, social e ambiental) do
desenvolvimento sustentável.
A inclusão destes ODS no quadro de avaliação, reforça a objectividade na avaliação dos compromissos
de desenvolvimento territorial sustentável. Estes ODS serão utilizados na fase de monitoria da
implementação do POEM. O facto de os ODS (da Agenda 2030) terem sido estabelecidos a nível global
robustece, o quadro de avaliação, além de ter a vantagem de permitir recorrer a todo o manancial de
metas e indicadores relacionados com os ODS que se encontram formulados e são reconhecidos
internacionalmente, alguns dos quais já foram adequados a Moçambique, pelo INE.
Salientam-se ainda os seguintes aspectos da metodologia de avaliação aplicada:


Os critérios e objectivos de sustentabilidade têm relação directa com metas de dez dos
dezassete ODS da Agenda 2030 (o que é considerado muito relevante, atendendo a que o
POEM é um plano sectorial), a saber:
o

ODS 1 – Erradicar a pobreza em todas as formas

o

ODS 2 - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e
promover a agricultura sustentável

o

ODS 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

o

ODS 5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas

o

ODS 8 – Promover o crescimento económico inclusivo e sustentado, o emprego pleno
e produtivo e o trabalho digno para todos

o

ODS 11 - Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis

o

ODS 13 – Tomar medidas urgentes no sentido de combater as mudanças climáticas e
seus impactos

o

ODS 14 – Conservar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável

o

ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, conceder o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas a todos os níveis

o

ODS 17 – Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
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O Quadro de Avaliação Estratégica foi construído previamente à formulação dos Cenários (ou
seja, a sua definição não foi influenciada pelo conteúdo dos Cenários).

Apresentam-se nos Quadros 4.4 a 4.5 os Critérios de Avaliação, os Objectivos de Sustentabilidade
assumidos para a elaboração da Proposta do POEM e os ODS considerados em cada um dos FCD.
Nesses quadros apresentam-se ainda as Metas e os Indicadores da Agenda 2030 mais directamente
relacionados com os FCD considerados.

Quadro 4.4 – Quadro de Avaliação Estratégica
FCD

RESILIÊNCIA

DEFINIÇÃO
Diz respeito à redução da
vulnerabilidade
das
comunidades,
infraestruturas e actividades aos
riscos naturais (incluindo as
mudanças climáticas) e de
origem antrópica

PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÌTIMO
E DOS SEUS
RECURSOS

Compreende a protecção
dos recursos naturais, da
biodiversidade
e
da
qualidade do ambiente e
promove a valorização do
mar e dos seus recursos
tendo
em
vista
o
crescimento
económico
sustentável
(“economia
azul”), a inclusão social e a
melhoria dos meios de
subsistência
das
comunidades

CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E
SOCIAL

Promove o incremento do
conhecimento
científico
transversal e a consolidação
do conhecimento tradicional
do
património
cultural,
enquanto
motores
do
desenvolvimento económico
e social e do reforço da
identidade
dos
moçambicanos

GOVERNANÇA

Promove a coordenação
das diferentes entidades e
sectores e a adopção de
mecanismos participativos
nos processos de tomada
de
decisão
e
de
seguimento,
contribuindo
para garantir a soberania do
espaço marítimo bem como
a cooperação internacional
e
transfronteiriça
de
Moçambique

CRITÉRIOS

. Riscos naturais
. Mudanças climáticas
. Riscos antrópicos

. Património natural
. Utilização e valorização
sustentável dos recursos
. Serviços dos ecossistemas

OBJECTIVOS DE
SUSTENTABILIDADE
Diminuir a vulnerabilidade das
comunidades, infra-estruturas e
actividades aos riscos e
favorecer a adaptação aos
efeitos das mudanças climáticas

Valorizar o mar e os seus
recursos, tendo em vista um
crescimento económico
sustentável, assegurando a
protecção dos recursos naturais,
a biodiversidade e a qualidade
ambiental

. Conhecimento
. Património cultural
. Identidade
. Desenvolvimento
económico e social

. Coordenação institucional
e intersectorial
.Cooperação internacional e
transfronteiriça

Promover o conhecimento
científico e tradicional
favorecendo o desenvolvimento
económico e social da população

Reforçar
a
coordenação
institucional e intersectorial e a
cooperação internacional por
forma a fortalecer a soberania e
a projecção internacional do
espaço marítimo
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Quadro 4.5 – Quadro de Avaliação Estratégica – FCD, Critérios, ODS, Metas (Agenda 2030), Indicadores
FCD

CRITÉRIOS

ODS

METAS (Agenda 2030)

INDICADORES

1.5 Até 2030, aumentar a
resiliência dos mais pobres e em
situação de maior vulnerabilidade,
e reduzir a exposição e a
vulnerabilidade destes aos
fenómenos extremos relacionados
com o clima e outros choques e
desastres económicos, sociais e
ambientais

RESILIÊNCIA

ODS 1 – Erradicar
a pobreza em
todas as formas

. Riscos
naturais
. Mudanças
climáticas
. Riscos
antrópicos

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
povoamentos
humanos
inclusivos, seguros,
resilientes e
sustentáveis
ODS 13 – Tomar
medidas urgentes
no sentido de
combater as
mudanças
climáticas e seus
impactos

11.5 Até 2030, reduzir
significativamente o número de
mortes e o número de pessoas
afectadas por catástrofes e
substancialmente diminuir as
perdas económicas directas
causadas por elas em relação ao
Produto Interno Bruto global,
incluindo os desastres
relacionados com a água, com o
foco em proteger os pobres e as
pessoas em situação de
vulnerabilidade
11.b Até 2020, aumentar
substancialmente o número de
cidades e assentamentos
humanos adoptando e
implementando políticas e planos
integrados para a inclusão, a
eficiência dos recursos, mitigação
e adaptação às mudanças
climáticas, a resiliência a
desastres; e desenvolver e
implementar, de acordo com o
Quadro de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres
2015-2030, a gestão holística do
risco de desastres a todos os
níveis

1.5.1 e 11.5.1. Nº de mortes,
pessoas desaparecidas e
afectadas por desastres, por 100
000 habitantes*
1.5.2 Perdas económicas directas
atribuídas a desastres, em relação
do Produto Interno Bruto (PIB)
11.5.2 Perdas económicas
directas (em relação ao PIB),
danos em infra-estruturas críticas
e número de perturbações de
serviços básicos, em
consequência de desastres
11.b.2 e 13.1.3 Percentagem de
governos locais que adoptam e
implementam estratégias locais de
redução de riscos de desastres*
13.2.1 Estabelecimento de
políticas / estratégias / planos de
adaptação que aumentem a
capacidade de adaptação aos
impactos adversos das mudanças
climáticas

13.1 Reforçar a resiliência e a
capacidade de adaptação a riscos
relacionados ao clima e aos
desastres naturais em todos os
países
13.2 Integrar medidas de
mudanças climáticas nas políticas,
estratégias e planeamentos
nacionais
* adequação dos ODS por Moçambique conforme http://www.ine.gov.mz/documentos/metadados/objectivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods
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PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

FCD

CRITÉRIOS

ODS

METAS (Agenda 2030)

INDICADORES

1.5 Até 2030, aumentar a
resiliência dos mais pobres e em
situação de maior
vulnerabilidade, e reduzir a
exposição e a vulnerabilidade
destes aos fenómenos extremos
relacionados com o clima e
outros choques e desastres
económicos, sociais e ambientais

ODS 1 – Erradicar
a pobreza em
todas as formas
. Património
natural
. Utilização e
valorização
sustentável
dos recursos
. Serviços dos
ecossistemas

ODS 2 - Erradicar
a fome, alcançar a
segurança
alimentar, melhorar
a nutrição e
promover a
agricultura
sustentável
ODS 14 –
Conservar de
forma sustentável
os oceanos, mares
e recursos
marinhos para o
desenvolvimento
sustentável

2.3 Até 2030, duplicar a
produtividade agrícola e o
rendimento dos pequenos
produtores de alimentos,
particularmente das mulheres,
povos indígenas, agricultores de
subsistência, pastores e
pescadores, inclusive através de
garantia de acesso igualitário à
terra e a outros recursos
produtivos tais como
conhecimento, serviços
financeiros, mercados e
oportunidades de agregação de
valor e de emprego não agrícola
14.1 Até 2025, prevenir e reduzir
significativamente a poluição
marítima de todos os tipos,
especialmente a que advém de
actividades terrestres, incluindo
detritos marinhos e a poluição por
nutrientes
14.2 Até 2020, gerir de forma
sustentável e proteger os
ecossistemas marinhos e
costeiros para evitar impactos
adversos significativos, inclusive
através do reforço da sua
capacidade de resiliência, e
tomar medidas para a sua
restauração, a fim de assegurar
oceanos saudáveis e produtivos

1.5.1 Nº de mortes, pessoas
desaparecidas e afectadas por
desastres, por 100 000 habitantes*
1.5.2 Perdas económicas directas
atribuídas a desastres, em relação do
Produto Interno Bruto (PIB)
1.5.3 Adopção e implementação em
Moçambique de estratégias nacionais
de redução de riscos de desastres
(Declaração de Sendai e Quadro para
a Redução do Risco de Desastre
2015-2030)
2.3.2 Rendimento médio dos
pequenos produtores alimentares, por
sexo e condição de indígena
14.1.1. (a) Índice de eutrofização
costeira; e (b) Densidade de resíduos
plásticos flutuantes
14.2.1 Percentagem de áreas
marinhas geridas através de
abordagens ecossistémicas
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FCD

CRITÉRIOS

ODS

METAS (Agenda 2030)

INDICADORES

PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

14.3 Minimizar e enfrentar os
impactos da acidificação dos
oceanos, inclusive através do
reforço da cooperação científica
em todos os níveis

. Património
natural
. Utilização
sustentável
dos recursos
. Serviços dos
ecossistemas

ODS 14 –
Conservar de
forma sustentável
os oceanos, mares
e recursos
marinhos para o
desenvolvimento
sustentável

14.4 Até 2020, regular,
efectivamente, a extracção de
recursos, acabar com a sobre
pesca e a pesca ilegal, não
reportada e não regulamentada e
as práticas de pesca destrutivas,
e implementar planos de gestão
com base científica, para
restaurar populações de peixes
no menor período de tempo
possível, pelo menos para níveis
que possam produzir rendimento
máximo sustentável, como
determinado pelas suas
características biológicas
14.5 Até 2020, conservar pelo
menos 10% das zonas costeiras
e marinhas, de acordo com a
legislação nacional e
internacional, e com base na
melhor informação científica
disponível
14.6 Até 2020, proibir certas
formas de subsídios à pesca, que
contribuem para a sobre
capacidade e a sobre pesca, e
eliminar os subsídios que
contribuam para a pesca ilegal,
não reportada e não
regulamentada, e abster-se de
introduzir novos subsídios desse
tipo, reconhecendo que o
tratamento especial e
diferenciado adequado e eficaz
para os países em
desenvolvimento e os países
menos desenvolvidos deve ser
parte integrante da negociação
sobre subsídios à pesca da
Organização Mundial do
Comércio

14.3.1 Acidificação marinha média
(pH) medida num local pré
determinado de um total de amostras
determinadas*
14.4.1 Percentagem de reservas de
peixes dentro dos níveis
biologicamente sustentáveis*
14.5.1 Cobertura de áreas protegidas
em relação a áreas marinhas*
14.6.1 Progresso dos países
relativamente ao grau de
implementação de instrumentos
internacionais destinados ao combate
da pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada
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PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÌTIMO E DOS SEUS RECURSOS

FCD

CRITÉRIOS

ODS

METAS (Agenda 2030)

INDICADORES

14.7 Até 2030, aumentar os
benefícios económicos para os
pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países
menos desenvolvidos, a partir do
uso sustentável dos recursos
marinhos, inclusive através de
uma gestão sustentável da
pesca, aquicultura e turismo

. Património
natural
. Utilização
sustentável
dos recursos
. Serviços dos
ecossistemas

ODS 14 –
Conservar de
forma sustentável
os oceanos, mares
e recursos
marinhos para o
desenvolvimento
sustentável

14.a Aumentar o conhecimento
científico, desenvolver
capacidades de investigação e
transferir tecnologia marinha,
tendo em conta os critérios e
orientações sobre a
Transferência de Tecnologia
Marinha da Comissão
Oceanográfica
Intergovernamental, a fim de
melhorar a saúde dos oceanos e
aumentar a contribuição da
biodiversidade marinha para o
desenvolvimento dos países em
desenvolvimento, em particular
os pequenos Estados insulares
em desenvolvimento e os países
menos desenvolvidos
14.b Proporcionar o acesso dos
pescadores artesanais de
pequena escala aos recursos
marinhos e mercados

14.7.1 Percentagem do PIB atribuída
à pesca sustentável nos pequenos
Estados insulares em
desenvolvimento, nos países menos
desenvolvidos e em todos os países
14.a.1 Percentagem do orçamento
total para a investigação atribuída à
área da tecnologia marinha
14.b.1 Progresso dos países
relativamente ao grau de aplicação de
um enquadramento
legal/regulamentar/político/institucional
que reconhece e protege o direito de
acesso da pequena pesca
14.c.1 Número de países que fizeram
progressos na ratificação, aceitação e
implementação, através de
enquadramentos legais, de políticas e
institucionais, de instrumentos
relacionados com o oceano que
implementam o direito internacional,
tal como reflectido na Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar,
para a conservação e utilização
sustentável dos oceanos e dos seus
recursos

14.c Assegurar a conservação e
o uso sustentável dos oceanos e
seus recursos pela
implementação do direito
internacional, como reflectido na
UNCLOS [Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do
Mar], que determina o
enquadramento legal para a
conservação e utilização
sustentável dos oceanos e dos
seus recursos, conforme
registado no parágrafo 158 do
“Futuro Que Queremos”
* adequação dos ODS por Moçambique conforme http://www.ine.gov.mz/documentos/metadados/objectivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods
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CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

FCD

Critérios

ODS

ODS 4 - Garantir o
acesso à educação
inclusiva, de
qualidade e
equitativa, e
promover
oportunidades de
aprendizagem ao
longo da vida para
todos
. Conhecimento
. Património cultural
. Identidade
. Desenvolvimento
económico e social

ODS 5 Alcançar a
igualdade de
género e
empoderar todas
as mulheres e
raparigas
ODS 8 – Promover
o crescimento
económico
inclusivo e
sustentado, o
emprego pleno e
produtivo e o
trabalho digno para
todos
ODS 11 - Tornar as
cidades e os
povoamentos
humanos
inclusivos, seguros,
resilientes e
sustentáveis

Metas (Agenda 2030)

Indicadores

4.7 Até 2030, garantir que todos
os alunos adquiram os
conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável,
inclusive por meio da educação
para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida
sustentáveis, direitos humanos,
igualdade de género, promoção
de uma cultura de paz e da não
violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural
e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável
5.a Realizar reformas para dar às
mulheres direitos iguais aos
recursos económicos, bem como
o acesso à propriedade e controlo
sobre a terra e outras formas de
propriedade, aos serviços
financeiros, à herança e aos
recursos naturais, de acordo com
as leis nacionais
8.3 Promover políticas orientadas
para o desenvolvimento que
apoiem actividades produtivas,
criação de empregos decentes,
empreendedorismo, criatividade e
inovação, e incentivem a
formalização e o crescimento de
micro, pequenas e médias
empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros
8.9 Até 2030, elaborar e
implementar políticas para
promover o turismo sustentável,
que cria emprego e promove a
cultura e os produtos locais
11.4 Fortalecer esforços para
proteger e salvaguardar o
património cultural e natural do
mundo

4.7.1 Grau com que a (i)
educação para a cidadania global
e a (ii) educação para o
desenvolvimento sustentável é
incluída em: (a) políticas
educativas nacionais, (b)
programas educativos, (c)
formação de professores e (d)
avaliação de estudantes
5.a.1 (a) Proporção da população
agrícola proprietária ou com
direitos de posse das terras
agrícolas, por sexo, e (b)
proporção de mulheres entre os
proprietários ou detentores de
direitos de posse das terras
agrícolas, por forma de
exploração das terras agrícolas
8.3.Distribuição percentual da
população de 15 e mais anos
empregada por conta própria na
actividade económica principal
fora da agricultura, por sexo*
8.3.1. Proporção do emprego
informal no emprego total, por
sector e sexo
8.9.1. Valor Acrescentado Bruto
Directo do Turismo (VABDT) em
percentagem do PIB Total e a
taxa de crescimento*
11.4.1. Despesa total per capita
gasta na preservação, protecção e
conservação de todo o património
cultural e natural, por fonte de
financiamento (público, privado),
tipo de património (cultural,
natural) e nível de governo
(nacional, regional e distrital /
municipal)

* adequação dos ODS por Moçambique conforme http://www.ine.gov.mz/documentos/metadados/objectivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods
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FCD

Critérios

ODS

Metas (Agenda 2030)

Indicadores
11.3.2 Proporção de cidades com
uma estrutura de participação
directa da sociedade civil no
planeamento e gestão urbana

GOVERNANÇA

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
povoamentos
humanos
inclusivos, seguros,
resilientes e
sustentáveis

. Coordenação
institucional e
intersectorial
.Cooperação
internacional e
transfronteiriça

ODS 16 –
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
conceder o acesso
à justiça para todos
e criar instituições
eficazes,
responsáveis e
inclusivas a todos
os níveis
ODS 17 – Reforçar
os meios de
implementação e
revitalizar a
parceria global
para o
desenvolvimento
sustentável

11.3 Até 2030, aumentar a
urbanização inclusiva e
sustentável, e as capacidades
para um ordenamento do
povoamento humano participativo,
integrado e sustentável, em todos
os países
16.6 Desenvolver instituições
eficazes, responsáveis e
transparentes, a todos os níveis

16.6.1 Proporção de gastos
públicos em proporção ao
orçamento original aprovado, por
sector
16.6.2 Proporção da população
satisfeita com as suas
experiências recentes com os
serviços públicos
16.7. Percentagem de cargos (por
sexo e grupo etário) em
instituições públicas*

16.7 Garantir que a tomada de
decisão, a todos os níveis, é
responsável, inclusiva,
participativa e representativa

16.7.2 Proporção da população
que considera que os processos
de tomada de decisão são
inclusivos e adequados, por sexo,
grupo etário, incapacidade e
grupo populacional

17.3 Mobilizar recursos
financeiros adicionais para países
em desenvolvimento de várias
fontes

17.3 Mobilizar recursos
financeiros adicionais para países
em desenvolvimento de várias
fontes*

17.14 Aumentar a coerência das
políticas para o desenvolvimento
sustentável

17.3.1 Investimento estrangeiro
directo, assistência oficial ao
desenvolvimento e cooperação
Sul-Sul como proporção da renda
nacional bruta
17.14.1 Existência de
mecanismos implementados para
reforçar a coerência de políticas
para o desenvolvimento
sustentável

* adequação dos ODS por Moçambique conforme http://www.ine.gov.mz/documentos/metadados/objectivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods
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FCD

Critérios

ODS

GOVERNANÇA

ODS 11 - Tornar as
cidades e os
povoamentos
humanos
inclusivos, seguros,
resilientes e
sustentáveis

. Coordenação
institucional e
intersectorial
.Cooperação
internacional e
transfronteiriça

ODS 16 –
Promover
sociedades
pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
conceder o acesso
à justiça para todos
e criar instituições
eficazes,
responsáveis e
inclusivas a todos
os níveis
ODS 17 – Reforçar
os meios de
implementação e
revitalizar a
parceria global
para o
desenvolvimento
sustentável

Metas (Agenda 2030)

Indicadores

17.15 Respeitar o espaço político
e a liderança de cada país para
estabelecer e implementar
políticas para a erradicação da
pobreza e o desenvolvimento
sustentável
17.16 Reforçar a parceria global
para o desenvolvimento
sustentável, complementada por
parcerias multissetoriais que
mobilizem e partilhem o
conhecimento, a perícia, a
tecnologia e os recursos
financeiros, para apoiar a
realização dos objectivos do
desenvolvimento sustentável em
todos os países, particularmente
nos países em desenvolvimento

17.15.1 Extensão do recurso a
quadros de resultados e
instrumentos de planeamento
delineados pelos beneficiários
[country ownership], por parte dos
países fornecedores de
cooperação para o
desenvolvimento
17.16.1 Número de países que
reportam progressos na eficácia
dos quadros de monitorização de
múltiplos atores que apoiam o
cumprimento dos objectivos de
desenvolvimento sustentável

* adequação dos ODS por Moçambique conforme http://www.ine.gov.mz/documentos/metadados/objectivos-dedesenvolvimento-sustentavel-ods

5

5.1

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÓMICOS

DESCRIÇÃO GERAL

Nos pontos 2.4 Eixos Estratégicos e 2.5 Cenários Estratégicos para o Ordenamento de Espaço
Marítimo, contidos no Relatório E7 – Mapa de Zoneamento e Ordenamento e Regras para os Usos,
Fase 4, foram estabelecidos os Eixos Estratégicos (EE), os objectivos estratégicos (OE) que lhes estão
associados e os Cenários Estratégicos para o POEM.
Tendo por base esta informação, procedeu-se à Análise de Convergência dos FCD com os EE e os OE
por forma a estabelecer a estrutura relacional que sustentou a organização da Avaliação Comparativa
dos Cenários Estratégicos do POEM.
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Da avaliação comparativa, resultou a escolha do Cenário Estratégico Desejado que foi considerado o
cenário com o comportamento mais favorável para sustentar a proposta de POEM.

5.2

AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS

Conforme os pontos 2.4 Eixos Estratégicos e 2.5 Cenários Estratégicos para o Ordenamento de
Espaço Marítimo, contidos no Relatório E7 – Mapa de Zoneamento e Ordenamento e Regras para os
Usos, Fase 4, foram identificados Eixos Estratégicos (EE) para o POEM, e objectivos estratégicos (OE)
que lhes estão associadas e que correspondem à enunciação, ao nível estratégico, dos principais
resultados que se pretendem obter com o plano e constituem a estrutura dos cenários para o OEM de
Moçambique.
Os OE foram assim organizados por EE, segundo critérios de desenvolvimento sustentável (ambientais,
económicos e sociais e de governança) e tendo ainda em conta a sua viabilidade prática. Assim, os OE
são intenções amplas, não específicas, com um horizonte temporal coincidente com o da Visão,
normalmente de natureza política, relacionadas com os respectivos EE e que conferem um propósito a
uma ou mais estratégias.
Para a identificação dos EE foram tidos em conta os pilares da Política e Estratégia do Mar (POLMAR),
os exemplos que constavam da proposta do consórcio e a Missão do POEM.
Foram preparados quatro cenários que têm por base as Estratégias identificadas:


Cenário de Coesão que corresponde à aplicação das Estratégias Defensivas ou de Coesão



Cenário Reactivo que corresponde à aplicação das Estratégias de Sustentabilidade ou
Reactivas



Cenário de Mudança que corresponde à aplicação das Estratégias de Mudança



Cenário Proactivo que corresponde à aplicação das Estratégias de Competitividade ou
Proactivas.

Estes cenários são avaliados pela AASE no presente ponto e não se excluem entre si na globalidade,
ou seja, a escolha não irá recair sobre um único cenário, mas sim sobre os Eixos e objectivos
estratégicos considerados mais adequados para sustentar a proposta de POEM. Assim, a proposta de
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Cenário Estratégico Desejado poderá incluir objectivos estratégicos correspondentes a vários cenários,
desde que não se sobreponham.
1

Os Cenários estão estruturados de acordo com os eixos estratégicos acima referidos .

Quadro 5.1 - Estrutura dos Cenários
Eixos Estratégicos
EE I - Modelo de governação

Objectivos estratégicos
OE ?.I.1 Ordenamento e gestão do território
OE ?.I.2 Participação da sociedade civil
OE ?.I.3 Coordenação multissectorial
OE ?.I.4 Coordenação legal e administrativa

EE II - Ambiente marinho e costeiro

OE ?.II.1 Modelo de gestão dos ecossistemas marinhos e costeiros /
Áreas de conservação
OE ?.II.2 Qualidade do ambiente
OE ?.II.3 Faixa costeira / Mudanças climáticas

EE III - Desenvolvimento
socioeconómico

OE ?.III.1 Desenvolvimento humano sustentável
OE ?.III.2 Pescas
OE ?.III.3 Aquacultura
OE ?.III.4 Infraestruturas portuárias e Transporte marítimo
OE ?.III.5 Turismo e Recreio
OE ?.III.6 Património cultural, arquitectónico e arqueológico
OE ?.III.7 Recursos minerais
OE ?.III.8 Recursos energéticos (hidrocarbonetos)
OE ?.III.9 Recursos energéticos (recurso marítimo)
OE ?.III.EA Economia Azul

EE IV - Capacitação e investigação

OE ?.IV.1 Capacitação
OE ?.IV.2 Investigação

EE V - Soberania e Cooperação
internacional

OE ?.V.1 Soberania, defesa e segurança
OE ?.V.2 Fronteiras marítimas
OE ?.V.3 Acordos e apoios internacionais

1

Códigos dos objectivos estratégicos: OE n.º do cenário . n.º do Eixo . n.º do objectivo
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5.2.1

Análise de Convergência dos FCD com os Eixos Estratégicos (EE) e Objectivos
Estratégicos (OE)

Utilizando o Quadro de Avaliação Estratégica estabelecido no ponto 4.3 do presente Relatório, foi
efectuada uma análise da convergência dos FCD, respectivos Critérios, Objectivos de Sustentabilidade
do POEM e ODS com os EE identificados para o POEM e OE que lhe estão associados.
Nos quadros seguintes são apresentados os resultados da análise de convergência efectuada e que
constituem a estrutura relacional entre os FCD e os EE/OE que irá sustentar a Avaliação Comparativa
dos Cenários Estratégicos, que se apresenta no ponto 5.2.2.

Quadro 5.2 - Convergência dos FCD Com Eixos Estratégicos (EE) E Objectivos Estratégicos (OE)

FCD

CRITÉRIOS

OBJECTIVOS DE
SUSTENTABILIDADE

RESILIÊNCIA

(POEM)

. Riscos naturais
. Mudanças
climáticas
. Riscos antrópicos

Diminuir a
vulnerabilidade das
comunidades, infraestruturas e actividades
aos riscos e favorecer a
adaptação aos efeitos
das mudanças
climáticas

OBJECTIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
ODS 1 – Erradicar a pobreza em
todas as formas
ODS 11 - Tornar as cidades e os
povoamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis
ODS 13 – Tomar medidas
urgentes no sentido de combater
as mudanças climáticas e seus
impactos

EIXOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
EE I - MODELO DE
GOVERNAÇÃO
. OE ?.I.1 Ordenamento e gestão
do território
EE II – AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO
. OE ?.II.2 Qualidade do ambiente
. OE ?.II.3 Faixa costeira /
Mudanças climáticas
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FCD

CRITÉRIOS

OBJECTIVOS DE
SUSTENTABILIDADE

PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS
SEUS RECURSOS

(POEM)

OBJECTIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

EIXOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
EE I - MODELO DE
GOVERNAÇÃO
. OE ?.I.1 Ordenamento e gestão
do território
EE II – AMBIENTE MARINHO E
COSTEIRO

. Património natural
. Utilização e
valorização
sustentável dos
recursos
. Serviços dos
ecossistemas

Valorizar o mar e os
seus recursos, tendo
em vista um
crescimento económico
sustentável,
assegurando a
protecção dos recursos
naturais, a
biodiversidade e a
qualidade ambiental

ODS 1 – Erradicar a pobreza em
todas as formas
ODS 2 - Erradicar a fome,
alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição e promover a
agricultura sustentável
ODS 14 – Conservar de forma
sustentável os oceanos, mares e
recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável

. OE ?.II.1 Modelo de gestão dos
ecossistemas marinhos e
costeiros / Áreas de conservação
EE III - DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÓMICO
. OE ?.III.1 Desenvolvimento
humano sustentável
. OE ?.III.2 Pescas
. OE ?.III.3 Aquacultura
. OE ?.III.5 Turismo e Recreio
. OE ?.III.7 Recursos minerais
. OE ?.III.8 Recursos energéticos
(hidrocarbonetos)
. OE ?.III.9 Recursos energéticos
(recurso marítimo)
. OE ?.III.EA Economia Azul
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FCD

CRITÉRIOS

OBJECTIVOS DE
SUSTENTABILIDADE
(POEM)

OBJECTIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

EIXOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

EE III - DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÓMICO
. OE ?.III.1 Desenvolvimento
humano sustentável
. OE ?.III.2 Pescas

. Conhecimento
. Património cultural
. Identidade
. Desenvolvimento
económico e social

Promover o
conhecimento científico
e tradicional
favorecendo o
desenvolvimento
económico e social da
população

ODS 4 - Garantir o acesso à
educação inclusiva, de qualidade
e equitativa, e promover
oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos

. OE ?.III.3 Aquacultura
. OE ?.III.4 Infraestruturas
portuárias e Transporte marítimo
. OE ?.III.5 Turismo e Recreio

ODS 5 Alcançar a igualdade de
género e empoderar todas as
mulheres e raparigas

. OE ?.III.6 Património cultural,
arquitectónico e arqueológico

ODS 8 – Promover o crescimento
económico inclusivo e sustentado,
o emprego pleno e produtivo e o
trabalho digno para todos

. OE ?.III.8 Recursos energéticos
(hidrocarbonetos)

ODS 11 - Tornar as cidades e os
povoamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis

. OE ?.III.7 Recursos minerais

. OE ?.III.9 Recursos energéticos
(recurso marítimo)
. OE ?.III.EA Economia Azul
EE IV - CAPACITAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO
. OE ?.IV.1 Capacitação
. OE ?.IV.2 Investigação

FCD

CRITÉRIOS

OBJECTIVOS DE
SUSTENTABILIDADE
(POEM)

OBJECTIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

EIXOS ESTRATÉGICOS
OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS
EE I - MODELO DE
GOVERNAÇÃO

GOVERNANÇA

ODS 11 - Tornar as cidades e os
povoamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis
. Coordenação
institucional e
intersectorial
.Cooperação
internacional e
transfronteiriça

Reforçar a coordenação
institucional e
intersectorial e a
cooperação
internacional por forma
a fortalecer a soberania
e a projecção
internacional do espaço
marítimo

ODS 16 – Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
conceder o acesso à justiça para
todos e criar instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas a todos
os níveis
ODS 17 – Reforçar os meios de
implementação e revitalizar a
parceria global para o
desenvolvimento sustentável

. OE ?.I.2 Participação da
sociedade civil
. OE ?.I.3 Coordenação
multissectorial
. OE ?.I.4 Coordenação legal e
administrativa
EE V - SOBERANIA E
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
. OE ?.V.1 Soberania, defesa e
segurança
. OE ?.V.2 Fronteiras marítimas
.OE ?.V.3 Acordos e apoios
internacionais

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 90

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

5.2.2

Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos

Conforme ponto 2.5 Cenários Estratégicos para o Ordenamento de Espaço Marítimo, contido no
Relatório E7 – Mapa de Zoneamento e Ordenamento e Regras para os Usos, Fase 4, foram
estabelecidos quatro cenários que têm por base as Estratégias identificadas:


Cenário de Coesão que corresponde à aplicação das Estratégias Defensivas ou de Coesão



Cenário Reactivo que corresponde à aplicação das Estratégias de Sustentabilidade ou
Reactivas



Cenário de Mudança que corresponde à aplicação das Estratégias de Mudança



Cenário Proactivo que corresponde à aplicação das Estratégias de Competitividade ou
Proactivas.

No Anexo V, são apresentados, num quadro comparativo, os conteúdos de cada cenário estratégico
atendendo aos EE e respectivos OE.
A Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos do POEM foi efectuada por FCD, respectivos
Critérios, Objectivos de Sustentabilidade do POEM e os ODS, organizada por EE e OE, cumprindo a
estrutura relacional estabelecida na análise de convergência efectuada, no ponto anterior.
No processo de avaliação foi atribuída uma pontuação que variou entre 0 (relação neutra) e 5 (relação
muito positiva).
No Anexo VI encontram-se os quadros referentes à Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos
do POEM.
Na sequência da Avaliação Comparativa de Cenários por FCD, apresenta-se um Quadro Síntese da
Avaliação, evidenciando com a cor atribuída a cada um dos FCD, os OE por EE e por Cenário que
obtiveram as melhores pontuações, ou seja, que registaram um melhor comportamento.
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5.2.3

Escolha do Cenário Estratégico Desejado

Na Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos do POEM, estes não se excluíram ente si na
globalidade, ou seja, a escolha do Cenário Estratégico Desejado, que acabou por ser o que apresentou
um comportamento mais favorável, não recaiu sobre um único cenário mas sim sobre os EE e os OE
considerados mais adequados para sustentarem a Proposta de POEM.
De referir que, no exercício de avaliação, são apresentadas propostas de complementaridade entre OE
de diferentes Cenários, conforme assinalado nos quadros de avaliação, por se considerar que em
conjunto dão uma resposta mais robusta aos objectivos de sustentabilidade, preconizados por FCD.
Resultante da Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos do POEM, apresenta-se nos quadros
seguintes, o Cenário Estratégico Desejado para sustentar a Proposta de POEM.
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 3.I.1a Minimizar as insuficiências dos IOT através do planeamento, por todas as unidades
territoriais, dos seu territórios, pondo em prática modelos sustentáveis de gestão do risco e do
território costeiro, aplicando o conhecimento científico actual sobre dinâmica costeira, evitando
conflitos de utilização do espaço e criando condições para a integração socioeconómica das
comunidades e promovendo o planeamento e infraestruturação de base em áreas com grande
potencial turístico ao longo da costa e em especial nas ZIT.
OE 3.I.1b Implementar planos de adaptação e mitigação da susceptibilidade às mudanças
climáticas
OE 3.I.2a Melhorar a formação, educação e sensibilização ambiental e, particularmente, o nível de
consciencialização/ literacia sobre dinâmica costeira, o litoral e os oceanos *

Cenário Proactivo
Cenário
Proactivo

OE 3.I.3 Aproveitar as abordagens estratégicas do governo central para o desenvolvimento local e
os apoios de ONG e indústrias emergentes no mar (nomeadamente na área da energia) para
estabelecer novas áreas de conservação marinhas e aumentar a eficiência de protecção das
existentes e de outros habitats costeiros e de mar profundo e para minimizar conflitos entre as
actividades das comunidades costeiras e outras actividades que exploram recursos na mesma
região, valorizando e promovendo as actividades tradicionais (agricultura e pesca), actividades
industriais de pequena e média escala e o acesso a recursos energéticos locais para o
desenvolvimento de actividades urbanas e industriais nos distritos costeiros.*
OE 4.I.3a Assegurar (através de planeamento adequado) que o desenvolvimento social e
económico associado ao turismo respeita o património natural e preserva a biodiversidade e
ecossistemas marinhos e terrestres.*
OE 4.I.3b Potenciar 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.*
OE 4.I.4a Articular o quadro legal (incluindo o POEM), estratégico e institucional existente, para
sistematizar o ordenamento e gestão do espaço e do risco costeiro e a salvaguarda dos serviços
do ecossistema e dos recursos costeiros e marítimos numa abordagem ecossistémica,
operacionalizando a protecção do ambiente, e promovendo uma gestão adaptativa das várias
actividades que ocorrem no espaço marítimo e zona costeira, tendo presentes as comunidades
locais
OE 4.I.4b Tirar partido do quadro institucional e da capacidade de mobilização e captação de
investimentos privados e parcerias externas para envolver as comunidades locais na gestão
sustentável dos recursos naturais e na produção aquícola sustentável de produtos seguros
melhorando a renda para as famílias.

Cenário Proactivo

OE 4.I.2 Aproveitar a capacidade de angariação de fundos para a conservação e os rendimentos do
turismo de natureza para aumentar a participação pública local no processo de tomada de decisões
relacionadas com a conservação.*

Cenário de
Mudança

OE 3.I.2b Dinamizar a participação de organizações da sociedade civil na protecção e
conservação da biodiversidade e a participação pública local no processo de tomada de decisões*

Cenário de Mudança

OE 4.I.1b Valorizar instrumentos como 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 para
melhorar a gestão das áreas de conservação e potenciar o sistema nacional de áreas de
conservação e os ecossistemas marinhos e biodiversidade associada

Cenário de
Mudança

OE 4.I.1a Ordenar o espaço marítimo e as zonas costeiras, contemplando o aperfeiçoamento da
combinação apropriada de actividades que permita um ecossistema sustentável a longo prazo, a
conservação de áreas de elevado valor em termos de biodiversidade e a valorização dos habitats
costeiros que contribuem para incrementar a resiliência do litoral.

Cenário Proactivo

OE ?.I.1 Ordenamento e gestão do território
OE ?.I.3 Coordenação multissectorial
OE ?.I.4 Coordenação
legal e administrativa

FCD GOVERNANÇA

OE ?.I.2 Participação da
sociedade civil

FCD RESILIÊNCIA

FCD PROTECÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS
SEUS RECURSOS

EE I – Modelo de governação

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 4.II.1b Promover o potencial de valor dos ecossistemas costeiros (mangais, recifes de coral e
ervas marinhas), quer para as comunidades costeiras que praticam pesca tradicional, quer para o
desenvolvimento do turismo, com o apoio da capacidade de investigação, através do processo de
OEM, que pode contribuir para os objectivos da abordagem ecossistémica, e do aperfeiçoamento
da combinação apropriada de actividades que permita um ecossistema sustentável a longo prazo.

Cenário Proactivo

OE 4.II.1a Divulgar os valores ambientais e a biodiversidade da costa de Moçambique, bem como
as acções destinadas a potenciar o valor ambiental, natural, paisagístico e socioeconómico do
espaço marítimo e zona costeira, tendo presentes a rede de áreas de conservação e os
ecossistemas costeiros e marinhos, colocando Moçambique como a referência Africana e/ou
Mundial da conservação costeira e marinha e do turismo sustentável.

OE 3.II.2b Potenciar o sequestro e armazenamento de CO2 em estruturas profundas nas quais
previamente se tenha identificado e extraído hidrocarbonetos.*
OE 4.II.2a Valorizar as condições oceanográficas e fluviais propícias à produtividade e aumentar o
potencial de valorização económica da reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos,
dinamizando práticas de qualificação ambiental e de economia circular com o apoio do
desenvolvimento tecnológico e científico e das ONG e indústrias emergentes no mar e tirando
partido da maior consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio
natural, nomeadamente oceânico.*
OE 4.II.2b 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 para a monitorização do ambiente marinho e para o desenvolvimento da
investigação científica naquelas temáticas.*
OE 3.II.3a Pôr em prática modelos sustentáveis de gestão do risco e do território costeiro
investindo/ desenvolvendo o conhecimento científico sobre dinâmica costeira actual e em cenários
de mudança climática, adoptando métodos de protecção costeira alinhados com as melhores
práticas internacionais (soluções de protecção baseadas na natureza) e que evitem erros de
planeamento e de intervenção reconhecidos em outros litorais.
OE 3.II.3b Implementar planos de adaptação e mitigação da susceptibilidade às mudanças
climáticas, que tirem partido do desenvolvimento tecnológico e científico e do conhecimento na
área do mar para minimizar a vulnerabilidade à erosão costeira e às mudanças climáticas de parte
significativa da costa de Moçambique e angariar o necessário investimento avultado em obras de
protecção e conservação.

Cenário Proactivo

OE 3.II.2a Aprofundar as parcerias com os países da SADC e outros parceiros, e capitalizar a
ratificação de convenções e programas internacionais, para melhorar a cobertura de saneamento
e a gestão de resíduos envolvendo a força laboral das comunidades locais.*

Cenário de
Mudança

OE 4.II.1c Assegurar que o desenvolvimento social e económico, nomeadamente o do turismo,
respeita o património natural florestal e faunístico e preserva a biodiversidade e ecossistemas
marinhos e terrestres, nomeadamente com recurso a um adequado planeamento e ao controlo do
abate de algumas espécies marinhas com grande importância para o turismo.

Cenário de Mudança

OE ?.II.1 Modelo de gestão dos ecossistemas
marinhos e costeiros / Áreas de conservação
OE ?.II.2 Qualidade do ambiente
OE ?.II.3 Faixa costeira /
Mudanças climáticas

FCD RESILIÊNCIA

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

EE II – Ambiente marinho e costeiro

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 4.III.1a Desenvolver e articular abordagens estratégicas do governo central, como a estratégia
e plano de acção para a conservação da diversidade biológica e os planos de maneio e de
negócio das áreas de conservação, e iniciativas de apoio às comunidades costeiras, assegurando
o envolvimento de doadores e investidores e das comunidades locais na gestão sustentável dos
recursos naturais contribuindo simultaneamente para a conservação da biodiversidade e para
criar empregos na administração e fiscalização das áreas de conservação marinhas melhorando a
renda para as famílias.*
OE 3.III.1a Minimizar os conflitos entre as actividades das comunidades costeiras e outras
actividades que exploram recursos na mesma região, potenciando os recursos financeiros
provenientes das concessões de recursos mineiros e hidrocarbonetos, para o desenvolvimento
dos distritos costeiros, melhorando a sua inclusão social e económica.
OE 3.III.1b Elevar o nível de rendimento das famílias e melhorar a economia local nos distritos
costeiros, recorrendo a parcerias internacionais e a programas de apoio para envolver as
comunidades locais (costeiras/ pesqueiras) na gestão das áreas de conservação e da
biodiversidade e na gestão de resíduos e apostando na formação e remuneração adequada de
quadros técnicos locais para apoio às diversas actividades.

Cenário de Mudança
Cenário
Proactivo

OE 3.III.1b Elevar o nível de rendimento das famílias e melhorar a economia local nos distritos
costeiros, recorrendo a parcerias internacionais e a programas de apoio para envolver as
comunidades locais (costeiras/ pesqueiras) na gestão das áreas de conservação e da
biodiversidade e na gestão de resíduos e apostando na formação e remuneração adequada de
quadros técnicos locais para apoio às diversas actividades.*

Cenário de Mudança

OE ?.III.1 Desenvolvimento humano sustentável

OE 3.III.1a Minimizar os conflitos entre as actividades das comunidades costeiras e outras
actividades que exploram recursos na mesma região, potenciando os recursos financeiros
provenientes das concessões de recursos mineiros e hidrocarbonetos, para o desenvolvimento
dos distritos costeiros, melhorando a sua inclusão social e económica.*

OE 3.III2b Dinamizar políticas e legislação favoráveis ao desenvolvimento da pesca artesanal,
incluindo serviços financeiros para minimizar as dificuldades de acesso ao crédito das
comunidades costeiras.
OE 3.III.2c Reforçar a rede de estruturas portuárias, de armazenamento e de apoio à
comercialização, ao processamento e à conservação de pescado, aumentar a sua cobertura e
promover a sua utilização, nomeadamente com o apoio das instituições que trabalham na
pesquisa e investigação de produtos e tecnologias novas/ melhoradas, criando condições para o
desenvolvimento de empresas de transformação e conservação.

Cenário de Mudança

OE ?.III.2 Pescas

OE 3.III.2a Minimizar a inexistência de planos de gestão da exploração de certos recursos de alto
valor económico e evitar a sobreexploração dos recursos, as prácticas ilegais e/ou inapropriadas
e a captura de espécies protegidas na pesca recreativa através da preparação de relatório da
viabilidade de exploração de serviços e recursos marinhos, assegurando a fiscalização e o
aumento do número de áreas de conservação marinhas.

OE 3.III.2d Introduzir tecnologias mais eficientes (conservação, segurança, melhorias ambientais
e redução de consumo) e desenvolver indústrias ligadas à construção e reparação de
embarcações de pesca e de apetrechos de pesca como forma de melhorar o nível tecnológico e
organizacional da frota artesanal.
OE 4.III.2a Valorizar a produção local, nomeadamente da pesca artesanal, e a diversidade de
recursos e com grande valor comercial através da dinamização de programas/ projectos
destinados a aumentar o potencial de mercado e a fortalecer os produtores, ampliando as fontes
de rendimento e a importância dos produtos da pesca para a dieta alimentar, da modernização da
frota, do desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e científicos no domínio da pesca e
actividades conexas e do desenvolvimento económico geral que irá gerar um aumento da procura
de produtos da pesca.
OE 4.III.2b Valorizar o envolvimento de estruturas organizacionais de apoio à pesca e,
particularmente, dos Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) e dos produtores na
comercialização dos seus produtos para potenciar o progresso da actividade, sobretudo da pesca
artesanal, de algumas pescarias e actividades conexas e contribuir para o desenvolvimento de
empresas de transformação e conservação.

Cenário Proactivo

FCD CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

FCD CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 3.III.4a Aproveitar a internalização das externalidades dos transportes, contribuindo para a
escolha do modo de transporte marítimo (mais económico para grandes distâncias e cargas
elevadas) para potenciar a qualidade das infraestruturas de transportes e melhorar a eficiência
nas movimentações dos portos.

OE 4.III.4 Divulgar o potencial do país relacionado com as infraestruturas portuárias e de
transportes (posição estratégica relativamente às rotas internacionais, excelente ligação aos
países do hinterland, boa distribuição de portos ao longo da costa, o porto de águas profundas de
Nacala e a possibilidade de criação de novos portos de águas profundas) para dinamizar a
modernização dos portos, a implementação da cabotagem e tirar partido dos megaprojectos e do
desenvolvimento do agronegócio e do turismo (incluindo cruzeiros e desportos náuticos).

Cenário Proactivo

OE 3.III.4b Restruturar o sistema portuário, aproveitando os locais dotados de grandes
profundidades existentes ao longo da costa para a criação de novas áreas portuárias compatíveis
com o aumento do calado dos navios e aproveitando as áreas portuárias com restrições de
profundidade ou de expansão para o tráfego de cabotagem e para novas utilizações como o
turismo náutico (cruzeiros e desportos náuticos).

Cenário de Mudança

OE 4.III.3b Aproveitar o potencial de procura nacional e internacional, a capacidade de
mobilização e captação de investimentos privados e a oferta de espécies nativas de produção
aquícola para fornecer produtos sustentáveis e seguros, envolvendo as comunidades,
respondendo aos novos hábitos, mais exigentes, de consumo alimentar e melhorando as
condições alimentares das populações.

Cenário Proactivo

OE 4.III.3a Potenciar as condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da piscicultura e
da maricultura, em particular do offshore, através de um ordenamento das zonas costeiras que
contemple o crescimento da actividade.

OE 4.III.5 Valorizar e divulgar os inúmeros atractivos, os valores ambientais e a biodiversidade da
extensa costa litoral e a sua qualidade excepcional e única na África Austral, visando o
crescimento dos segmentos de mercado baseados em experiências e interesses especiais
ligados ao mar e à costa (mergulho, observação da megafauna marinha e pesca desportiva), para
aumentar os impactos positivos do turismo como fonte de receitas primárias e secundárias e
como factor de criação de emprego com contribuições muito relevantes e determinantes para o
desenvolvimento socioeconómico local e nacional, colocando Moçambique como a referência
Africana e/ou Mundial da conservação costeira e marinha e do turismo sustentável.

Cenário Proactivo

OE ?.III.3 Aquacultura
OE ?.III.4 Infraestruturas portuárias e Transporte
marítimo
OE ?.III.5 Turismo e Recreio

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 1.III.7c Reduzir a insuficiência operacional tanto para a realização de actividades económicas
como sociais por parte das empresas actuantes no ramo mineiro.
OE 3.III.7a Compensar a taxa de exploração superior à taxa de reprodução, pelo potencial
contributo da exploração mineira em novas tecnologias e para o incremento da economia do país
em virtude das crescentes descobertas dos recursos minerais e do contributo para o
desenvolvimento socioeconómico do aumento na utilização dos recursos e produtos proveniente
da actividade da indústria extractiva.*
OE 3.III.7b Promover iniciativas pro-ambientais e de projectos socioambientais relacionadas com
o sector dos recursos minerais, de forma a minimizar a existência de conflitos entre as empresas
exploradoras e a comunidade visada.*
OE 3.III.7c Melhorar a informação sobre estudos geológicos, o conhecimento da dimensão real
dos recursos minerais existentes e a troca de informação entre Instituições que auxiliem a tomada
de decisão promovendo o conhecimento geo-ecológico sobre a zona costeira.*

Cenário Proactivo
Cenário de Coesão

OE 1.III.7b Assegurar mecanismos reguladores e de controlo das licenças das empresas e planos
e actividades sustentáveis, que impeçam a degradação progressiva de geo-espaços costeiros e
ecossistemas e a mudança da geomorfologia das zonas de exploração.

Cenário de Mudança

OE 4.III.6b Dinamizar actividades marítimo turísticas relacionadas com o “mergulho em
naufrágios” tirando partido, pelo menos em parte, dos mais de 300 naufrágios de várias épocas,
inventariados ao longo da costa de Moçambique e das numerosas descobertas de importantes
vestígios arqueológicos subaquáticos em redor da ilha de Moçambique.

OE 3.III.7d Aumentar o número de empresas especializadas em ramos de pesquisa geológicomineira promovendo iniciativas empresariais nas várias áreas relacionadas com os recursos
minerais e uma legislação que incentive projectos do ramo mineiro.*

OE 4.III.7 Aproveitar a enorme diversidade de recursos minerais da zona costeira e o contributo
do cadastro mineiro actualizado, disponível, flexível e transparente não só para o conhecimento
geo-ecológico mas também para interessar investidores na exploração de recursos minerais, para
favorecer, entre outros, o incremento da economia do país e o desenvolvimento socioeconómico
associado a projectos socioambientais relevantes e iniciativas pro-ambientais, com enfoque nos
distritos costeiros.*

Cenário Proactivo

OE ?.III.6 Património cultural,
arquitectónico e arqueológico

OE 4.III.6a Promover o valor social e económico do património cultural marítimo, nomeadamente
através do conjunto de museus, e centros de arqueologia e do estatuto da Ilha de Moçambique
como Património Mundial da UNESCO, para dinamizar o turismo cultural, incluindo experiências
inclusas em pacotes turísticos referentes ao património cultural edificado e ao património imaterial
(gastronomia, música, dança e artes tradicionais de construção de embarcações), potenciando a
curiosidade do público para com o património cultural marítimo e valorizando os inúmeros
elementos desse património.

OE 1.III.7a Melhorar os conhecimentos e a troca de informação entre instituições sobre a
dimensão real dos recursos minerais existentes e o valor agregado das receitas de exploração,
auxiliando a tomada de decisão face à perda do valor do recurso, à sobreexploração e ao
esgotamento de depósitos ou recursos de grande valor económico ou social.

OE ?.III.7 Recursos minerais

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
SOCIAL

EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

Cenário Proactivo

OE 4.III.8a Valorizar os projectos de desenvolvimento já estabelecidos e com financiamento
assegurado como forma de aproveitar o previsível aumento da procura global de GNL e de
potenciar a utilização dos recursos financeiros provenientes da actividade e a disponibilidade de
recursos energéticos, para o desenvolvimento dos distritos costeiros.

OE 4.III.9
Potenciar o elevado grau de sustentabilidade do recurso marítimo, os baixos
custos de produção e a alta eficiência de conversão de energia de forma a valorizar o seu
potencial de exploração do mercado internacional de créditos de carbono.

Cenário Proactivo

OE 3.III.9 Aproveitar o potencial de exploração do mercado internacional de créditos de carbono
para melhorar a atractividade da energia proveniente do recurso marítimo, quando comparada
com as outras fontes renováveis.*

Cenário de Mudança

OE 4.III.8b Promover projectos de sequestro de CO2, com recurso aos reservatórios resultantes
da extracção de GNL, permitindo manter as operações, com claros benefícios ambientais, por
mais algumas décadas.

OE 4.III.9
Potenciar o elevado grau de sustentabilidade do recurso marítimo, os baixos
custos de produção e a alta eficiência de conversão de energia de forma a valorizar o seu
potencial de exploração do mercado internacional de créditos de carbono.*

Cenário Proactivo

OE ?.III. 8 Recursos energéticos (hidrocarbonetos)
OE ?.III.9 Recursos energéticos (recurso marítimo)

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

FCD CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
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CENÁRIO ESTRATÉGICO DESEJADO

OE 4.III.EAa Valorizar o contributo da MGM para o fomento económico das indústrias e serviços
directamente ligados ao apoio logístico naval da frota, acrescentando oportunidades de negócios
e empregos significativos à economia, estimulando este sector de actividade.

OE 4.III.EAc Potenciar o papel do sector das pescas de Moçambique na economia, e o seu
contributo para a segurança alimentar e nutricional da população e 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, e aproveitar o processo de OEM, para
melhorar a base de conhecimento do impacto humano no ecossistema, aperfeiçoando a
combinação apropriada de actividades para permitir um ecossistema sustentável a longo prazo.
OE 4.III.EAd Dinamizar o potencial de desenvolvimento das actividades portuárias, de logística e
transportes marítimos (com investimentos planeados em novas infraestruturas portuárias), bem
como os investimentos (realizados e projectados) na 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, com recurso ao potencial reconhecido das
indústrias oceânicas e ao advento de novas tecnologias que tornam possível e economicamente
viável a exploração dos recursos oceânicos.

Cenário Proactivo

OE 4.III.EAb Valorizar o potencial da economia azul Moçambicana tendo em consideração o
elevado potencial de impacto no desenvolvimento económico e social do país, aproveitando o
potencial reconhecido das indústrias oceânicas na economia global, as novas tecnologias que
tornam possível e economicamente viável explorar os recursos oceânicos, e ainda o
reconhecimento e convergência de interesse no desenvolvimento dos sectores da economia azul
no contexto do continente africano e global.
OE?.III.EA Economia Azul

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
SOCIAL

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

EE III – Desenvolvimento Socioeconómico

OE 4.III.EAe Promover o desenvolvimento do potencial do turismo, especialmente do turismo
costeiro, juntamente com as actividades náuticas e desportivas aproveitando a maior
consciencialização para o impacto negativo da actividade humana no meio natural, e beneficiando
do reconhecimento e convergência de interesse no desenvolvimento dos sectores da economia
azul no contexto do continente africano e do potencial de crescimento associado, considerando as
tendências globais.
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CENÁRIO DESEJADO

OE 3.IV.1c Apostar na formação e remuneração adequada de quadros técnicos locais,
qualificando recursos técnicos para as estruturas técnicas nacionais na área da pesquisa e
exploração de hidrocarbonetos.*

Cenário Proactivo

OE ?.IV.1 Capacitação

OE 3.IV.1b Melhorar o nível de formação dos profissionais da pesca nomeadamente ao nível da
inovação e transferência de tecnologia, e dos conhecimentos técnicos e científicos no domínio da
pesca e actividades conexas.*

OE 4.IV.1 Adoptar modelos de desenvolvimento que, entre outros, promovam o conhecimento
científico e a literacia sobre o litoral e os oceanos.*

OE 4.IV.2b Potenciar os grandes projectos e iniciativas governamentais que actuam no mar e na
costa, estabelecendo novas oportunidades de pesquisa científica (ou reforçando as existentes),
que incluem: o desenvolvimento ecológico sustentável, o 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, gestão de águas
residuais e da poluição marinha, energia do mar, recursos de areia existentes na plataforma
continental, geo-ecologia da zona costeira, recolha de parâmetros do espaço marítimo
(meteorologia, oceanografia, biologia, poluição, etc.).

Cenário Proactivo

OE 4.IV.2a 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.
OE ?.IV.1 Investigação

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

OE 3.IV.1a Melhorar o nível de consciencialização/ literacia sobre dinâmica costeira, o litoral e os
oceanos.*

Cenário de Mudança

EE IV – Capacitação e investigação

OE 4.IV.2c Integrar nos instrumentos legais (incluindo o POEM) a aplicação do conhecimento
científico para fundamentar o ordenamento e gestão do espaço e do risco costeiro e a salvaguarda
dos serviços do ecossistema e dos recursos da plataforma, contribuindo para os objectivos da
abordagem ecossistémica e para melhorar a base de conhecimento do impacto humano no
ecossistema.
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CENÁRIO DESEJADO

Cenário de
Mudança

OE 2.V.2 Reforçar a relação do sector que lida com as fronteiras ou delimitações marítimos 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.

Cenário
Reactivo

OE 3.V.2 Controlar a exploração de recursos marinhos de elevado retorno financeiro,
nomeadamente nas zonas de indefinição da fronteira marítima, com base nos acordos e
convenções internacionais, mas, sobretudo, com base em acordos multi/bi laterais.

Cenário de
Mudança

OE 4.V.1 Criação de uma estratégia nacional de segurança marítima que potencie as capacidades
da MGM, da PRM e da PCLF na vigilância, fiscalização, controlo e protecção do espaço marítimo
e valorize o contributo da MGM para o fomento económico das indústrias e serviços directamente
ligados ao apoio logístico naval da frota, acrescentando oportunidades de negócios e empregos
significativos à economia, estimulando este sector de actividade.*

Cenário
Proactivo

OE 3.V.1 Reverter a fraca capacidade para garantir a segurança marítima e a fraca coordenação
entre forças e serviços de segurança nos espaços marítimos sob soberania nacional, enquadrando
a resposta da SADC, assegurando o reforço e a manutenção dos meios navais.*

OE 4.V.3a Potenciar as parcerias internacionais para operacionalizar o combate à poluição e a
gestão sustentável de resíduos.
OE 4.V.3b Reforçar a participação activa de Moçambique nas comissões internacionais que
promovem a utilização sustentável dos recursos e o aumento do número de áreas de conservação
marinhas de modo a contribuir para a protecção da elevada diversidade de habitats marinhos
essenciais para os recursos pesqueiros.
OE 4.V.3c Assegurar o envolvimento de parceiros 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.

Cenário Proactivo

OE ?.V.2 Fronteiras marítimas
OE ?.V.3 Acordos e apoios
internacionais

FCD GOVERNANÇA

OE ?.V.1 Soberania, defesa e
segurança

EE V – Soberania e Cooperação internacional

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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5.3

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ZONEAMENTO E ORDENAMENTO

5.3.1

Análise das Orientações Gerais para a implementação do POEM e para a gestão
do espaço marítimo

Atendendo ao ponto 4. Propostas de Regras de Uso: Orientações de Gestão para o Espaço Marítimo,
listam-se no Quadro 5.4 as (23) Orientações Gerais formuladas para a implementação do POEM e para
a gestão do espaço marítimo, procedendo-se à análise da relação entre cada uma dessas orientações
e cada um dos FCD estabelecidos no ponto 4.3 do presente Relatório, para suportar a AASE do POEM.
Como principais comentários resultantes da análise efectuada destacam-se:


Identificou-se para cada uma das orientações gerais a relação directa positiva com pelo menos
um dos FCD considerados (situações assinaladas a verde); noutros termos, todas as
orientações gerais estão alinhadas com os objectivos de sustentabilidade subjacentes a, um ou
mais dos FCD.



Não se identificou nenhum caso em que uma orientação geral contrariasse os objectivos de
sustentabilidade subjacentes aos FCD adoptados;



Desta forma, deve destacar-se que as orientações gerais, com a importância que têm na
definição das condições para a implementação do POEM e para a gestão do espaço marítimo
nacional, estão alinhadas com os objectivos de sustentabilidade ambiental e social
estabelecidos no quadro da AASE do POEM.

De qualquer forma, considera-se relevante assinalar os seguintes aspectos, a serem tidos em conta na
aplicação prática destas orientações:


Na orientação 17 é feita uma pertinente referência à Avaliação de Impacto Ambiental de novos
projectos, em conformidade com o actual quadro legal Moçambicano. Contudo, será adequado
incluir igualmente uma disposição relativa à Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE)
de políticas, planos ou programas de natureza territorial ou sectorial que tenham incidência no
espaço marítimo nacional e que possam enquadrar futuros projectos a serem aí
implementados.
É previsível que a consagração da AASE no quadro legal nacional aconteça num futuro
próximo e o que se verifica actualmente (e o POEM é um perfeito exemplo disso) é que
políticas, planos ou programas já estão a ser submetidos a AASE, por iniciativa dos respectivos
financiadores e com o acordo e completa adesão das instituições nacionais. Em termos
práticos e no mínimo, a AASE de políticas, planos ou programas com incidência no espaço
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marítimo nacional deverá assegurar uma adequada análise dos impactos cumulativos que
poderão potencialmente estar associados ao instrumento em avaliação, tendo em conta as
restantes iniciativas, em curso ou previstas com incidência no espaço marítimo, e a definição
dos mecanismos de gestão de tais impactos cumulativos. A AASE deverá igualmente garantir o
adequado envolvimento das comunidades e, em geral, de todos os stakeholders relevantes no
processo de formulação e implementação da política, plano ou programa em causa.


A orientação 20 prevê a existência de “compensações, de carácter ambiental, financeiro ou
outro, sempre que sejam comprovadas perdas para uma ou várias actividades no espaço
marítimo decorrentes da expansão de actividades existentes ou da instalação e/ou
desenvolvimento de uma nova actividade, tendo em vista a minimização, o mais completa
possível, dessas perdas, a serem negociadas entre as partes envolvidas”.
Salienta-se que, a hierarquia da mitigação, consagrada na legislação Moçambicana,
designadamente no Regulamento da Lei de Conservação (89/2017 de 29 de Dezembro) e nos
requisitos e boas práticas em termos de salvaguardas ambientais e sociais, estabelece que o
processo tendente a reduzir os impactos de uma determinada actividade deve ser conduzido
por etapas sequenciais, a saber: i) evitar – medidas tomadas para evitar a geração de impactos
por parte do projecto ou actividade; ii) minimizar – medidas tomadas para reduzir a duração,
intensidade e/ou extensão dos impactos (incluindo directos, indirectos e cumulativos), que não
possam ser evitados de uma forma considerada exequível; iii) recuperar ou restaurar – medidas
tomadas para recuperar ecossistemas degradados ou restaurar ecossistemas que tenham sido
destruídos após exposição a impactos que não pudessem ser completamente evitados ou
minimizados; iv) compensar ou contrabalançar – medidas tomadas para compensar impactos
residuais adversos significativos que não possam ser evitados, minimizados e restaurados ou
recuperados.
Noutros termos, a hierarquia da mitigação estabelece que a compensação deverá ser tomada
como a última opção no processo, uma vez esgotadas as restantes possibilidades (evitar,
minimizar, recuperar ou restaurar) e considera-se que este princípio deve ser explicitado nas
orientações gerais.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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Quadro 5.3 - Relação entre as Orientações Gerais e os FCD
FCD
ORIENTAÇÕES GERAIS
RESILIÊNCIA

PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

GOVERNANÇA

1.
Serão garantidas, no âmbito da UNCLOS, a manutenção e fortalecimento da paz e os usos pacíficos do espaço
marítimo, incluindo a liberdade de navegação, que depende directamente do cumprimento de regras e normas sobre
segurança marítima e protecção do meio marinho, as comunicações internacionais, a utilização equitativa e eficiente dos
recursos vivos e o estudo, a protecção e a preservação do meio marinho, assegurando ainda que, para além dos limites da
jurisdição nacional, os fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo bem como os respectivos recursos, constituem património
comum da humanidade, devendo a exploração dos mesmos ser feita em benefício da humanidade em geral.
2.
Será assegurada a conservação, através de sistemas de áreas protegidas, de pelo menos 10% das zonas
costeiras e marinhas, especialmente áreas de particular importância para a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas,
com base na melhor informação científica disponível, garantindo a gestão e protecção sustentáveis dos ecossistemas
marinhos e costeiros, reforçando a sua resiliência e tomando medidas para a sua restauração a fim de alcançar a saúde e
produtividades dos oceanos, tal como previsto no ODS 14 e na CDB (metas de Aichi) e indo de encontro à convenção de
Nairobi e à última revisão da convenção de Ramsar, que alargou o conceito de “terras húmidas” às “zonas ribeirinhas ou
costeiras a elas adjacentes, assim como ilhéus ou massas de água marinha com uma profundidade superior a seis metros em
maré baixa, integradas dentro dos limites da zona húmida”.
3.
Será garantido o acesso aos recursos marinhos e aos mercados para os pescadores artesanais de pequena
escala, através de uma abordagem de base ecossistémica, regulando, efectivamente, a extracção de recursos, acabando com
a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementando planos
e medidas de gestão e recuperação, com base científica, de modo a que os impactos das pescarias sobre stocks, espécies e
ecossistemas se mantenham dentro dos limites ecológicos seguros, tal como pretendido no ODS 14 e metas de Aichi.
4.
Deverá ser prevenida e reduzida significativamente a poluição marinha de todos os tipos, nomeadamente a
poluição por hidrocarbonetos e também a resultante das actividades terrestres, incluindo a poluição por detritos marinhos e
nutrientes correspondendo ao ODS 14 e às convenções OPRC 90 e de Nairobi, através de sistemas nacionais e regionais de
preparação e combate de incidentes de poluição, cooperação internacional no combate à poluição, investigação e
desenvolvimento com vista a melhorar as técnicas existentes de prevenção e combate aos incidentes de poluição, bem como a
cooperação técnica e a promoção da cooperação bilateral e multilateral na preparação e combate a este tipo de incidente.
5.
Será integrada nos programas nacionais, regionais e locais de desenvolvimento, uma actuação antecipada,
preventiva e minimizadora das causas das mudanças climáticas, contendo medidas para mitigar as mudanças climáticas
abordando as emissões antropogénicas por fontes e remoção por escoadouros de todos os gases de estufa não controlados
pelo Protocolo de Montreal e, para a adaptação dos impactos das mudanças climáticas, serão desenvolvidos e elaborados
planos apropriados e integrados para a gestão quer das zonas costeiras, quer ainda dos recursos hídricos e dos recursos
agrícolas, bem como para a protecção e reabilitação de áreas afectadas pela seca e desertificação, assim como pelas cheias,
de acordo com o preconizado na convenção sobre as Mudanças Climáticas e no protocolo de Quioto.
6.
Procurar-se-á o aumento do conhecimento e da base científica e o desenvolvimento de capacidades de
investigação e das tecnologias marinhas, nomeadamente as relacionadas com a biodiversidade, os seus valores,
funcionamento, estados e tendências, e as consequências da sua perda, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a
contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento, tal como previsto nas metas do ODS 14 e da CDB.
7.
Conceder-se-á protecção imediata e serão promovidos trabalhos de investigação relativos às espécies migratórias
abrangidas pela convenção de Bona e que ocorrem no espaço marítimo de Moçambique, contribuindo para diminuir o estado de
ameaça em que se encontram, com destaque para: i) os mamíferos marinhos: baleia-azul (Balaenoptera musculus), baleiacomum (Balaenoptera physalus), baleia de bossa (Megaptera novaeangliae), baleia franca austral (Eubalaena australis),
cachalote (Physeter macrocephalus) e dugongo (Dugong dugon); ii) as tartarugas marinhas: tartaruga-comum (Caretta careta),
tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea)
e tartaruga verde (Chelonia midas); e iii) peixes como as raias-manta (Mobula sp.) e o tubarão-baleia (Rhincodon typus).

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 105

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

FCD
ORIENTAÇÕES GERAIS
RESILIÊNCIA

PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

GOVERNANÇA

8.
Nos termos da Lei do Mar será promovida 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, atendendo 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 à prevenção de
riscos e à minimização dos efeitos decorrentes de catástrofes naturais, de alterações climáticas ou da acção humana e
garantindo 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.
9.
Também nos termos da Lei do Mar, o espaço marítimo nacional é de uso e fruição comum, nomeadamente nas suas
funções de lazer, em que utilizações comuns como a pesca, a navegação marítima e o desporto náutico ou de recreio não
estão sujeitas a títulos de utilização, desde que respeitem a lei e os condicionamentos definidos nos planos aplicáveis e não
prejudique o bom estado ambiental do meio marinho e das zonas costeiras, sendo admitidas utilizações privativas, mediante
reserva de área ou volume, para um aproveitamento do meio ou dos recursos marinhos ou serviços dos ecossistemas superior
ao obtido por utilização comum, desde que resulte em vantagem para o interesse público e sujeitas à atribuição de um título de
utilização.
10.
Os PEOT, PPDT, PDUT (e PEU) das províncias e dos distritos (e municípios) costeiros e as suas revisões, bem como
os outros Instrumentos de Ordenamento do Território terão em conta o zoneamento do POEM, procurando harmonizar-se a
conservação da natureza e biodiversidade, a pesca e aquacultura, os portos e o transporte marítimo, o turismo, o património
marítimo, a exploração de recursos minerais e de hidrocarbonetos, e as actividades emergentes associadas à produção de
energias renováveis, numa escala consentânea com a destes planos. Neste contexto, e no âmbito do exercício de ordenamento
que é realizado sobre a zona costeira e que incide, no espaço limitado pela marítimo, no território compreendido entre o limite
exterior do mar territorial e o limite interior do distrito (ou município) costeiro, ou pelo menos até ao limite interior do domínio
público marítimo (zona de protecção parcial constituída pela “faixa da orla marítima e no contorno de ilhas, baías e estuários,
medida da linha das máximas preia-mares até 100 metros para o interior do território”), haverá a oportunidade de trabalhar a
uma escala de maior detalhe as propostas de zoneamento do POEM e aferir as mesmas em função das condicionantes
existentes e das regras para a utilização da zona costeira.
11.
O espaço marítimo apresenta uma natureza multidimensional (subsolo marinho, fundo marinho, coluna de água,
superfície e coluna aérea), o que permite a coexistência, num mesmo espaço, de diferentes usos e actividades que utilizam
as diferentes dimensões (níveis) do espaço marítimo. Esta realidade obriga ao real conhecimento dos requisitos de cada
actividade para que sejam encontradas as formas de tirar partido dessa coexistência.
12.
De igual modo a natureza das actividades que utilizam o espaço marítimo permite, em diversos casos, que seja
utilizado o mesmo espaço, desde que essa utilização não seja em simultâneo. Isso implica uma gestão operacional do
Espaço Marítimo que vise o seu aproveitamento óptimo, assegurando a localização, o “timing” mais conveniente para cada tipo
de utilização, explorando sinergias e evitando ou minimizando os efeitos negativos noutras utilizações que possam partilhar o
mesmo espaço (nesta gestão operacional deverá ser devidamente ponderada, designadamente em situações de gestão de
concorrências entre utilizações, o valor relativo das actividades para a Economia do Mar bem como a respectiva
importância social).
13.
Nos termos da Lei da Política de Defesa e Segurança, no espaço marítimo deverá ser garantida a independência,
soberania, integridade e inviolabilidade do território nacional, a defesa e consolidação da unidade nacional, a defesa dos
interesses nacionais, o regular exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, e deverá ser prevenida e
combatida a criminalidade transfronteiriça, incluindo o terrorismo, garantindo a protecção civil, a manutenção da ordem,
segurança e tranquilidades públicas e o respeito da legalidade e a garantia do desenvolvimento económico e social.
14.
As actividades desenvolvidas no âmbito da defesa nacional têm um carácter prioritário, salientando-se, contudo, que
o exercício da soberania e da autoridade do Estado no mar poderá, em determinadas situações-limite, não se coadunar com
certos usos previstos no POEM, os quais poderão, nestas circunstâncias extremas ter que se adaptar ou mesmo ser
suspensos. As actividades operacionais da Marinha serão desenvolvidas preferencialmente em áreas definidas para exercícios,
mas poderão estender-se a todo o espaço marítimo se estiverem em causa motivos de força maior no âmbito da Defesa
Nacional. Os programas de medidas e de monitorização devem, sempre que possível estar em total articulação com o
desenvolvimento das actividades existentes e/ou previstas.
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FCD
ORIENTAÇÕES GERAIS
RESILIÊNCIA

PROTECÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO
MARÍTIMO E DOS SEUS
RECURSOS

CONHECIMENTO,
IDENTIDADE E
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

GOVERNANÇA

15.
As entidades da administração e as instituições que representam os diferentes sectores deverão estar coordenadas
e em estreita articulação de modo a permitir avaliar, sempre que a situação se coloque, a expansão de áreas já utilizadas ou a
utilização de novas áreas para actividades novas ou existentes, num quadro de gestão inclusiva e adaptativa. Este exercício
deverá ter sempre presente a dominialidade do espaço marítimo enquanto Domínio Público Marítimo (DPM), que integra as
águas costeiras e territoriais, o leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés e os
fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona económica exclusiva.
16.
A instalação e desenvolvimento das diversas actividades no espaço marítimo terão em consideração eventuais
efeitos nas áreas contíguas às áreas sob soberania ou jurisdição nacional e serão conduzidas de forma compatível com a
preservação do ambiente, dos recursos vivos marinhos e dos recursos não renováveis que lhe estão associados, bem
como de outras actividades que se desenvolvam na mesma área.
17.
Nos termos da Lei do Ambiente será proibida a implantação de infraestruturas habitacionais ou para outro fim que, pela
sua dimensão, natureza ou localização, provoquem um impacto negativo significativo sobre o ambiente, especialmente na zona
costeira, e serão estabelecidas por regulamento as normas para a implantação de infraestruturas nas zonas ameaçadas de
erosão, nas terras húmidas, nas áreas de protecção ambiental e noutras zonas ecologicamente sensíveis. Serão objecto de
licenciamento ambiental as actividades que, pela sua natureza, localização ou dimensão, sejam susceptíveis de provocar
impactos significativos sobre o ambiente, devendo a avaliação do impacto ambiental (AIA) ter como base um estudo de
impacto ambiental a ser realizado por entidades credenciadas pelo Governo, devendo este incluir, entre outros elementos
previstos na regulamentação, o resumo não técnico do projecto; a descrição da actividade a desenvolver; a situação ambiental
do local de implantação da actividade; as modificações que a actividade provoca nos diferentes componentes ambientais
existentes no local; as medidas previstas para suprimir ou reduzir os efeitos negativos da actividade sobre a qualidade do
ambiente; e os sistemas previstos para o controlo e monitorização da actividade.
18.
Cabe ao Governo a responsabilidade de assegurar que sejam tomadas medidas para a protecção da biodiversidade,
e de prevenir, controlar e combater a poluição marinha por navios dentro das águas jurisdicionais e ao largo da costa
moçambicana, nomeadamente proveniente de descargas ilícitas de hidrocarbonetos e de outras substâncias nocivas para o
ambiente marinho e costeiro, ou por fontes de origem telúrica, nos termos do Regulamento para a Prevenção da Poluição e
Protecção do Ambiente Marinho e Costeiro.
19.
A exploração dos recursos vivos marinhos e o acesso a recursos não renováveis, tendo em vista a sua
exploração, deverá, no processo de licenciamento/ desenvolvimento das diversas actividades no espaço marítimo, assegurar os
valores da preservação ambiental e sustentabilidade, bem como, sempre que necessário, a avaliação do impacto social e
económico decorrente.
20.
Deverá ser prevista a existência de compensações, de carácter ambiental, financeiro ou outro, sempre que sejam
comprovadas perdas para uma ou várias actividades no espaço marítimo decorrentes da expansão de actividades existentes
ou da instalação e/ou desenvolvimento de uma nova actividade, tendo em vista a minimização, o mais completa possível,
dessas perdas, a serem negociadas entre as partes envolvidas.
21.
A remoção das estruturas implantadas no espaço marítimo logo que deixem de ser utilizadas para o fim a que se
destinam, deve ser assegurada pelo promotor da actividade, tendo em vista a reposição da situação original, salvo se existir
um comprovado interesse na sua manutenção e estiver claramente definido o esquema de transferência da
responsabilidade para a entidade que assegurará a sua manutenção.
22.
Deverá ser salvaguardado o potencial de desenvolvimento de usos, actividades e funções do espaço marítimo
mesmo na ausência da respectiva informação georreferenciada à data da elaboração do plano.
23.
Será assegurado que a informação que vier a ser obtida, nomeadamente através dos estudos destinados à
implantação de novos usos ou actividades (ou à expansão de existentes), da monitorização desses usos e actividades, ou
resultante de estudos de caracterização da biodiversidade e dos recursos marinhos e de projectos de investigação, é
disponibilizada de modo a contribuir para melhorar o conhecimento do espaço marítimo e permitir a gestão adaptativa do
POEM.
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5.3.2

Avaliação das Orientações Sectoriais para a Implementação do POEM e para a
gestão do espaço marítimo por FCD

Atendendo ao ponto 4. Propostas de Regras de Uso: Orientações de Gestão para o Espaço Marítimo,
procedeu-se à avaliação das Orientações Sectoriais para a Implementação do POEM e para a gestão
do espaço marítimo, contidas no respectivo ponto 4.3, recorrendo ao Quadro de Avaliação Estratégica
estabelecido no ponto 4.3 do presente Relatório.
Nesta avaliação procedeu-se à identificação dos principais impactos ambientais e socioeconómicos
(impactos positivos, negativos, cumulativos e neutros) da proposta de zoneamento e ordenamento do
POEM, organizados por FCD e respectivos critérios de avaliação.
Numa primeira etapa foi estabelecida a relação entre a Proposta de Categorias de Espaços, Classes e
Subclasses para o ordenamento do Espaço Marítimo de Moçambique (pontos 3.2.3 e 3.2.4 do Mapa de
Zoneamento e Ordenamento e Regras para os Usos) com as Áreas Sensíveis e Áreas Sujeitas a
Perigos Naturais e Antrópicos (pontos 3.2 e 3.3 do presente Relatório), conforme se apresenta no
Quadro 5.5.
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Quadro 5.4 - Relação entre a Proposta de Categorias de Espaços, Classes e Subclasses com as Áreas
Sensíveis e Áreas Sujeitas a Perigos Naturais e Antrópicos
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS NATURAIS
E ANTRÓPICOS

---

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas de Protecção Total

Zonas de Protecção Total das Áreas
de Conservação
(Zonas de Protecção Total Terrestres e
Marinhas (ZPT) dos Parques Nacionais
(Quirimbas e Arquipélago de Bazaruto) e da
Reserva Nacional de Marromeu, os
Santuários e as Áreas de Corais da Área de
Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e
Segundas, as Reservas Naturais Integrais
Terrestres e Marinhas existentes na Área
de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras
e Segundas e propostas para o Parque
Nacional do Arquipélago de Bazaruto,
incluindo o Monumento Natural da Duna
Gunissa, e as Zonas de Protecção Especial
Marinhas e Terrestres da Reserva Nacional
de Pomene)

Zonas de uso específico
(zonas de uso específico do Parque
Nacional das Quirimbas, a zona de uso
limitado a comunidades locais do Parque
Nacional de Bazaruto, as zonas de
santuário e de uso restrito da Reserva
Marinha Parcial da Ponta do Ouro e as
zonas de gestão de recursos terrestres e
marinhos da Reserva Nacional de Pomene
e a área de conservação comunitária da
Área
de
Protecção
Ambiental
do
Arquipélago das Ilhas Primeiras e
Segundas)

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas Qualificadas

Zonas de uso múltiplo

Áreas de conservação

(zona de desenvolvimento comunitário e a
área marinha do Parque Nacional das
Quirimbas, a zona de uso múltiplo marinha
e o espaço ocupacional das comunidades
do Parque Nacional do Arquipélago de
Bazaruto, a zona de uso múltiplo da
Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro,
a globalidade de Reserva Especial de
Maputo, a zona de desenvolvimento
comunitário da Reserva Nacional de
Marromeu, a zona comunitária e de uso de
recursos da Reserva Nacional de Pomene e
as áreas de pesca e as concessões da Área
de Protecção Ambiental do Arquipélago das
Ilhas Primeiras e Segundas)

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Reserva
Especial, Área de Protecção
Ambiental

Zonas turísticas
(espaço a concessão turística e a estância
turística do Parque Nacional do Arquipélago
de Bazaruto, a zona de implantação de
infraestruturas turísticas da Reserva
Nacional de Marromeu, a zona de
desenvolvimento turístico da Reserva
Nacional de Pomene e as zonas de
investimento turístico da Área de Protecção
Ambiental do Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas)

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental
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CATEGORIA

CLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS NATURAIS
E ANTRÓPICOS

SUBCLASSE

Zonas tampão
(Zonas Tampão nos Parques Nacionais das
Quirimbas e do Arquipélago de Bazaruto e
na Reserva Nacional de Pomene)

Áreas de conservação transfronteiriça
(Área de Conservação Transfronteiriça do
Lubombo)

APA de Maputo
Áreas de conservação

(Área de Protecção Ambiental de Maputo
que recém-criada não dispõe ainda de
plano de maneio e zoneamento específico)

Zona de Protecção Total do Cabo de
São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)
Coutadas oficiais

Zonas Qualificadas

(Coutada Oficial n.º 10, Coutada Oficial de
Luabo e a Coutada Oficial n.º 5)

Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)
Áreas prioritárias de conservação

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona Tampão
. Património Natural, Áreas de
Conservação - Áreas de
Conservação Transfronteiriça (ATC)
. Património Natural, Áreas de
Conservação - Área de Protecção
Ambiental
Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona de Protecção
Total do Cabo de São Sebastião

Património Natural, Áreas de
Conservação - Coutada Oficial

Delta do Zambeze (Ramsar)

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
as Aves e a Biodiversidade (IBA),
Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA), Delta do Zambeze (Ramsar)

Zonas de uso militar

---

Zona de protecção parcial da fronteira

---

Portos principais e canais de
navegação

---

Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA)

Áreas de segurança e defesa nacional

Áreas portuárias e ajudas à
navegação

Infraestruturas de comunicações

Faróis e farolins

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Faróis e Farolins
com Interesse Patrimonial

Cabos submarinos

---

Património cultural marítimo

Áreas de Protecção do Património
Cultural

(Património arquitectónico costeiro incluindo
faróis, fortificações, estruturas portuária,
sítios pré-históricos e edifícios particulares
de interesse arquitectónico; estações
arqueológicas subaquáticas incluindo
naufrágios históricos, ruínas, vestígios de
assentamento urbano, grutas ou artefactos
submersos; património naval incluindo
tipologias de embarcações e técnicas de
construção naval; património náutico
incluindo instrumentos e técnicas de
navegação, rotas, roteiros, cartografia
histórica, etc)

Naufrágios

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Infraestruturas
Costeiras, Portos Históricos, Faróis
e Farolins com Interesse Patrimonial

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Património
Arqueológico e Subaquático
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS NATURAIS
E ANTRÓPICOS

Troços costeiros em erosão

---

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Naturais - Leitos de cheia,
Exposição à erosão e galgamento
Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA
Zonas costeiras de reprodução em
Moçambique, IMMA Arquipélago de
Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

Áreas importantes para Mamíferos
Marinhos (IMMA)

Zonas de Usos, Actividades ou Funções Existentes (ZUAFE)

Outras áreas prioritárias de
conservação

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)
Habitats críticos

Património Natural

Montes e elevações submarinas

Património Natural

Área de mangal

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Área de
mangal

Áreas de Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e Criticamente
ameaçadas

Património Natural

Áreas de nidificação de tartarugas
marinhas

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas de nidificação de
tartarugas marinhas

Áreas de Mamíferos Marinhos no
Canal de Moçambique

Património Natural

Áreas de Recifes e Substratos
bentónicos

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Recifes de
coral, Substratos bentónicos

Centros e Núcleos de pesca e
Mercados de 1ª venda

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Centros e núcleos de
pesca

Áreas de Pesca Artesanal

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Zona de Pesca
Artesanal

Área de Pesca do Atum

---

Áreas de Pesca de Cefalópodes

---

Áreas de Pesca de Crustáceos

---

Áreas de Pesca de Peixe Demersal e
Pequenos Pelágicos

---

Zonas de Aquacultura, maricultura,
salinicultura

---

---

Outras Áreas portuárias

Portos secundários e terciários

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias, Pontos
de ancoragem de cruzeiros)

Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

Zonas (Centros) de Apoio à Pesca

Zonas de Pesca
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Zonas de Usos, Actividades ou Funções Potenciais (ZUAFP)

Zonas de Usos, Actividades ou Funções Existentes (ZUAFE)

CATEGORIA

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS NATURAIS
E ANTRÓPICOS

Estruturas Portuárias

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias)

Estruturas de Protecção costeira

---

Outras estruturas costeiras

---

Praias balneares

---

Resorts

---

Polos turísticos

---

Clubes desportivos marítimos

---

Pontos de ancoragem de cruzeiros

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Portos de ancoragem de cruzeiros)

Zonas de exploração mineira

Concessões mineiras existentes

---

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

Áreas 1 e 4 (produção futura)

---

Produção de hidrocarbonetos onshore

---

---

Áreas Estratégicas para Gestão
Sedimentar
(não cartografadas)

---

Faixas de Salvaguarda ao Risco
Costeiro
(não cartografadas)

---

CLASSE

Estruturas costeiras

Zonas turísticas

Zonas de adaptação aos riscos
costeiros

Potenciais Áreas de Conservação
Conservação

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha – Áreas chave para
biodiversidade (KBA), Áreas
Importantes para as aves e
biodiversidade, Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA)
(IMMA Zonas costeiras de
reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de
Inhambane), Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica (EBSA),
Delta do Zambeze (Ramsar), Áreas
de nidificação de tartarugas
marinhas
Património Natural, Áreas de
Conservação – Áreas de
conservação transfronteiriça (ACT)

Reserva aquícola marinha
Reserva portuária

Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros

---

---

Áreas portuárias previstas

---

Áreas de expansão portuária (não

Potenciais Pressões /Riscos de
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CLASSE

Reserva de Turismo

Potenciais áreas de exploração
mineira
Reserva de produção de
hidrocarbonetos

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS NATURAIS
E ANTRÓPICOS

cartografadas)

Usos, Actividades ou Funções

Faróis com interesse patrimonial e
turístico

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Faróis e Farolins
com Interesse Patrimonial

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

---

Área do Projecto Turístico e Imobiliário
do INATUR

---

Concessões mineiras existentes
pendentes

---

Pedidos de concessões mineiras
pendentes

---

Concessões de prospecção offshore

---

Concessões de prospecção onshore

---

Reserva para produção de energias
renováveis offshore

Projectos Piloto de Recursos Marinhos

Investigação científica

---

---

Transportes marítimos

---

---

Usos, Actividades e Funções
sem Zoneamento Atribuído
(UAFZA)

Zonas de Usos, Actividades ou
Funções Potenciais (ZUAFP)

CATEGORIA

---

Pesca desportiva e recreativa
Mergulho recreativo

---

Mergulho de turismo científico

---

Safaris de observação de megafauna
marinha

---

Actividades turísticas

Seguidamente procedeu-se à avaliação das Orientações Sectoriais estabelecidas para as Categorias
de Espaços, Classes e Subclasses, organizada por FCD e respectivos critérios, incluindo a
identificação dos principais impactos positivos, negativos, cumulativos e neutros, promovidos no espaço
marítimo pela proposta de zoneamento e ordenamento do POEM, conforme se apresenta nos quadros
do Anexo VII.
Desta avaliação verifica-se que impactos decorrentes da proposta de zoneamento e ordenamento do
POEM no espaço marítimo são predominantemente positivos registando-se, contudo, os impactos
negativos apresentados nos Quadros 5.6 a 5.9 e que serão objecto do estabelecimento de Medidas de
Mitigação (medidas e recomendações).
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Quadro 5.5 – Impactos Negativos Identificados na Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (RESILIÊNCIA)
FCD RESILIÊNCIA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS
Zonas de uso múltiplo

. Existência de actividades económicas (pesca, turismo,
mineração, etc.) que promovem eventuais riscos.

Zonas turísticas

. Existência de actividades turísticas que promovem
eventuais riscos.

Zonas tampão
Áreas de conservação transfronteiriça
APA de Maputo
Áreas de conservação

Zona de Protecção Total do Cabo de

---

---

. Existência de actividades económicas (pesca, turismo,
etc) que promovem eventuais riscos.

São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)

. Existência de actividades económicas (caça, turismo
cinegético, etc.) que promovem eventuais riscos.

Coutadas oficiais

Zonas
Qualificadas

Portos principais e canais de navegação

---

---

---

Faróis e farolins

. Eventuais riscos (erosão
costeira, cheias, evolução da
linha de costa, etc.) que afectem
os valores patrimoniais não
salvaguardados por medidas de
adaptação, protecção ou
relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das
mudanças climáticas que afectem valores
patrimoniais não salvaguardados por
medidas de adaptação, protecção ou
relocalização.

---

Património cultural marítimo

. Eventuais riscos naturais
(erosão costeira, cheias,
evolução da linha de costa, etc.)
que afectem o património não
salvaguardado por medidas de
adaptação, protecção ou
relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das
mudanças climáticas que afectem o
património não salvaguardado por medidas
de adaptação, protecção ou relocalização.

. Eventuais riscos de destruição de valores
arqueológicos subaquáticos decorrentes de actividades
económicas (pesca, instalação de infraestruturas
costeiras, estruturas de protecção costeira, mineração
e prospecção e exploração de hidrocarbonetos).

Áreas portuárias e ajudas
à navegação

Áreas de Protecção do
Património Cultural

Naufrágios

. Eventuais riscos (erosão
costeira, evolução da linha de
costa, assoreamentos, etc.) que
afectem o património.

. Eventuais riscos decorrentes das
mudanças climáticas que afectem o
património.

. Eventuais riscos de destruição do património
decorrentes de construção de infraestruturas
portuárias, dragagens, instalação de cabos e ductos
submarinos, equipamentos de produção de energias
renováveis, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, pesca e ancoragem de cruzeiros.
. Ameaças decorrentes de actividades ilícitas
(pilhagens e recolhas de sucata).
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FCD RESILIÊNCIA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS
Troços costeiros em
erosão

----

. Eventuais riscos para os usos e
actividades do domínio costeiro
pelo recuo da linha de costa.

. Eventuais riscos para os usos e
actividades do domínio costeiro pelo recuo
da linha de costa.

Áreas importantes para Mamíferos Marinhos
(IMMA)

. Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, aquacultura, maricultura,
salinicultura, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, projectos de produção de energias
renováveis).

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)
Outras áreas prioritárias
de conservação

Habitats críticos

---

---

.

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. Pressões resultantes da ocupação da faixa costeira
(comunidades costeiras piscatórias, portos, canais de
navegação e cabos submarinos).
. Eventuais riscos de degradação dos ecossistemas
pelas actividades económicas (pesca, mineração e
extracção de hidrocarbonetos).

Montes e elevações submarinas

Área de mangal

---

. Diminuição da área de floresta
decorrente de riscos (cheias,
ciclones).

. Diminuição da área de floresta decorrente
de fenómenos climáticos extremos.

. Diminuição da área de floresta junto das povoações
costeiras.
. Eventuais riscos de destruição/perda/ alteração de
habitats e poluição/contaminação decorrente da
instalação de áreas portuárias, cabos e ductos e de
actividades económicas (aquacultura, maricultura e
salicultura, turismo, mineração e extracção de
hidrocarbonetos).

Áreas de Espécies com estatuto Vulnerável,
Em perigo e Criticamente ameaçadas

. Eventuais riscos de destruição/perda/ alteração de
habitats e poluição/contaminação decorrente da
instalação de áreas portuárias, estruturas costeiras,
cabos e ductos e de actividades económicas (pesca,
turismo, mineração, extracção de hidrocarbonetos e
projectos de energias renováveis).

Áreas de nidificação de tartarugas marinhas

. Eventuais riscos de destruição/perda das populações
e poluição/contaminação decorrente da instalação de
infraestruturas de produção aquícola, áreas portuárias,
estruturas costeiras, cabos e ductos e de actividades
económicas incompatíveis (pesca, turismo, mineração,
extracção de hidrocarbonetos e projectos de energias
renováveis).

Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

---

---

Áreas de Mamíferos Marinhos no Canal de
Moçambique

. Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, aquacultura, maricultura,
salinicultura, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, projectos de produção de energias
renováveis).
. Pressões resultantes da ocupação da faixa costeira
(comunidades piscatórias, portos, canais de navegação
e cabos submarinos).
. Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, mineração e prospecção e
exploração de hidrocarbonetos, projectos de produção
de energias renováveis).

Áreas de Recifes e Substratos Bentónicos

. Pressões resultantes da ocupação da faixa costeira
(comunidades piscatórias, portos, canais de navegação
e cabos submarinos).
Zonas (Centros) de Apoio
à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e Mercados de
1ª venda

---

---

. Construção dos centros e núcleos em locais que
podem contribuir para a erosão costeira.
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FCD RESILIÊNCIA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS
. Sobrepesca.
. Pesca em locais sensíveis (praias, baias, mangais e
estuários).
Zonas de Pesca

Áreas de Pesca Artesanal

. Utilização de artes de pesca nocivas.
---

Outras Áreas portuárias

Estruturas costeiras

Estruturas Portuárias

---

---

. Promovem impactos ambientais (resíduos e efluentes,
fluxos marítimos, etc).

Estruturas de Protecção costeira

. Possibilidade de impactos
negativos sobre praias
adjacentes e troços costeiros
contíguos.

. Possibilidade de impactos negativos
sobre praias adjacentes e troços costeiros
contíguos.

---

. Potencial pressão (acessos,
construções, mesmo que
precárias) em zonas sujeitas a
erosão costeira, com
agravamentos dos processos
erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções,
mesmo que precárias) em zonas sujeitas a
erosão costeira, com agravamentos dos
processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

---

---

Praias balneares
Resorts

Zonas turísticas

. Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (exploração de hidrocarbonetos, infraestruturas turísticas e portos comerciais).
. Geração significativa de resíduos e efluentes, fluxos
marítimos e necessidade de dragagens.

Portos secundários e terciários

Outras estruturas costeiras
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

---

Polos turísticos

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.

Clubes desportivos marítimos
Pontos de ancoragem de cruzeiros

Zonas de exploração
mineira

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

Concessões mineiras existentes

Áreas 1 e 4 (produção futura)
Produção de hidrocarbonetos onshore

Reserva aquícola
marinha

Áreas portuárias previstas
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Reserva portuária

Reserva de Turismo

Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

Faróis com interesse patrimonial e turístico

. Potencial perturbação dos
processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de
transporte sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais impactos ambientais (utilização de
geradores, descargas de poluentes, lixos, etc).

. Riscos de acidentes e contaminação

. Potenciais conflitos no uso da água
(doce) e de terras em zonas vulneráveis.

---

---

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Potencial pressão em zonas
sujeitas a erosão costeira, com
agravamentos dos processos
erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções)
em zonas sujeitas a erosão costeira, com
agravamentos dos processos erosivos e
consequente maior vulnerabilidade aos
efeitos das mudanças climáticas.

---

. Potencial perturbação dos
processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de
transporte sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Eventuais riscos naturais
(erosão costeira, cheias,
evolução da linha de costa, etc.)
que afectam o património não
estão salvaguardados por
medidas de adaptação, protecção
ou relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das
mudanças climáticas que afectam o
património não estão salvaguardados por
medidas de adaptação, protecção ou
relocalização.

---
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FCD RESILIÊNCIA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS
Zonas de Interesse Turístico (ZIT)
Reserva de Turismo

Área do Projecto Turístico e Imobiliário do
INATUR

. Potencial pressão (acessos,
construções) em zonas sujeitas a
erosão costeira, com
agravamentos dos processos
erosivos.

Concessões mineiras existentes pendentes
Potenciais áreas de
exploração mineira
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Concessões de prospecção offshore

Reserva de produção de
hidrocarbonetos

Usos, Actividades
e Funções sem
Zoneamento
Atribuído (UAFZA)

Pedidos de concessões mineiras pendentes

Concessões de prospecção onshore

Reserva para produção
de energias renováveis
offshore

Projectos Piloto de Recursos Marinhos

Investigação científica

---

Transportes marítimos

---

. Potencial perturbação dos
processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de
transporte sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Potenciais conflitos no uso da água
(doce) e de terras em zonas vulneráveis.
--. Potencial perturbação dos processos de
transporte sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Potenciais conflitos no uso da água
(doce) e de terras em zonas vulneráveis.

---

---

. Riscos de acidentes

---

---

. Riscos de contaminação acidental.

--Pesca desportiva e recreativa

Actividades turísticas

. Potencial perturbação dos
processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos
processos erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções)
em zonas sujeitas a erosão costeira, com
agravamentos dos processos erosivos e
consequente maior vulnerabilidade aos
efeitos das mudanças climáticas.

Mergulho recreativo
Safaris de observação de megafauna
marinha
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Quadro 5.6 – Impactos Negativos Identificados na Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E SEUS RECURSOS)
FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS
Áreas de segurança e
defesa nacional
Zonas
Qualificadas

Zonas de uso militar
Zona de protecção parcial da fronteira

. Potencial conflito com a protecção
de valores de património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Subordinação da promoção dos serviços dos
ecossistemas face a outras prioridades.

Áreas portuárias e ajudas
à navegação

Portos principais e canais de navegação

---

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

Infraestruturas de
comunicações

Cabos submarinos

---

. Protecção dos cabos submarinos pode
limitar a utilização e valorização
sustentável dos recursos.

---

Zonas (Centros) de Apoio
à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e Mercados de
1ª venda

. Eventual risco para a
sustentabilidade e preservação da
biodiversidade piscícola.

. Eventual risco para a sustentabilidade e
preservação da biodiversidade piscícola.

. Eventual risco para a sustentabilidade e preservação
da biodiversidade piscícola.

. Sobrepesca e utilização de artes
nocivas enquanto ameaças para a
biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

.Sobrepesca e utilização de artes nocivas
enquanto ameaças para a biodiversidade e
sustentabilidade dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.

----

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural (p.e. áreas de mangal).

. Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros
recursos.

Portos secundários e terciários

. Geração significativa de resíduos
e efluentes, fluxos marítimos e
necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

. Geração significativa de resíduos e
efluentes, fluxos marítimos e necessidade
de dragagens em áreas ambientalmente
sensíveis.

Estruturas Portuárias

. Geração significativa de resíduos
e efluentes, fluxos marítimos e
necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

. Geração significativa de resíduos e
efluentes, fluxos marítimos e necessidade
de dragagens em áreas ambientalmente
sensíveis.

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativo.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural.

. Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros
recursos.

Áreas de Pesca Artesanal
Área de Pesca do Atum
Zonas de Pesca

Áreas de Pesca de Cefalópodes
Áreas de Pesca de Crustáceos
Áreas de Pesca de Peixe Demersal e
Pequenos Pelágicos

Zonas de Aquacultura,
maricultura, salinicultura

Outras Áreas portuárias
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)
Estruturas costeiras

Estruturas de Protecção costeira
Outras estruturas costeiras

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

Praias balneares
Resorts
Polos turísticos
Zonas turísticas

Clubes desportivos marítimos

Pontos de ancoragem de cruzeiros

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

--.Possíveis impactos ambientais
(utilização de geradores, descargas
de poluentes, lixos, etc) em áreas
chave para a biodiversidade (KBA),
habitats críticos e AC.

---

---

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 119

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

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Zonas de exploração
mineira

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

Concessões mineiras existentes

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente
significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

Áreas 1 e 4 (produção futura)

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente
significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

Áreas Estratégicas para Gestão Sedimentar
Zonas de adaptação aos
riscos costeiros

(não cartografadas)
Faixas de Salvaguarda ao Risco Costeiro
(não cartografadas)

Reserva aquícola
marinha

---Áreas portuárias previstas

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Reserva portuária

Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

Reserva de Turismo

Área do Projecto Turístico e Imobiliário do
INATUR

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

Concessões mineiras existentes pendentes
Potenciais áreas de
exploração mineira

Pedidos de concessões mineiras pendentes
Concessões de prospecção offshore

Reserva de produção de
hidrocarbonetos

Usos, Actividades
e Funções sem
Zoneamento
Atribuído (UAFZA)

Concessões de prospecção onshore

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente
significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Potencial conflito com a protecção
de valores de património natural.
. Potencial conflito com a protecção
de valores de património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural.

. Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros
recursos.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente
significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras
prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Potencial interferência com a
protecção de valores de património
natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente
significativos.

Reserva para produção
de energias renováveis
offshore

Projectos Piloto de Recursos Marinhos

. Potencialmente limitada
interferência com a protecção de
valores de património natural.

---

---

Transportes marítimos

----

. Potenciais impactes negativos
sobre valores de património
natural.

. Potenciais impactes negativos sobre
valores de património natural.

---

. Possível pressão sobre espécies e
habitats vulneráveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

---

---

Pesca desportiva e recreativa

Actividades turísticas

Mergulho recreativo

. Possível pressão sobre espécies
e habitats vulneráveis.

Safaris de observação de megafauna
marinha
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Quadro 5.7 – Impactos Negativos Identificados na avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL)
FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

CONHECIMENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

IDENTIDADE

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Zonas (Centros) de
Apoio à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e Mercados de 1ª
venda

Zonas de Pesca

Áreas de Pesca Artesanal

Outras Áreas
portuárias

Portos secundários e terciários

Estruturas costeiras

Estruturas Portuárias

Zonas de exploração
mineira

Concessões mineiras existentes

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

---

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

---

---

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

---

---

---

---

. Eventuais necessidades de
reassentamentos.

. Potencial risco de degradação do
património subaquático.

---

---

---

Áreas 1 e 4 (produção futura)
Zonas de produção de
hidrocarbonetos

--Produção de hidrocarbonetos onshore

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Potenciais áreas de
exploração mineira
Reserva de produção
de hidrocarbonetos

--. Eventuais necessidades de
reassentamentos.

---

Concessões mineiras existentes pendentes
---

---

---

. Eventuais necessidades de
reassentamento.

---

. Potencial risco de degradação do
património subaquático.

---

---

Pedidos de concessões mineiras pendentes
Concessões de prospecção offshore

Quadro 5.8 – Impactos Negativos Identificados na avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (GOVERNANÇA)
FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E TRANSFRONTEIRIÇA

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Zonas
Qualificadas

Áreas prioritárias de
conservação

Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)
Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

. Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

---

. Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

---

. Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

---

Delta do Zambeze (Ramsar)

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Áreas importantes para Mamíferos Marinhos
(IMMA)
Outras áreas prioritárias
de conservação

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)
Habitats críticos
Montes e elevações submarinas

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Potenciais Áreas de Conservação
Conservação

Potenciais Áreas prioritárias de conservação
(não cartografadas)
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6

FASE SEGUINTE

Na Fase 5 será elaborado o Relatório Final do POEM - Entregável 10, assim como o Relatório da AASE
– Entregável 11.
O Entregável 11 incluirá os conteúdos do presente Relatório Preliminar da AASE após ponderação dos
contributos recebidos durante a Discussão Pública da Proposta de Zoneamento e Ordenamento do
POEM, bem como o estabelecimento das Medidas de Mitigação (medidas e recomendações), que
darão resposta aos impactos negativos e riscos identificados na Avaliação das Orientações Sectoriais
para a implementação do POEM e para a Gestão do Espaço Marítimo (ponto 5.3.2 do presente
Relatório).
Estas medidas e recomendações irão integrar o Programa de Seguimento da AASE e irão contribuir
para o estabelecimento do Plano de Monitorização e Avaliação do POEM.
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ANEXOS
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8.1

ANEXO I - AASE DO PNDT. QUADRO DE AVALIAÇÃO

Quadro 8.1- AASE do PNDT. Quadro de Avaliação - FCD Resiliência
Quadro de Avaliação - FCD Resiliência

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS)
(Agenda 2030)

Metas
(Agenda 2030)

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)
1.5.1 Nº de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas directamente afectadas por
desastres, por 100 000 habitantes

RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Diminuir a vulnerabilidade das
comunidades, infraestruturas e
actividades aos riscos e favorecer a
adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas

ODS 1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares (reduzindo a exposição e
vulnerabilidade destes a eventos extremos)

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de
vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos
extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres económicos,
sociais e ambientais

1.5.2 Perdas económicas directas atribuídas a desastres, em relação do Produto Interno
Bruto (PIB)
1.5.3 Adopção e implementação em Moçambique de estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres (Declaração de Sendai e Quadro para a Redução do Risco de Desastre
2015-2030)
1.5.4 Proporção de autoridades locais (nível provincial, distrital e municipal) que adoptam
estratégias de redução de riscos de desastres em linha com as estratégias nacionais

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de
pessoas afectadas por catástrofes e diminuir as perdas económicas directas
causadas por elas em relação ao PIB

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e
assentamentos humanos adoptando e implementando políticas e planos
integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às
mudanças climáticas, a resiliência a desastres (de acordo com o Quadro de
Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030)

11.5.1 Nº de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas directamente afectadas por
desastres, por 100 000 habitantes
11.5.2 Perdas económicas directas (em relação ao PIB), danos em infraestruturas críticas e
número de perturbações de serviços básicos, em consequência de desastres
11.b.1 Adopção e implementação em Moçambique de estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres (Declaração de Sendai e o Quadro para a Redução do Risco de
Desastre 2015-2030)
11.b.2 Proporção de autoridades locais (nível provincial, distrital e municipal) que adoptam
estratégias de redução de riscos de desastres em linha com as estratégias nacionais
13.1.1 Nº de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas directamente afectadas por
desastres, por 100 000 habitantes

Diminuir a vulnerabilidade das
comunidades, infraestruturas e
actividades aos riscos e favorecer a
adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados
com o clima e com os desastres naturais
ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos

13.1.2 Adopção e implementação em Moçambique de estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres (Declaração de Sendai e o Quadro para a Redução do Risco de
Desastre 2015-2030)
13.1.3 Proporção de autoridades locais (nível provincial, distrital e municipal) que adoptam
estratégias locais de riscos de desastres em linha com as estratégias nacionais

Diminuir a vulnerabilidade das
comunidades, infraestruturas e
actividades aos riscos e favorecer a
adaptação aos efeitos das mudanças
climáticas

ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos

13.2 Integrar medidas de mudanças climáticas nas políticas, estratégias e
planos nacionais

13.2.1 Estabelecimento ou operacionalização de políticas / estratégias / planos integrados
que aumentem a capacidade de adaptação aos impactos adversos das mudanças climáticas

13.b Promover mecanismos para aumentar a capacidade de planeamento
relacionado com as mudanças climáticas e a sua gestão eficaz, com foco nas
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

13.b.1 Obtenção e quantificação do apoio especializado (financeiro, tecnológico e de
capacitação), para mecanismos de aumento da capacidade de planeamento e gestão
relacionados com as mudanças climáticas
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Quadro de Avaliação - FCD Resiliência

SEGURANÇA ALIMENTAR

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Promover a agricultura sustentável

Garantir o acesso permanente a
alimentação adequada

Garantir o acesso permanente a
alimentação adequada

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS)
(Agenda 2030)

ODS 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

ODS 12. Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis
ODS 12. Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis

Metas
(Agenda 2030)

2.3 Até 2030, duplicar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos
produtores agrícolas, por meio de acesso seguro e igual à terra, outros
recursos produtivos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e
oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

2.3.1 Volume de produção por unidade de trabalho, por classes de dimensão das
explorações agrícolas / pecuárias / florestais

2.3.2 Rendimento médio dos produtores agrícolas de pequena escala, por sexo

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade 2.4.1 Proporção de área agrícola explorada de forma produtiva e sustentável
de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas
e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo
12.3 Até 2030, reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita, nos
níveis de retalho e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo
das cadeias de produção e abastecimento

12.3.1 Índice global de perda de alimentos

3.1.1 Taxa de mortalidade materna
3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70
mortes por 100.000 nascidos vivos

SAÚDE PÚBLICA

3.1.2 Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde

Melhorar as condições de salvaguarda da ODS 3. Assegurar uma vida saudável e promover o
saúde pública
bem-estar para todos, em todas as idades

3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a protecção do risco
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a
3.8.1 Cobertura dos cuidados de saúde primários
medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos
Melhorar as condições de salvaguarda da ODS 3. Assegurar uma vida saudável e promover o
saúde pública
bem-estar para todos, em todas as idades

SEGURANÇA E DEFESA

3.2 Até 2030, acabar com as mortes de recém-nascidos e crianças menores de 3.2.2 Taxa de mortalidade neonatal
5 anos, com o objectivo de reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12
por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para
3.2.2 Taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade
pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos

Adequação dos mecanismos de
segurança e defesa em resposta aos
actuais desafios nacionais e
internacionais

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento,
desenvolvimento e formação do pessoal de saúde

3.c.1 Densidade e distribuição dos trabalhadores do sector da saúde

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de
mortalidade relacionada em todos os lugares

16.1.1 Número de vítimas de homicídios intencionais por cada 100 000 habitantes, por sexo
e idade

16.3 Promover o Estado de Direito, a nível nacional e internacional, e garantir a 16.3.2 Número de detidos sem sentença transitada em julgado, em relação à população
igualdade de acesso à justiça para todos
prisional total
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, por meio da cooperação
internacional, para a construção de capacidades a todos os níveis, para a
prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime

16.a.1 Existência de instituições nacionais de direitos humanos, independentes e em
conformidade com os Princípios de Paris
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Quadro 8.2 - AASE do PNDT. Quadro de Avaliação - FCD Valorização e Protecção dos Recursos Naturais
Quadro de Avaliação - FCD Valorização e Protecção dos Recursos Naturais

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Agenda 2030)

ORDENAMENTO E USO EFICIENTE DOS RECURSOS

ODS 6. Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todos

Promover o desenvolvimento territorial
tendo em conta a protecção dos recursos
naturais, da biodiversidade e da qualidade
do ambiente

ODS 6. Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todos

Metas
(Agenda 2030)

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para
todos

6.1.1 Proporção da população com acesso a serviços de água potável geridos de
forma segura

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos

6.2.1 Proporção da população com acesso a serviços de saneamento geridos de
forma segura

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo
e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à
6.3.1 Proporção das águas residuais tratadas de forma segura
metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a
reciclagem e reutilização segura

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os
sectores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para
enfrentar a escassez de água

6.4.2 Nível de stress hídrico: captação de água doce em relação aos recursos totais
de água doce

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos

6.6.1 Evolução da área dos ecossistemas aquáticos

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão
da água e do saneamento

6.b.1 Proporção de administrações locais com políticas e procedimentos
estabelecidos e implementados para a participação das comunidades locais na
gestão da água e saneamento

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para
um ordenamento do povoamento humano participativo, integrado e sustentável

11.3.1 Rácio entre a área urbana ocupada e a taxa de crescimento da população

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades, com
especial atenção à qualidade do ar, à gestão de resíduos municipais e de outros
resíduos

11.6.1 Proporção de resíduos sólidos urbanos recolhidos e com descarga final
adequada do total de resíduos sólidos urbanos gerados, por cidades

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.2.1 Pegada material3, pegada material per capita e pegada material em
percentagem do PIB

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a produção de resíduos através da prevenção,
redução, reciclagem e reutilização

12.5.1 Taxa de reciclagem nacional (ton. material reciclado)

14.4 Até 2020, regular a actividade pesqueira, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não
reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar
planos de gestão com base científica

14.4.1 Proporção dos stocks de peixe dentro de níveis biologicamente sustentáveis

14.4 Até 2020, regular a actividade pesqueira, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não
reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar
planos de gestão com base científica

14.5.1 Cobertura de áreas protegidas em relação às áreas marinhas totais

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

ODS 12. Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis

ODS 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável
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Quadro de Avaliação - FCD Valorização e Protecção dos Recursos Naturais

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Agenda 2030)

Metas
(Agenda 2030)

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS

ORDENAMENTO E USO EFICIENTE DOS RECURSOS

15.1.1 Área florestal em relação à área total do País
ODS 15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
da biodiversidade

Promover o desenvolvimento territorial
tendo em conta a protecção dos recursos
naturais, da biodiversidade e da qualidade
do ambiente
ODS 15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
da biodiversidade

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos
ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial
florestas, zonas húmidas, montanhas e terras áridas

15.1.2 Proporção de sítios importantes para a biodiversidade terrestre e
dulçaquícola que são cobertos por áreas protegidas, por tipo de ecossistema

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de
florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar
substancialmente o florestamento e o reflorestamento

15.2.1 Proporção da área florestal com gestão sustentável em relação à área total
de floresta

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado,
incluindo terrenos afectados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para
alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

15.3.1 Proporção de terra degradada em relação à área total do País

15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a
sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que
são essenciais para o desenvolvimento sustentável

15.4.1 Proporção de sítios importantes de montanhas que são cobertos por áreas
protegidas

15.5.1 Índice de cobertura da montanha verde
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação dos habitats
naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de
espécies ameaçadas

15.5.2 Índice da Lista Vermelha

ODS 8. Promover o crescimento económico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável,
que crie emprego e promova a cultura e os produtos locais

8.9.1 Turismo em percentagem do PIB e taxa de variação

ODS 8. Promover o crescimento económico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável,
que crie emprego e promova a cultura e os produtos locais

8.9.2 Percentagem de empregos relacionados com turismo sustentável, no total do
emprego em turismo

Colocar em valor os recursos naturais, quer
na perspectiva dos modos de vida
ODS 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos,
tradicionais das comunidades, quer no
dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento económico do País
desenvolvimento sustentável

ODS 15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda
da biodiversidade

14.7 Até 2030, aumentar os benefícios económicos nos países menos desenvolvidos, a
partir do uso sustentável dos recursos marinhos, recorrendo a uma gestão sustentável
14.7.1 Valor económico da pesca sustentável em relação ao PIB
da pesca, aquacultura e turismo
14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos
recursos marinhos e mercados

14.b.1 Grau de aplicação de um quadro legal / regulatório / político / institucional
que reconheça e proteja os direitos dos pescadores de pequena escala

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade no
planeamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de
redução da pobreza e nos sistemas de contas

15.9.1 Evolução no cumprimento das metas nacionais estabelecidas (Meta 2 de
Aichi sobre biodiversidade do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020)

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos
financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos
ecossistemas

15.a.1 Financiamento público na conservação e utilização sustentável da
biodiversidade e dos ecossistemas
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Quadro 8.3 - AASE do PNDT. Quadro de Avaliação - FCD Coesão e Inclusão Socio-Territorial
Quadro de Avaliação Comparativa de Cenários - FCD Coesão e Inclusão Socio-Territorial

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Agenda 2030)

Metas
(Agenda 2030)

DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos

11.1.1 Proporção de população residente em áreas urbanas que vive em
alojamentos não clássicos ou com falta de condições de habitabilidade

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
11.2.1 Proporção de população residente com acesso adequado a transportes
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária através
públicos, por sexo, idade e população com deficiência
da expansão da rede de transportes públicos
Promover a redução das assimetrias
territoriais, através da definição de um
sistema urbano coerente que integre
cidades e assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Reforçar a conectividade territorial mediante ODS 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a
a melhoria das redes de acessibilidade e
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
mobilidade e do acesso aos mercados
inovação

COESÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

Promover a equidade no acesso ao
rendimento e às infraestruturas e serviços
básicos

11.3.1 Rácio entre a área urbana ocupada e a taxa de crescimento da população
11.3 Até 2030, reforçar em Moçambique os processos de urbanização inclusivos e
sustentáveis e a capacidade para o planeamento e gestão urbana participada, integrada
e sustentável
11.3.2 Proporção de cidades com uma estrutura de participação directa da
sociedade civil no planeamento e gestão urbana
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes

11.7.1 Proporção de espaço livre de uso público nas cidades para toda a população,
por sexo, idade e população com deficiência

11.a Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando o planeamento nacional e regional de desenvolvimento

11.a.1 Proporção de população residente em cidades que implementem planos de
desenvolvimento urbano e regional

9.1 Desenvolver infraestruturas de qualidade, fiáveis, sustentáveis e resilientes,
incluindo infraestruturas regionais e transfronteiriças, para apoiar o desenvolvimento
económico e o bem-estar humano, focando o acesso equitativo e a preços acessíveis
para todos

9.1.1 Proporção de população residente em áreas rurais que vive num raio de 2 km
de acesso a uma estrada transitável em todas as estações do ano
9.1.2 Passageiros e mercadorias transportados, por modos de transporte
1.1.1 Proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da
linha de pobreza internacional (1.25 dólares por dia), por sexo, grupo etário,
condição perante o trabalho e grau de urbanização

ODS 1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema em todos os lugares, actualmente medida
como pessoas que vivem com menos de 1.25 dólares por dia

ODS 1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os mais pobres
1.4.1 Proporção da população residente que habita em alojamentos, sem acesso a
e vulneráveis, tenham direitos iguais no acesso aos recursos económicos, bem como
acesso aos serviços básicos, à propriedade e controlo sobre a terra e outras formas de serviços básicos
propriedade, à herança, aos recursos naturais, às novas tecnologias e aos serviços
1.4.2 Proporção da população adulta total com direito à posse de terra
financeiros

ODS 4. Garantir o acesso à educação inclusiva, de
qualidade e equitativa, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e
sensíveis às deficiências e às questões de género, e que proporcionem ambientes de
aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4.a.1 Proporção de escolas com acesso a: (a) electricidade; (b) internet; (c)
computadores; (d) infraestruturas e materiais adaptados a estudantes com
deficiências; (e) água potável; (f) instalações sanitárias separadas por sexo; e (g)
instalações para lavagem das mãos

ODS 7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis,
sustentáveis e modernas para todos

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal a serviços de energia modernos, fiáveis e a
preços acessíveis

7.1.1 Percentagem da população com acesso à electricidade

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as actividades
ODS 8. Promover o crescimento económico sustentado,
produtivas, a criação de emprego, o empreendedorismo, a criatividade e inovação, e
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
incentivem a formalização e o crescimento das empresas, através do acesso aos
trabalho decente para todos
serviços financeiros

8.3.1 Proporção do emprego informal no emprego não-agrícola, por sexo
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Quadro de Avaliação Comparativa de Cenários - FCD Coesão e Inclusão Socio-Territorial

COESÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Promover a equidade no acesso ao
rendimento e às infraestruturas e serviços
básicos

Assegurar a protecção e o envolvimento
das mulheres e dos grupos mais
desfavorecidos nos processos de
desenvolvimento

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Agenda 2030)

Metas
(Agenda 2030)

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

ODS 8. Promover o crescimento económico sustentado, 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo, e o trabalho decente para todas as
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e
trabalho decente para todos
remuneração igual para trabalho de igual valor

8.5.2 Taxa de desemprego, por sexo, grupo etário e de pessoas com deficiência

ODS 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre os
países

10.2 Até 2030, capacitar e promover a inclusão social, económica e política de todos

10.2.1 Proporção de pessoas que vivem em agregados familiares com um
rendimento inferior a 50% do rendimento mediano, por sexo, grupo etário e tipo de
limitação

ODS 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar
todas as mulheres e raparigas

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos económicos,
bem como o acesso à propriedade e controlo sobre a terra e outras formas de
propriedade, aos serviços financeiros, à herança e aos recursos naturais

5.a.1 (a) Proporção da população agrícola proprietária ou com direitos de posse das
terras agrícolas, por sexo; e (b) proporção de mulheres entre os proprietários ou
detentores de direitos de posse das terras agrícolas, por forma de exploração das
terras agrícolas

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.7 Assegurar processos de decisão responsivos, inclusivos e participados a todos os
níveis

16.7.1 Proporções de cargos (por sexo, grupo etário, pessoas com deficiência e
grupos populacionais) em instituições públicas (órgãos legislativos nacionais e
locais, administração pública e tribunais) face às distribuições nacionais
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Quadro 8.4 - AASE do PNDT. Quadro de Avaliação - FCD Governança Territorial
Quadro de Avaliação - FCD Governança Territorial

IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA

Critérios

Objectivos de Sustentabilidade
(PNDT)

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(Agenda 2030)

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Metas
(Agenda 2030)

Indicadores de Sustentabilidade
(Agenda 2030)

11.3 Até 2030, reforçar em Moçambique os processos de urbanização inclusivos e
11.3.2 Proporção de cidades com uma estrutura de participação directa da
sustentáveis e a capacidade para o planeamento e gestão urbana participada, integrada
sociedade civil no planeamento e gestão urbana
e sustentável

16.6.1 Proporção de gastos públicos em proporção ao orçamento original aprovado,
por sector
Melhorar a participação pública e a
transparência dos processos de
desenvolvimento territorial aos diferentes
níveis (nacional, provincial, distrital e
municipal)

16.6 Desenvolver instituições efectivas, responsabilizáveis e transparentes a todos os
níveis de gestão territorial
16.6.2 Proporção da população satisfeita com as suas experiências recentes com os
serviços públicos

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.7 Assegurar processos de decisão responsivos, inclusivos e participados a todos os
níveis

16.7.1 Proporções de cargos (por sexo, grupo etário, pessoas com deficiência e
grupos populacionais) em instituições públicas (órgãos legislativos nacionais e
locais, administração pública e tribunais) face às distribuições nacionais

16.6.1 Proporção de gastos públicos em proporção ao orçamento original aprovado,
por sector
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.6 Desenvolver instituições efectivas, responsabilizáveis e transparentes a todos os
níveis de gestão territorial
16.6.2 Proporção da população satisfeita com as suas experiências recentes com os
serviços públicos

Melhorar as condições para a
implementação e seguimento dos
instrumentos de ordenamento do território

ODS 17. Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável

17.14 Reforçar a coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável

17.14.1 Existência de mecanismos implementados para reforçar a coerência de
políticas para o desenvolvimento sustentável
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8.2

ANEXO II - POLÍTICAS DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL DO BANCO MUNDIAL

Quadro 8.5 - Políticas de Salvaguarda Ambiental e Social do Banco Mundial
Políticas de
Salvaguarda

OP 4.01
Avaliação
Ambiental

Objectivos principais

Aplicabilidade

O objectivo desta política é garantir que os
projectos financiados pelo Banco Mundial
sejam ambientalmente sólidos e sustentáveis,
e que a tomada de decisão seja melhorada
através da análise apropriada das acções e
de seus possíveis riscos e impactos
ambientais no ambiente natural (ar, água e
solos); saúde humana e segurança; recursos
físico-culturais; e interesses globais e
transfronteiriços do ambiente.

Esta Política é aplicada quando algum projecto
ou projecto é passível de provocar impactos
ambientais adversos na sua área de influência.

Esta política reconhece que a conservação de
habitats naturais é essencial para a protecção
da sua biodiversidade original, para a
conservação dos serviços ambientais e
produtos para a sociedade humana e para o
desenvolvimento sustentável a longo prazo.

Esta política é utilizada por qualquer projecto
considerado como potencial causador de
mudanças significativas (perda) ou degradação
de habitats naturais, seja directamente (através
da construção) ou indirectamente (com as
actividades humanas induzidas pelo projecto).

Dependendo do projecto e da natureza dos
seus impactos, podem ser usados uma série de
instrumentos como: EIA, Auditorias Ambientais,
Avaliações de perigo ou de risco, e o Plano de
Gestão Ambiental (PGA).
Para se avaliar qual o tipo de avaliação
ambiental deve ser aplicado aos projectos
podem ser seguidos as directivas da OP, a
legislação nacional ou seguir as orientações da
Checklist apresentados neste ESMF.

Por conseguinte, o Banco apoia a protecção,
gestão e restauração de habitats naturais, no
Habitats Naturais âmbito do financiamento do projecto, assim
como o diálogo político, o trabalho sectorial e
o sector económico.
OP 4.04

Ao financiar os projectos o Banco espera que
os proponentes apliquem o princípio da
precaução na gestão dos seus recursos
naturais, para garantir oportunidades para o
desenvolvimento ambiental sustentável.

OP 4.36
Florestas

O objectivo desta política é ajudar os países a
aproveitar o potencial das florestas para
reduzir a pobreza de uma forma sustentável,
integrando eficazmente as florestas no
desenvolvimento económico sustentável e
protegendo os serviços e valores ambientais
vitais, locais e globais, das florestas.

Esta política é utilizada sempre que os
projectos de investimento financiados pelo
Banco (i) tenham o potencial a provocar
impactos na saúde e a qualidade das florestas
ou pôr em causa os direitos e o bem-estar das
comunidades e seu nível de dependência ou
iteração com as florestas; ou (ii) possa causar
mudanças na gestão, protecção ou utilização
Onde houver necessidade de harmonizar a de florestas naturais ou plantações.
restauração da floresta e o desenvolvimento
da agricultura, o Banco apoia com actividades
da restauração da floresta que mantêm ou
realçam a funcionalidade da biodiversidade e
do ecossistema.
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Políticas de
Salvaguarda

Objectivos principais

Aplicabilidade

O objectivo desta política é: (i) promover o uso
de controlo biológico e reduzir o uso de
pesticidas químicos sintéticos; e (ii) consolidar
as competências legislativas dos países e de
suas instituições para promover e assegurar
uma gestão de pragas segura, eficaz e
ambientalmente sólida.

A política é utilizada se: (i) esta prevista a
obtenção dos pesticidas ou dos equipamentos
de aplicação (tanto indirectamente através do
projecto, como indirectamente, através de cofinanciamentos ou das contrapartes dos
governos que financiam); (ii) o projecto pode
afectar a Gestão das Pragas de um modo que
os danos poderiam ocorrer, mesmo que o
projecto não previsse a obtenção de pesticidas.
Isto inclui os projectos que podem (i) conduzir
incremento do uso de pesticidas e ao
subsequente aumento do risco para saúde e
ambiente; (ii) mantém ou expandem as práticas
actuais de Gestão de Pragas insustentáveis,
não baseadas em princípios do IPM, e/ou
ponha em risco significativamente a saúde ou o
ambiente.

Mais especificamente, esta política pretende,
entre outros objectivos:
OP 4.09
Gestão de
Pragas

(a) Determinar que as actividades ligadas à
gestão de pragas nas operações financiadas
pelo Banco tem por base em princípios de
integração e procuram reduzir o uso de
pesticidas químicos sintéticos;

(b) Assegurar que os perigos à saúde e os
riscos ambientais associados à gestão de
pragas, principalmente o uso de pesticidas, Certos projectos, como os relacionados
são minimizados e podem ser geridos irrigação em pequena escala, aumento
áreas de pecuária, etc., podem resultar
eficazmente pelo usuário.
criação ou expansão de planos de gestão
pragas.
O objectivo desta política é ajudar os países a
evitar ou mitigar impactos adversos gerados
por projectos de desenvolvimento no
património cultural

OP 11.03
Património
Cultural

OP 4.10
População
Indígena

Para finalidades desta política, “os recursos
físicos-culturais” são definidos como os
objectos móveis ou imóveis, os locais, as
estruturas, os grupos de estruturas, as
características e as paisagens naturais
arqueológicas,
paleontólogas,
históricas,
arquitectónicas, religiosas, de grande beleza
ou de outro significado cultural. Estes
recursos podem estar localizados em zonas
urbanas ou rurais, em ambientes à superfície,
no subterrâneo ou ambiente subaquático.

a
de
na
de

Esta política aplica-se sempre que sejam
previstos impactos negativos no património
cultural (incluindo áreas sagradas, cemitérios,
locais de culto)

Todos os projectos classificados como
categoria A ou B que necessitam de avaliação
ambiental sob a directiva OP 4.01 também
devem seguir esta política.

Para todos os projectos que são propostos A política é aplicada quando o projecto afecta
para o financiamento do Banco que afectam directa ou indirectamente as populações
povos indígenas, o Banco exige o proponente indígenas.
acoplar um processo de consulta pública livre,
prévia, e transparente que resulte num meio
de suporte abrangente à maior parte das
comunidades indígenas afectadas a redor do
projecto.
O projecto financiado pelo Banco deve incluir
medidas para: (a) evitar efeitos potenciais
adversos nas comunidades indígenas de
populações; ou (b) quando não é possível
evitar os efeitos, minimiza, mitiga, ou
compensa tais efeitos.
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Políticas de
Salvaguarda

Objectivos principais

Aplicabilidade

Os projectos financiados pelo Banco são
projectados também com a garantia de que as
populações indígenas recebam os benefícios
sociais e económicos que são culturalmente
apropriados e adequados ao género e as
intergerações.
O objectivo desta política é (i) evitar ou
minimizar o reassentamento involuntário
quando possível, explorando todas as
alternativas viáveis do projecto; (ii) ajudar às
pessoas deslocadas a melhorar seus
OP 4.12
anteriores padrões de vida, rendimentos e
Reassentamentos
níveis da produção, ou pelo menos em
Involuntários
restaurá-los; (iii) incentivar a participação da
comunidade no planeamento e execução do
reassentamento; e (iv) fornecer assistência as
populações afectadas, não obstante a
legalidade da terra.

OP 4.37
Segurança de
Barragens

Esta política não abrange somente deslocações
físicas, mas qualquer perda de terra ou os
outros recursos, tendo como resultados; (i)
deslocação ou perda do abrigo; (ii) perda dos
recursos ou do acesso aos recursos; (iii) perda
de fontes da renda ou de meios de
subsistência, havendo ou não reassentamento
das populações afectadas. Nestes casos o
Banco Mundial requer o estabelecimento de um
Plano de Acção de Reassentamento (PAR),
baseado num Quadro da Política de
Reassentamento (QPR).

Os objectivos destas políticas são os
seguintes:
garantir
que
profissionais
experientes e competentes projectem e
supervisionem a construção de novas
barragens; que o proponente adopte e
execute medidas de segurança para
barragem e seus trabalhos associados.

Esta política é aplicada quando o Banco
financia: (i) projectos que envolvem a
construção de grandes represas (15 m ou mais
elevados) ou represas que representam perigo;
e (ii) um projecto que é dependente de uma
represa existente. Para represas pequenas, as
medidas de segurança genéricas da represa
projectadas por coordenadores qualificados são
Para as represas existentes, assegurar que geralmente adequadas.
qualquer a represa que possa influenciar o
desempenho do projecto esteja identificada,
que seja realizada uma avaliação da
segurança da mesma, e as medidas de
segurança adicionais necessárias para
barragem e trabalho correctivos sejam
executados.
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8.3

ANEXO III - PADRÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS DO BANCO MUNDIAL

Quadro 8.6 - Padrões Ambientais e Sociais do Banco Mundial
Padrões Ambientais e
Sociais
PAS 1
Avaliação e Gestão de
Riscos e Impactos
Ambientais e Sociais
PAS 2
Relações Laborais e
Condições de trabalho

PAS 3
Eficiência de Recursos
e Prevenção e Gestão
da Poluição

PAS 4
Saúde e Segurança da
Comunidade

PAS 5
Aquisição de Terra,
Restrições ao Uso da
Terra e
Reassentamento
Involuntário

Aplicabilidade

Define as responsabilidades do Mutuário para avaliar, gerir e monitorar os riscos e
impactos ambientais e sociais associados a cada etapa de um projecto apoiado pelo
Banco através do Financiamento de Projectos de Investimento, a fim de alcançar
resultados ambientais e sociais compatíveis com os Padrões Ambientais e Sociais.
Reconhece a importância da criação de emprego e geração de renda na busca da
redução da pobreza e no crescimento económico inclusivo. Os Mutuários podem
promover relações sólidas entre os empregadores e os trabalhadores e melhorar os
benefícios de desenvolvimento de um projecto, tratando os trabalhadores de forma
justa e proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis.
Reconhece que a actividade económica e a urbanização geralmente geram poluição
do ar, da água e do solo e consomem recursos finitos que podem ameaçar as
pessoas, os serviços dos ecossistemas e o meio ambiente a nível local, regional e
global. A concentração atmosférica actual e projectada de gases de efeito estufa
(GEE) ameaça o bem-estar das gerações actuais e futuras. Ao mesmo tempo, o uso
mais eficiente e eficaz dos recursos, a prevenção da poluição e a redução de
emissões de GEE e as tecnologias e práticas de mitigação tornaram-se mais
acessíveis e alcançáveis.
Reconhece que as actividades, equipamentos e infraestrutura do projecto podem
aumentar a exposição da comunidade a riscos e impactos. Além disso, as
comunidades que já estão sujeitas a impactos das mudanças climáticas também
podem ser afectadas por uma aceleração ou intensificação desses impactos devido às
actividades do projecto.
Reconhece que a aquisição de terras e as restrições ao uso da terra decorrentes do
projecto podem ter impactos adversos sobre comunidades e pessoas. A aquisição de
terras ou as restrições ao uso da terra decorrentes do projecto podem causar
deslocamento físico (relocalização, perda de lugar de residência ou perda de abrigo),
deslocamento económico (perda de terras, activos ou acesso a activos, levando à
perda de fontes de renda ou outros meios de subsistência), ou ambos. O termo
“reassentamento involuntário” refere-se a esses impactos. O reassentamento é
considerado involuntário quando as pessoas ou comunidades afectadas não têm o
direito de recusar a aquisição de terras ou restrições ao uso da terra que resultem em
deslocamento.

Reconhece que proteger e conservar a biodiversidade e gerir de maneira sustentável
os recursos naturais vivos são aspectos fundamentais para o desenvolvimento
sustentável. A biodiversidade é definida como a variabilidade entre os organismos
PAS 6
vivos de todas as origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres,
Conservação da
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem
Biodiversidade e Gestão parte; isso inclui a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e dos
Sustentável dos
ecossistemas. A biodiversidade sustenta frequentemente os serviços dos
Recursos Naturais Vivos ecossistemas valorizados pelos seres humanos. Consequentemente, os impactos na
biodiversidade podem afectar negativamente a prestação dos serviços dos
ecossistemas.
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Padrões Ambientais e
Sociais
PAS 7

Aplicabilidade
(Não é aplicável em Moçambique)

Povos Indígenas /
Comunidades Locais
Tradicionais da África
Subsaariana
Historicamente
Carenciadas

PAS 8
Património Cultural

PAS 9
Intermediários
Financeiros

Reconhece que o património cultural proporciona uma continuidade em formas
tangíveis e intangíveis entre o passado, o presente e o futuro. Os povos identificam-se
com o património cultural como um reflexo e uma expressão dos seus valores,
crenças, conhecimentos e tradições em constante evolução. O património cultural, nas
suas muitas manifestações, é importante como fonte de informações científicas e
históricas valiosas, como um activo económico e social para o desenvolvimento e
como parte integrante da identidade e prática cultural das pessoas. O PAS 8
apresenta medidas destinadas a proteger o património cultural ao longo do ciclo de
vida do projecto.
Reconhece que mercados domésticos financeiros e de capital robustos são
importantes para o desenvolvimento económico, o crescimento e a redução da
pobreza. O Banco está empenhado em apoiar o desenvolvimento sustentável do sector
financeiro e melhorar o papel dos mercados financeiros e de capital domésticos.

Reconhece a importância de um envolvimento aberto e transparente entre o Mutuário
e as partes interessadas do projecto (os stakeholders) como um elemento essencial de
Envolvimento de Partes boas práticas internacionais. O envolvimento efectivo das partes interessadas pode
Interessadas e Acesso à melhorar a sustentabilidade ambiental e social dos projectos, melhorar a aceitação do
projecto e dar uma contribuição significativa para o desenho e a implementação bemInformação
sucedida do projecto.
PAS 10
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8.4

ANEXO IV – CORRESPONDÊNCIA ENTRE ÁREAS SENSÍVEIS E AS CAMADAS DO WEBSIG

Quadro 8.7 – Correspondência entre as legendas das Áreas Sensíveis e as camadas do WebSIG
Designação na legenda

Aba WebSIG

Camada WebSIG

Sub-Camada
WebSIG

AASE - Áreas Sensíveis
Património Natural (I)
Ecossisteas Marinhos e Costeiros
Recifes de coral

Ecossistemas e
Biodiversidade

Tipos de recife

-

Costa de coral e áreas costeiras pantanosas

Faixa Costeira

Zoneamento da Faixa
Costeira

-

Substractos bentónicos

Ecossistemas e
Biodiversidade

Substratos bentónicos

-

Áreas de mangal

Ecossistemas e
Biodiversidade

Área de mangal

-

Áreas costeiras pantanosas

Faixa Costeira

Zoneamento da Faixa
Costeira

-

Áreas costeiras pantanosas e costa deltaica

Faixa Costeira

Zoneamento da Faixa
Costeira

-

Costa de Dunas

Faixa Costeira

Zoneamento da Faixa
Costeira

-

Áreas Prioritárias para a Conservação (APC)

Ecossistemas e
Biodiversidade

Habitats marinhos
importantes

-

Áreas Chave para a Biodiversidade (KBA)

Zonas Prioritárias de
Conservação

Áreas chave para a
Biodiversidade (KBA)

-

Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade
(IBA)

Zonas Prioritárias de
Conservação

Áreas importantes
para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)

-

IMMA Zonas costeiras de reprodução em
Moçambique

Zonas Prioritárias de
Conservação

Áreas importantes
para mamíferos
marinhos (IMMA)

IMMA zonas costeiras
de reprodução em
Moçambique

IMMA Arquipélago de Bazaruto e Baía de Inhambane

Zonas Prioritárias de
Conservação

Áreas importantes
para mamíferos
marinhos (IMMA)

IMMA arquipélago de
Bazaruto e Baía de
Inhambane

Áreas de Significância Biológica ou Ecológica (EBSA)

Zonas Prioritárias de
Conservação

Áreas de significância
biológica ou ecológia
(EBSA)

-

Delta do Zambeze (Sítio Ramsar)

Zonas Prioritárias de
Conservação

Delta do Zambeze
(Ramsar)

-

Património Natural (II)
Áreas Relevantes para a Biodiversidade Marinha
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Designação na legenda

Áreas de nidificação de tartarugas marinhas

Aba WebSIG

Camada WebSIG

Sub-Camada
WebSIG

Ecossistemas e
Biodiversidade

Áreas de nidificação
de tartarugas
marinhas

-

Áreas de
Conservação

Áreas de
Conservação
Transfronteiriça (ACT)

-

Áreas de
Conservação

Parque Nacional das
Quirimbas

Áreas de
Conservação

Parque Nacional do
Arquipélago de
Bazaruto

PN Bazaruto: Limites

Áreas de
Conservação

Reserva Especial de
Maputo

RE de Maputo:
Limites

Áreas de
Conservação

Reserva Nacional de
Marromeu

RN de Marromeu:
Limites

Áreas de
Conservação

Reserva Nacional de
Pomene

Áreas de
Conservação

Reserva Marinha
Parcial da Ponta do
Ouro

RMP da Ponta do
Ouro: Limites

Áreas de
Conservação

Área de Proteção
Ambiental do
Arquipélago das Ilhas
Primeiras e Segundas

APA AIPS: Limites

Áreas de
Conservação

Área de Proteção
Ambiental de Maputo

APA Maputo

Áreas de
Conservação

Zona de Proteção
Total de Cabo de São
Sebastião

-

Património Natural (III)
Áreas de Conservação
Áreas de Conservação Transfronteiriça (ATC)

PN Quirimbas: Limites
PN Quirimbas: Zona
Tampão

Parque Nacional

Reserva Especial

Reserva Nacional

Área de Protecção Ambiental

Zona de Protecção Total do Cabo de São Sebastião
Reservas Florestais
Parque Ecológico de Malhazine
Fazenda de Bravio
Coutada Oficial

PN Bazaruto: Zona
Tampão Marinha

RN de Pomene:
Limites
RN de Pomene: Zona
Tampão

Reservas Florestais
Áreas de
Conservação

Outras Áreas de
Conservação

Parque Ecológico de
Malhazine
Fazendas de Bravio
Coutadas Oficais

Património Cultural, Arquitectónico e
Arqueológico
Património Costeiro
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Designação na legenda

Aba WebSIG

Camada WebSIG

Sub-Camada
WebSIG

Património edificado

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Patrimonio edificado

-

Património religioso

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Património religioso

-

Conjunto urbano edificado

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Conjunto urbano
edificado

-

Estações arqueológicas

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Estações
arqueológicas

-

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Portos com interesse
histórico

-

Infraestruturas
Portuárias e
Navegação

Infraestruturas
Portuárias

-

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Faróis com interesse
patrimonial

-

Turismo e Recreio

Faróis com interesse
patrimonial e turístico

-

Patrimonio cultural,
arquitetonico e
arqueológico

Naufrágios (buffer)

-

Administrativo

Povoados

-

Portos Históricos

Portos histórios

Faróis e Farolins com Interesse Patrimonial

Faróis e farolins

Património Arqueológico e Subaquático Naufrágios
Património arqueológico subaquático

Comunidades Costeiras
Agricultura de Subsistência
Agricultura de subsistência
Pesca Artesanal
Ocupação da faixa
costeira/Comunidades Centros de Pesca
costeiras

-

Ocupação da faixa
costeira/Comunidades Núcleos de Pesca
costeiras

-

Centros e núcleos de pesca

Zona de pesca artesanal

Pescas

Zona de pesca
artesanal

-
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Designação na legenda

Aba WebSIG

Camada WebSIG

Sub-Camada
WebSIG

Exploração de Recursos para a Energia e
Construção
Ecossistemas e
Biodiversidade

Área de Mangal

-

Leitos de cheia

Mudanças climáticas

Área frequentemente
inundada

-

Exposição à erosão e galgamento (horizonte 2100)

Evolução da Linha de
Costa

Índice de exposição à
erosão e galgamento

-

Qualidade Ambiental

Riscos da Qualidade
Ambiental Costeira

-

Infraestruturas portuárias

Infraestruturas
Portuárias e
Navegação

Infraestruturas
Portuárias

-

Canais de navegação

Infraestruturas
Portuárias e
Navegação

Canais de Navegação

-

Produção de hidrocarbonetos

Recursos energéticos
(petróleo e gás)

Produção de
hidrocarbonetos

-

Pontos de ancoragem de cruzeiros

Turismo e recreio

Pontos de Ancoragem
de Cruzeiros

-

Pólos turísticos

Turismo e recreio

Pólos Turísticos

-

Corredores de tráfego internacional de navios

Qualidade Ambiental

Riscos da Qualidade
Ambiental Marítima

-

Área de mangal
AASE - Perigos Naturais e Antrópicos
Perigos Naturais

Perigos Antrópicos
Riscos da qualidade ambiental costeira
Poluição
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8.5

ANEXO V – CENÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO

Quadro 8.8 – Cenários Estratégicos para o Ordenamento do Espaço Marítimo
CENÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO
Eixos Estratégicos (EE)
Objetivos Estratégicos (OE)

CENÁRIO DE COESÃO

CENÁRIO REACTIVO

CENÁRIO DE MUDANÇA

CENÁRIO PROACTIVO

OE 3.I.1a Minimizar as insuficiências dos IOT através
do planeamento, por todas as unidades territoriais, dos
seu territórios, pondo em prática modelos sustentáveis
de gestão do risco e do território costeiro, aplicando o
conhecimento científico actual sobre dinâmica
costeira, evitando conflitos de utilização do espaço e
criando condições para a integração socioeconómica
das comunidades e promovendo o planeamento e
infraestruturação de base em áreas com grande
potencial turístico ao longo da costa e em especial nas
ZIT.

OE 4.I.1a Ordenar o espaço marítimo e as zonas
costeiras, contemplando o aperfeiçoamento da
combinação apropriada de actividades que permita um
ecossistema sustentável a longo prazo, a conservação
de áreas de elevado valor em termos de
biodiversidade e a valorização dos habitats costeiros
que contribuem para incrementar a resiliência do
litoral.

EE I – Modelo de governação
OE ?.I.1 Ordenamento e gestão
do território

OE 1.I.1 Reforçar o Sistema de Ordenamento do
Território e respectivos Instrumentos, em particular os
que incidem sobre as zonas costeiras e o espaço
marítimo, para garantir o ordenamento e a gestão
sustentável destes espaços, internalizando a
problemática da erosão (e protecção) costeira,
impedindo a destruição das protecções naturais e
controlando os impactos das actividades de pesquisa
e prospecção de recursos naturais

OE 2.I.1 Recorrer ao actual quadro legal e sistema de
ordenamento do território para reduzir ineficiências e
conflitos na faixa costeira e reforçar a sua aplicação
para as questões ambientais relacionadas directa ou
indirectamente com o espaço marítimo e faixa costeira

OE 1.I.2 Assegurar a articulação, nomeadamente
através de um zoneamento adequado, entre as várias
actividades que ocorrem nas zonas costeiras e espaço
marítimo, com especial destaque para as relações
entre as comunidades costeiras e as áreas de
conservação e o turismo, entre a pesca e as restantes
actividades portuárias e o turismo e entre os portos e
as áreas de conservação.

OE 3.I.2a Melhorar a formação, educação e
sensibilização ambiental e, particularmente, o nível de
consciencialização/ literacia sobre dinâmica costeira, o
OE 2.I.2 Envolver as comunidades locais na gestão litoral e os oceanos
OE 4.I.2 Aproveitar a capacidade de angariação de
sustentável dos recursos naturais terrestres,
fundos para a conservação e os rendimentos do
nomeadamente para minimizar as pressões diversas
turismo de natureza para aumentar a participação
sobre espécies e habitats e promover e divulgar a
pública local no processo de tomada de decisões
importância dos ecossistemas para as comunidades
OE 3.I.2b Dinamizar a participação de organizações relacionadas com a conservação.
costeiras e para o desenvolvimento do turismo.
da sociedade civil na protecção e conservação da
biodiversidade e a participação pública local no
processo de tomada de decisões.

OE ?.I.2 Participação da
sociedade civil

OE 4.I.1b Valorizar instrumentos como a estratégia e
plano de acção nacional para a conservação da
diversidade biológica e os planos de maneio e de
OE 3.I.1b Implementar planos de adaptação e
negócio das áreas de conservação para melhorar a
mitigação da susceptibilidade às mudanças climáticas
gestão das áreas de conservação e potenciar o
sistema nacional de áreas de conservação e os
ecossistemas marinhos e biodiversidade associada
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Eixos Estratégicos (EE)
Objetivos Estratégicos (OE)

CENÁRIO DE COESÃO

CENÁRIO REACTIVO

CENÁRIO DE MUDANÇA

CENÁRIO PROACTIVO

OE 2.I.3Impedir/ controlar a degradação de habitats
costeiros críticos (nomeadamente berçários e zonas
de desova) para minimizar a deterioração das
condições de sustentabilidade ambiental, por acção de
actividades como a exploração de recursos,
aquacultura offshore e turismo, e melhorar o papel do
sector das pescas na economia das comunidades
costeiras

OE 3.I.3 Aproveitar as abordagens estratégicas do
governo central para o desenvolvimento local e os
apoios de ONG e indústrias emergentes no mar
(nomeadamente na área da energia) para estabelecer
novas áreas de conservação marinhas e aumentar a
eficiência de protecção das existentes e de outros
habitats costeiros e de mar profundo e para minimizar
conflitos entre as actividades das comunidades
costeiras e outras actividades que exploram recursos
na mesma região, valorizando e promovendo as
actividades tradicionais (agricultura e pesca),
actividades industriais de pequena e média escala e o
acesso a recursos energéticos locais para o
desenvolvimento de actividades urbanas e industriais
nos distritos costeiros.

OE 4.I.3a Assegurar (através de planeamento
adequado) que o desenvolvimento social e económico
associado ao turismo respeita o património natural e
preserva a biodiversidade e ecossistemas marinhos e
terrestres.

OE 2.I.4a
Reforçar o quadro legal de gestão
ambiental, pesqueira, etc. e outros instrumentos para
promover a conservação e protecção dos habitats
propícios à manutenção dos recursos e à salvaguarda
do ambiente minimizando a variabilidade da actividade
pesqueira e a vulnerabilidade das actividades locais às
calamidades naturais

OE 3.I.4a Melhorar o quadro legal e dinamizar políticas
e legislação favoráveis ao desenvolvimento da pesca
artesanal, ao incentivo de projectos do ramo mineiro, à
gestão da investigação científica marinha e à criação e
manutenção de redes nacionais de pesquisadores do
mar e à gestão de todas actividades realizadas no mar
ou faixa costeira

EE I – Modelo de governação
OE ?.I.3 Coordenação
multissectorial
OE 1.I.3 Pôr em prática legislação, mecanismos
reguladores e de controlo (fiscalização) e planos de
contingência que controlem, entre outros, a pesca
desregulada e a sobreexploração de alguns
mananciais, as licenças das concessões face aos
conflitos de usos da zona costeira e espaço marítimo e
eventuais episódios de poluição associados a
acidentes marítimos e deficientes práticas de
prospecção e exploração de massas minerais e
hidrocarbonetos.

OE ?.I.4 Coordenação legal e
administrativa
OE 1.I.4a Reforçar a capacidade institucional das
áreas de conservação (e ANAC) e das entidades de
turismo, para a gestão, fiscalização e redução dos
impactos associados às diversas actividades, com
destaque para a pesca e as concessões mineiras e de
recursos energéticos.

OE 1.I.4b Promover condições de recolha de
informação (e estatísticas especificas) sobre as
diversas actividades que integram a economia azul em
Moçambique e o seu potencial de contribuição para a
balança comercial, o VAB e o emprego.

OE 4.I.3b Potenciar 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.

OE 4.I.4a Articular o quadro legal (incluindo o POEM),
estratégico e institucional existente, para sistematizar
o ordenamento e gestão do espaço e do risco costeiro
e a salvaguarda dos serviços do ecossistema e dos
recursos costeiros e marítimos numa abordagem
ecossistémica, operacionalizando a protecção do
OE 3.1.4b
Assegurar a fiscalização e garantir o ambiente, e promovendo uma gestão adaptativa das
OE 2.I.4b
Reforçar a fiscalização para impedir a
efectivo uso das ferramentas legais existentes no várias actividades que ocorrem no espaço marítimo e
sobreexploração de alguns mananciais e o impacto da
domínio das pescas para evitar a sobreexploração dos zona costeira, tendo presentes as comunidades locais
poluição das águas que podem limitar a actividade
recursos, as prácticas ilegais e/ou inapropriadas e a
pesqueira
captura de espécies protegidas na pesca recreativa
OE 3.I.4c Promover uma acção mais focada,
organizada e transparente do Governo e instituições
públicas
na
aquisição
de
conhecimento
e
sistematização e decisão nos assuntos da qualidade
ambiental, na melhoria da articulação entre as
OE 2.I.4c
Potenciar os grandes projectos e instituições relativa à qualidade e segurança alimentar
iniciativas governamentais existentes nos diferentes e na melhoria da informação e da troca de informação
sectores que actuam no mar e na costa, minimizando entre Instituições
os riscos com impacto no domínio marítimo e os
possíveis conflitos de interesse com o exercício de OE 3.I.4d Promover/ reforçar as organizações de base
e instituições que trabalhem em prol da agricultura e
outras actividades
da pesca artesanal e/ou na pesquisa e investigação de
produtos e tecnologias novas/ melhoradas para
reforçar a rede e promover a utilização de
infraestruturas de apoio à comercialização, ao
processamento e à conservação

OE 4.I.4b Tirar partido do quadro institucional e da
capacidade de mobilização e captação de
investimentos privados e parcerias externas para
envolver as comunidades locais na gestão sustentável
dos recursos naturais e na produção aquícola
sustentável de produtos seguros melhorando a renda
para as famílias.
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EE II – Ambiente marinho e costeiro
OE ?.II.1 Modelo de gestão dos
ecossistemas marinhos e
costeiros / Áreas de
conservação

OE 1.II.1 Melhorar a representação do ambiente
marinho na rede nacional de áreas de conservação,
reduzir as lacunas no conhecimento científico e
colmatar
as
deficiências
no
planeamento,
ordenamento e gestão da utilização do território de
forma a proteger os ecossistemas costeiros, minimizar
a degradação e destruição de habitats e assegurar a
adequação das várias actividades à presença de áreas
de conservação.

OE ?.II.2 Qualidade do
ambiente

OE 1.II.2 Assegurar a qualidade do ambiente do
espaço marítimo e zonas costeiras aumentando a
cobertura de infraestruturas e outras soluções de
saneamento, as possibilidades de gestão de resíduos
(sólidos e líquidos) e das fontes poluidoras e
procurando, junto dos países vizinhos, a manutenção
dos caudais internacionais e o reforço da gestão de
resíduos de plástico e não biodegradáveis.

OE 3.II.1a Estabelecer novas Áreas de Conservação
Marinhas e aumentar a eficiência de protecção das
existentes e de outros habitats costeiros e de mar
profundo, com o apoio de Políticas e Estratégias para
o mar e zonas costeiras e de ONG e indústrias
emergentes no mar, de programas que permitam
envolver as comunidades costeiras e a participação
pública local no processo de tomada de decisões,
promovendo parcerias público-privadas na gestão e no
turismo nas áreas de conservação e apostando no
desenvolvimento da investigação científica para
OE 2.II.1 Reforçar a aposta na conservação e
minimizar as lacunas existentes
protecção da qualidade e diversidade dos habitats e
espécies emblemáticas de forma a aumentar a
resiliência a ameaças externas, envolvendo as
comunidades locais (reduzindo os níveis de pobreza),
promovendo e divulgando o valor dos ecossistemas
com importância para essas comunidades e para o
turismo e controlando os impactes da exploração de
recursos,
da
aquacultura
offshore
e
dos OE 3.II.1b Declarar a área do Tofo como uma Área de
empreendimentos turísticos.
Conservação Marinha pelo seu reconhecimento
internacional como “hot spot” de classe mundial e
contribuindo para minimizar as pressões sobre as
dunas primárias e os ecossistemas marinhos e
costeiros.

OE 2.II.2 Reforçar as preocupações com as questões
ambientais, nomeadamente o controlo (fiscalização)
da poluição industrial e doméstica, incluindo ao nível
das
bacias
hidrográficas
transfronteiriças
e
incentivando a concretização de projectos (públicos e
privados) que contemplem o aumento da oferta de
serviços de saneamento e a gestão de resíduos
(sustentabilidade e economia circular).

OE 3.II.2a Aprofundar as parcerias com os países da
SADC e outros parceiros, e capitalizar a ratificação de
convenções e programas internacionais, para melhorar
a cobertura de saneamento e a gestão de resíduos
envolvendo a força laboral das comunidades locais.

OE 4.II.1a Divulgar os valores ambientais e a
biodiversidade da costa de Moçambique, bem como as
acções destinadas a potenciar o valor ambiental,
natural, paisagístico e socioeconómico do espaço
marítimo e zona costeira, tendo presentes a rede de
áreas de conservação e os ecossistemas costeiros e
marinhos, colocando Moçambique como a referência
Africana e/ou Mundial da conservação costeira e
marinha e do turismo sustentável.
OE 4.II.1b Promover o potencial de valor dos
ecossistemas costeiros (mangais, recifes de coral e
ervas marinhas), quer para as comunidades costeiras
que praticam pesca tradicional, quer para o
desenvolvimento do turismo, com o apoio da
capacidade de investigação, através do processo de
OEM, que pode contribuir para os objectivos da
abordagem ecossistémica, e do aperfeiçoamento da
combinação apropriada de actividades que permita um
ecossistema sustentável a longo prazo.
OE 4.II.1c Assegurar que o desenvolvimento social e
económico, nomeadamente o do turismo, respeita o
património natural florestal e faunístico e preserva a
biodiversidade e ecossistemas marinhos e terrestres,
nomeadamente com recurso a um adequado
planeamento e ao controlo do abate de algumas
espécies marinhas com grande importância para o
turismo.
OE 4.II.2a Valorizar as condições oceanográficas e
fluviais propícias à produtividade e aumentar o
potencial de valorização económica da reciclagem e
reutilização dos resíduos sólidos, dinamizando práticas
de qualificação ambiental e de economia circular com
o apoio do desenvolvimento tecnológico e científico e
das ONG e indústrias emergentes no mar e tirando
partido da maior consciencialização para o impacto
negativo da actividade humana no meio natural,
nomeadamente oceânico.
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EE II – Ambiente marinho e costeiro
OE 4.II.2b Aproveitar a recolha de parâmetros do
espaço marítimo (meteorologia, oceanografia, biologia,
OE 3.II.2b Potenciar o sequestro e armazenamento de poluição, etc.) a partir dos equipamentos e instalações
CO2 em estruturas profundas nas quais previamente
de pesquisa e produção de hidrocarbonetos para a
2
se tenha identificado e extraído hidrocarbonetos .
monitorização do ambiente marinho e para o
desenvolvimento da investigação científica naquelas
temáticas.
OE ?.II.3 Faixa costeira /
Mudanças climáticas

2

OE 2.II.3a
Conservar
e/ou
reforçar
as
características naturais da faixa costeira que poderão
contribuir para a resiliência costeira a processos
erosivos e mudanças climáticas, nomeadamente
recorrendo à aplicação de IOT (incluindo o POEM) que
visem o ordenamento e gestão do espaço e do risco
OE 1.II.3 Controlar a problemática da erosão costeira, costeiro e aos depósitos de areia da plataforma
nomeadamente
impedindo
pressões
dos continental para robustecimento das praias.
empreendimentos e actividades turísticas sobre as
dunas primárias e ecossistemas marinhos e costeiros
degradando a protecção natural
OE 2.II.3b
Promover o estudo dos efeitos das
mudanças climáticas sobre os padrões gerais de
circulação do mar de Moçambique e demais processos
atmosféricos, nomeadamente os que têm reflexos
sobre a pluviosidade, runoff e produtividade no mar.

OE 3.II.3a Pôr em prática modelos sustentáveis de
gestão do risco e do território costeiro investindo/
desenvolvendo o conhecimento científico sobre
dinâmica costeira actual e em cenários de mudança
climática, adoptando métodos de protecção costeira
alinhados com as melhores práticas internacionais
(soluções de protecção baseadas na natureza) e que
evitem erros de planeamento e de intervenção
reconhecidos em outros litorais

OE 4.II.3a Promover a caracterização (quantitativa/
qualitativa) dos abundantes recursos de areia
existentes na plataforma continental (manchas de
empréstimo e dragados em portos e barras) e adoptar
medidas de protecção deste recurso.

OE 3.II.3b Implementar planos de adaptação e
mitigação da susceptibilidade às mudanças climáticas,
que tirem partido do desenvolvimento tecnológico e
OE 4.II.3b Divulgar e valorizar os habitats costeiros
científico e do conhecimento na área do mar para
que contribuem para incrementar a resiliência do
minimizar a vulnerabilidade à erosão costeira e às
litoral.
mudanças climáticas de parte significativa da costa de
Moçambique e angariar o necessário investimento
avultado em obras de protecção e conservação.

O processo, já comercialmente aplicado no Mar do Norte (Projecto Sleipner, por exemplo), consiste em injectar CO2 nos antigos reservatórios geológicos, depois destes estarem esgotados
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Objetivos Estratégicos (OE)
EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
OE ?.III.1 Desenvolvimento
humano sustentável

OE 2.III.1a Reduzir as pressões sobre os recursos
naturais resultantes dos níveis de pobreza e melhorar
os meios de gestão sustentável e fiscalização desses
recursos, envolvendo as comunidades locais, com
OE 1.III.1 Melhorar os níveis de vida das comunidades recurso a fundos resultantes dos planos de negócios
costeiras e a sua vulnerabilidade às calamidades naturais, das áreas de conservação (incluindo da oferta de
identificando potenciais alternativas às actividades locais Turismo de Natureza).
(agricultura e pesca), assegurando a sua inclusão social e OE 2.III.1b Minimizar a variabilidade da actividade
económica (infraestruturas de apoio e resolução de pesqueira e a vulnerabilidade das actividades locais às
conflitos com megaprojectos) e aumentando a sua calamidades naturais, promovendo a conservação e
educação ambiental e ecológica para que salvaguardem protecção dos habitats propícios à manutenção dos
os ecossistemas e habitats necessários à sua recursos, minimizando os impactes das mudanças
subsistência (protecção contra fenómenos extremos e climáticas e das várias actividades na zona costeira e
berçários de espécies piscatórias)
espaço marítimo, e controlando a poluição proveniente
das bacias hidrográficas transfronteiriças (acordos
bilaterais) tendo em vista a conservação das
condições oceanográficas e aportes fluviais propícios
à produtividade dos recursos.

OE ?.III.2 Pescas
OE 1.III.2a Controlar a excessiva importância da pesca de
subsistência e artesanal, a elevada dependência de
determinadas pescarias, e a sobreexploração e práticas
OE 2.III.2a Melhorar a aplicação e eficácia dos planos
ilegais ou inapropriadas, assegurando a monitorização, o
de gestão das pescarias e fiscalizar a sobreexploração
controlo estatístico e a fiscalização dos vários mananciais
de alguns mananciais e o impacto da poluição das
e recursos pesqueiros.
águas que podem limitar a actividade pesqueira e
afectar os mais de 400 mil postos de trabalho directos
OE 1.III.2b Proteger os ecossistemas costeiros essenciais na pesca artesanal.
aos principais mananciais pesqueiros, evitando a
destruição e ocupação de ecossistemas considerados
berçários e zonas de desova.

OE 3.III.1a Minimizar os conflitos entre as actividades das
comunidades costeiras e outras actividades que exploram
recursos na mesma região, potenciando os recursos
financeiros provenientes das concessões de recursos
mineiros e hidrocarbonetos, para o desenvolvimento dos
distritos costeiros, melhorando a sua inclusão social e
económica.
OE 3.III.1b Elevar o nível de rendimento das famílias e
melhorar a economia local nos distritos costeiros,
recorrendo a parcerias internacionais e a programas de
apoio para envolver as comunidades locais (costeiras/
pesqueiras) na gestão das áreas de conservação e da
biodiversidade e na gestão de resíduos e apostando na
formação e remuneração adequada de quadros técnicos
locais para apoio às diversas actividades.

OE 4.III.1a Desenvolver e articular abordagens
estratégicas do governo central, como a estratégia
e plano de acção para a conservação da
diversidade biológica e os planos de maneio e de
negócio das áreas de conservação, e iniciativas de
apoio às comunidades costeiras, assegurando o
envolvimento de investidores e das comunidades
locais na gestão sustentável dos recursos naturais
contribuindo simultaneamente para a conservação
da biodiversidade e para criar empregos na
administração e fiscalização das áreas de
conservação marinhas melhorando a renda para
as famílias.

OE 3.III.2a Minimizar a inexistência de planos de gestão
da exploração de certos recursos de alto valor económico
e evitar a sobreexploração dos recursos, as prácticas
ilegais e/ou inapropriadas e a captura de espécies
protegidas na pesca recreativa através da preparação de
relatório da viabilidade de exploração de serviços e
recursos marinhos e assegurando a fiscalização e o
aumento do número de áreas de conservação marinhas.

OE 4.III.2a Valorizar a produção local,
nomeadamente da pesca artesanal, e a
diversidade de recursos e com grande valor
comercial através da dinamização de programas/
projectos destinados a aumentar o potencial de
mercado e a fortalecer os produtores, ampliando
as fontes de rendimento e a importância dos
produtos da pesca para a dieta alimentar, da
OE 3.III2b Dinamizar políticas e legislação favoráveis ao modernização da frota, do desenvolvimento dos
desenvolvimento da pesca artesanal, incluindo serviços conhecimentos técnicos e científicos no domínio da
pesca e actividades conexas e do desenvolvimento
financeiros para minimizar as dificuldades de acesso ao
económico geral que irá gerar um aumento da
crédito das comunidades costeiras.
procura de produtos da pesca.
OE 3.III.2c Reforçar a rede de estruturas portuárias, de
armazenamento e de apoio à comercialização, ao
processamento e à conservação de pescado, aumentar a
sua cobertura e promover a sua utilização, nomeadamente
com o apoio das instituições que trabalham na pesquisa e
investigação de produtos e tecnologias novas/
melhoradas, criando condições para o desenvolvimento de
empresas de transformação e conservação.

OE 1.III.2c Melhorar a cobertura de estruturas portuárias,
de armazenamento e conservação de pescado,
OE 2.III.2b Dinamizar a existência de centros de
articulando a utilização de áreas comuns.
pesca, mercados/ compradores/ processadores de
maior escala e organizações de base/ instituições
públicas com representatividade local como forma de
valorizar os produtos de produção local e melhorar o OE 3.III.2d Introduzir tecnologias mais eficientes
OE 1.III.2d Modernizar e melhorar o nível tecnológico e
poder de compra das famílias locais.
organizacional das diversas frotas (artesanal, industrial e
(conservação, segurança, melhorias ambientais e redução
semi-industrial).
de consumo) e desenvolver indústrias ligadas à
construção e reparação de embarcações de pesca e de
apetrechos de pesca como forma de melhorar o nível
tecnológico e organizacional da frota artesanal.

OE 4.III.2b Valorizar o envolvimento de estruturas
organizacionais
de
apoio
à
pesca
e,
particularmente, dos Conselhos Comunitários de
Pesca (CCP) e dos produtores na comercialização
dos seus produtos para potenciar o progresso da
actividade, sobretudo da pesca artesanal, de
algumas pescarias e actividades conexas e
contribuir para o desenvolvimento de empresas de
transformação e conservação.
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Objetivos Estratégicos (OE)
EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
OE ?.III.3 Aquacultura

OE 1.III.3 Melhorar a produção aquícola, reforçando os
serviços de apoio técnico, jurídico e económico e a oferta
formativa específica (tecnologia e recursos humanos) e
promovendo a criação de um centro experimental de
larvicultura para espécies marinhas nativas e o incentivo à
produção de juvenis para maricultura.

OE ?.III.4 Infraestruturas
portuárias e Transporte
marítimo

OE 2.III.3 Apostar no desenvolvimento da piscicultura
e da maricultura offshore, tendo em conta a existência
de espécies nativas e a necessidade de minimizar os
efeitos das mudanças climáticas, prevendo um
programa de infraestruturação e de qualificação
ambiental de forma a preservar os investimentos na
produção aquícola e a captar investimento/tecnologia
externas.

OE 2.III.4a
Encontrar
negócios
portuários
alternativos para colmatar contracções de mercados
relevantes e formas de melhoria de desempenho dos
portos e cadeias de transporte que permitam
aproveitar a posição estratégica de Moçambique, a
OE 1.III.4 Melhorar a prestação e a competitividade das ligação dos portos aos países do hinterland e o porto
infraestruturas de transportes, nomeadamente as de águas profundas de Nacala.
portuárias, incluindo a formação e capacitação de mãode-obra especializada (local), nomeadamente recorrendo
a parcerias internacionais.
OE 2.III.4b
Promover a utilização da rede de
portos bem distribuídos ao longo da costa para o
tráfego de cabotagem como alternativa concorrencial e
fiável ao modo rodoviário.

OE ?.III.5 Turismo e Recreio OE 1.III.5a Assegurar o ordenamento, a monitoria e o
controlo dos empreendimentos e actividades turísticas na
zona costeira, impedindo a degradação das protecções
naturais e do ambiente, minimizando conflitos de uso do
espaço e dos recursos e estabelecendo normas de
sustentabilidade que consolidem destinos turísticos de
excelência, adequando o turismo à protecção e
valorização de áreas costeiras pristinas.
OE 1.III.5b Reforçar a capacidade institucional para gerir
as Zonas de Interesse Turístico e os impactos das
pressões associadas à pesca artesanal e industrial, à
exploração de areias pesadas e às concessões para a
exploração de recursos energéticos.
OE 1.III.5c Procurar as condições para estabilizar as
condições de segurança e de desenvolvimento do turismo
para atender à procura crescente, minimizando os efeitos
associados à insegurança para recuperar rendimentos e
investimentos.

OE 2.III.5a
Assegurar que as áreas prioritárias
de desenvolvimento turístico (APIT) e as Zonas de
Interesse Turístico (ZIT) permitem controlar as
pressões da pesca, das concessões mineiras e de
hidrocarbonetos que podem comprometer as
actividades ligadas ao mergulho e observação de
fauna marinha e a qualidade dos produtos turísticos.
OE 2.III.5b
Potenciar os impactos positivos do
turismo no espaço marítimo e zonas costeiras e
aproveitar a experiência e conhecimento no turismo
costeiro e o seu potencial de desenvolvimento,
juntamente com as actividades náuticas e desportivas,
para dinamizar o desenvolvimento socioeconómico
local e nacional minimizando os efeitos das incertezas
relacionadas com a pandemia da “COVID-19” e com a
crescente violência de vária ordem.

OE 4.III.3a Potenciar as condições naturais
favoráveis para o desenvolvimento da piscicultura
e da maricultura, em particular do offshore, através
de um ordenamento das zonas costeiras que
OE 3.III.3
Promover
o
desenvolvimento
da contemple o crescimento da actividade.
aquacultura a médio prazo tirando partido do potencial de
crescimento a longo prazo e das pressões pela busca pela OE 4.III.3b Aproveitar o potencial de procura
segurança alimentar, melhorando a articulação entre as nacional e internacional, a capacidade de
instituições, e dinamizando a produção de alevinos para mobilização e captação de investimentos privados
maricultura e a criação de um centro experimental de e a oferta de espécies nativas de produção
aquícola para fornecer produtos sustentáveis e
larvicultura para espécies marinhas nativas.
seguros,
envolvendo
as
comunidades,
respondendo aos novos hábitos, mais exigentes,
de consumo alimentar e melhorando as condições
alimentares das populações.
OE 3.III.4a Aproveitar a internalização das externalidades
dos transportes, contribuindo para a escolha do modo de
transporte marítimo (mais económico para grandes
distâncias e cargas elevadas) para potenciar a qualidade
das infraestruturas de transportes e melhorar a eficiência
nas movimentações dos portos.
OE 3.III.4b Restruturar o sistema portuário, aproveitando
os locais dotados de grandes profundidades existentes ao
longo da costa para a criação de novas áreas portuárias
compatíveis com o aumento do calado dos navios e
aproveitando as áreas portuárias com restrições de
profundidade ou de expansão para o tráfego de
cabotagem e para novas utilizações como o turismo
náutico (cruzeiros e desportos náuticos).

OE 4.III.4
Divulgar o potencial do país
relacionado com as infraestruturas portuárias e de
transportes (posição estratégica relativamente às
rotas internacionais, excelente ligação aos países
do hinterland, boa distribuição de portos ao longo
da costa, o porto de águas profundas de Nacala e
a possibilidade de criação de novos portos de
águas profundas) para dinamizar a modernização
dos portos, a implementação da cabotagem e tirar
partido dos megaprojectos e do desenvolvimento
do agronegócio e do turismo (incluindo cruzeiros e
desportos náuticos).

OE 4.III.5 Valorizar e divulgar os inúmeros
atractivos,
os
valores
ambientais
e
a
OE 3.III.5a Promover parcerias público-privadas na gestão
biodiversidade da extensa costa litoral e a sua
e no turismo nas áreas de conservação e a participação
qualidade excepcional e única na África Austral,
de organizações da sociedade civil na protecção e
visando o crescimento dos segmentos de mercado
conservação da biodiversidade.
baseados em experiências e interesses especiais
ligados ao mar e à costa (mergulho, observação da
megafauna marinha e pesca desportiva), para
OE 3.III.5b Promover os processos de planeamento e aumentar os impactos positivos do turismo como
infraestruturação de base para atrair e facilitar o fonte de receitas primárias e secundárias e como
estabelecimento de empreendimentos turísticos de factor de criação de emprego com contribuições
qualidade em áreas com grande potencial turístico ao muito relevantes e determinantes para o
longo da costa e em especial nas ZIT.
desenvolvimento socioeconómico local e nacional,
OE 3.III.5c Estimular a competitividade entre as principais colocando Moçambique como a referência Africana
cidades com portos ou pontos de ancoragem para e/ou Mundial da conservação costeira e marinha e
incentivar (e prolongar) o turismo associado aos cruzeiros do turismo sustentável.
aumentando o seu contributo para as economias locais.
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Eixos Estratégicos (EE)
CENÁRIO DE COESÃO

CENÁRIO REATIVO

CENÁRIO DE MUDANÇA

CENÁRIO PROACTIVO

Objetivos Estratégicos (OE)
EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
OE ?.III.6 Património
cultural, arquitectónico e
arqueológico
OE 1.III.6a Controlar as actividades ilícitas e as práticas
inadequadas de outras actividades que têm ou podem vir
a ter impacto no património cultural marítimo,
nomeadamente por fraca “sensibilidade” e consciência
patrimonial.

OE 2.III.6a
Melhorar a gestão do património
cultural (arqueológico, histórico e artístico/artesanal)
relacionado com o espaço marítimo, controlando as
ameaças relacionadas com causas naturais e
humanas, e potenciar a valorização da identidade
cultural e do património cultural marítimo através do
conjunto de museus e centros de arqueologia e do
estatuto da Ilha de Moçambique como Património
Mundial da UNESCO.

OE 1.III.6b Promover estudos do acervo cultural ligado ao
mar, particularmente do património arqueológico
subaquático, e o tratamento e valorização do Património
Cultural Imóvel, melhorando o conhecimento dos técnicos
a nível local, e aumentando os meios humanos e
materiais necessários à sua protecção e gestão,
contrariando o abandono e a negligência.

OE 2.III.6b
Ratificar a Convenção de 2001
(UNESCO) para promover a protecção do Património
arqueológico subaquático, de forma a ajudar a
proteger os mais de 300 naufrágios de várias épocas
inventariados ao longo da costa de Moçambique.

OE ?.III.7 Recursos minerais

OE 4.III.6a Promover o valor social e económico do
património cultural marítimo, nomeadamente
através do conjunto de museus, e centros de
arqueologia e do estatuto da Ilha de Moçambique
como Património Mundial da UNESCO, para
dinamizar o turismo cultural, incluindo experiências
inclusas em pacotes turísticos referentes ao
património cultural edificado e ao património
imaterial (gastronomia, música, dança e artes
tradicionais de construção de embarcações),
potenciando a curiosidade do público para com o
património cultural marítimo e valorizando os
inúmeros elementos desse património.

OE 3.III.6
Dinamizar o potencial associado ao valor
cultural e ao valor sócio económico do património cultural
marítimo aproveitando esse potencial para fins turísticos,
nomeadamente para o turismo interno, incluindo
actividades marítimo turísticas relacionadas com o
“mergulho em naufrágios” e turismo cultural e a criação,
em pacotes turísticos, de programas de experiências
referentes ao património cultural edificado e ao património
imaterial como a gastronomia, música, dança e artes OE 4.III.6b Dinamizar actividades marítimo
turísticas relacionadas com o “mergulho em
tradicionais de construção de embarcações.
naufrágios” tirando partido, pelo menos em parte,
dos mais de 300 naufrágios de várias épocas,
inventariados ao longo da costa de Moçambique e
das numerosas descobertas de importantes
vestígios arqueológicos subaquáticos em redor da
ilha de Moçambique.

OE 1.III.7a Melhorar os conhecimentos e a troca de
informação entre instituições sobre a dimensão real dos
recursos minerais existentes e o valor agregado das
receitas de exploração, auxiliando a tomada de decisão
face à perda do valor do recurso, à sobreexploração e ao
esgotamento de depósitos ou recursos de grande valor
económico ou social.

OE 3.III.7a Compensar a taxa de exploração superior à
taxa de reprodução, pelo potencial contributo da
exploração mineira em novas tecnologias e para o
incremento da economia do país em virtude das
crescentes descobertas dos recursos minerais e do
contributo para o desenvolvimento socioeconómico do
aumento na utilização dos recursos e produtos
proveniente da actividade da indústria extractiva.

OE 1.III.7b Assegurar mecanismos reguladores e de
controlo das licenças das empresas e planos e
actividades sustentáveis, que impeçam a degradação
progressiva de geo-espaços costeiros e ecossistemas e a
mudança da geomorfologia das zonas de exploração.

OE 3.III.7b Promover iniciativas pro-ambientais e de
projectos socioambientais relacionadas com o sector dos
recursos minerais, de forma a minimizar a existência de
conflitos entre as empresas exploradoras e a comunidade
visada.

OE 1.III.7c Reduzir a insuficiência operacional que existe
por parte das empresas actuantes no ramo mineiro, tanto
para a realização de actividades económicas como
sociais.

OE 2.III.7 Garantir o aproveitamento (e assegurar o
interesse dos investidores) da enorme diversidade de
recursos
minerais
da
costa
moçambicana,
nomeadamente os com potencial aproveitamento
económico (ex.: areias pesadas, grafite, calcários,
areias para construção, diamante e ouro), e o seu
contributo para a economia nacional.

OE 4.III.7 Aproveitar a enorme diversidade de
recursos minerais da zona costeira e o contributo
do cadastro mineiro actualizado, disponível, flexível
e transparente não só para o conhecimento geoecológico mas também para interessar investidores
na exploração de recursos minerais, para
favorecer, entre outros, o incremento da economia
do país e o desenvolvimento socioeconómico
OE 3.III.7c Melhorar a informação sobre estudos
associado a projectos socioambientais relevantes e
geológicos, o conhecimento da dimensão real dos
iniciativas pro-ambientais, com enfoque nos
recursos minerais existentes e a troca de informação entre
distritos costeiros.
Instituições que auxiliem a tomada de decisão
promovendo o conhecimento geo-ecológico sobre a zona
costeira.
OE 3.III.7d Aumentar o número de empresas
especializadas em ramos de pesquisa geológico-mineira
promovendo iniciativas empresariais nas várias áreas
relacionadas com os recursos minerais e uma legislação
que incentive projectos do ramo mineiro.
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CENÁRIO DE COESÃO
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Objetivos Estratégicos (OE)
EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
OE ?.III.8 Recursos
energéticos
(hidrocarbonetos)

OE 2.III.8a
Assegurar
os enquadramentos
OE 1.III.8a Melhorar a percepção pública de riscos legislativo, administrativo e governativo e a
ambientais resultantes das actividades de pesquisa e receptividade nacional para a actividade de pesquisa e
produção de hidrocarbonetos, minimizando a oposição de produção de hidrocarbonetos, visando superar a
índole ambiental.
oposição ambiental e os possíveis conflitos de
interesse com outras actividades.
OE 3.III.8 Potenciar o sequestro e armazenamento de
3
CO2 em estruturas profundas , nas quais previamente se
OE 1.III.8b Reduzir os impactos resultantes da OE 2.III.8b
Aproveitar
o
grande
potencial tenha identificado e extraído hidrocarbonetos, como forma
implantação de infraestruturas industriais e urbanas e das petrolífero em extensas áreas no offshore e no deep de minimizar a percepção pública de impactos ambientais
actividades de pesquisa e produção, no espaço costeiro e offshore para superar a instabilidade de preços no elevados.
na interacção com outras actividades, em particular com contexto internacional e a concorrência dos outros
as de âmbito local (pescas e turismo).
países, com potencial petrolífero equiparável.
OE 1.III.8c Minimizar os impactos dos
instabilidade de diversa natureza e origem.

OE ?.III.9 Recursos
energéticos (recurso
marítimo)

ciclos

OE 2.III.8c
Acautelar o risco de eventos
de meteorológicos extremos, com fortes impactos
permanentes nos equipamentos e temporários nas
actividades de produção.

OE 1.III.9 Potenciar o elevado grau de sustentabilidade do
recurso marítimo, apostando no desenvolvimento da
tecnologia associada e na melhoria da sua atractividade
face às outras fontes renováveis de forma a mobilizar os
recursos financeiros necessários para o investimento
inicial.

OE 3.III.9 Aproveitar o potencial de exploração do
OE 2.III.9
Potenciar o elevado grau de
mercado internacional de créditos de carbono para
sustentabilidade e os baixos custos de produção do
melhorar a atractividade da energia proveniente do
recurso marítimo para que não seja ultrapassado por
recurso marítimo, quando comparada com as outras
outras fontes alternativas já em desenvolvimento.
fontes renováveis.

OE ?.III.EA Economia Azul

OE 1.III.EA Aumentar a contribuição da pesca e
aquacultura para o valor das exportações, nomeadamente
através da promoção de melhores condições (acessos
aos centros de pesca de forma a facilitar o transporte e
comercialização
do
pescado
e
promoção
do
desenvolvimento da aquacultura).

3

---

OE
4.III.8a
Valorizar
os
projectos
de
desenvolvimento
já estabelecidos
e
com
financiamento assegurado como forma de
aproveitar o previsível aumento da procura global
de GNL e de potenciar a utilização dos recursos
financeiros provenientes da actividade e a
disponibilidade de recursos energéticos, para o
desenvolvimento dos distritos costeiros.

OE 4.III.8b Promover projectos de sequestro de
CO2, com recurso aos reservatórios resultantes da
extracção de GNL, permitindo manter as
operações, com claros benefícios ambientais, por
mais algumas décadas.

OE 4.III.9
Potenciar o elevado grau de
sustentabilidade do recurso marítimo, os baixos
custos de produção e a alta eficiência de
conversão de energia de forma a valorizar o seu
potencial de exploração do mercado internacional
de créditos de carbono.

OE 4.III.EAa Valorizar o contributo da MGM para o
fomento económico das indústrias e serviços
directamente ligados ao apoio logístico naval da
frota, acrescentando oportunidades de negócios e
empregos significativos à economia, estimulando
OE 3.III.EAa Impulsionar o desenvolvimento da Economia este sector de actividade.
Azul em Moçambique aproveitando as buscas associadas OE 4.III.EAb Valorizar o potencial da economia
à segurança alimentar e a fontes alternativas de minerais azul Moçambicana tendo em consideração o
e energia, e o potencial reconhecido das indústrias elevado potencial de impacto no desenvolvimento
oceânicas e o advento de novas tecnologias que tornam económico e social do país, aproveitando o
possível e economicamente viável explorar aqueles potencial reconhecido das indústrias oceânicas na
recursos.
economia global, as novas tecnologias que tornam
possível e economicamente viável explorar os
recursos oceânicos, e ainda o reconhecimento e
convergência de interesse no desenvolvimento dos
sectores da economia azul no contexto do
continente africano e global.

O processo, já comercialmente aplicado no Mar do Norte (Projecto Sleipner, por exemplo), consiste em injectar CO2 nos antigos reservatórios geológicos, depois destes estarem esgotados
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CENÁRIO DE COESÃO

CENÁRIO REATIVO

CENÁRIO DE MUDANÇA

CENÁRIO PROACTIVO

Objetivos Estratégicos (OE)
EE III – Desenvolvimento Socioeconómico
OE 4.III.EAc Potenciar o papel do sector das
pescas de Moçambique na economia, e o seu
contributo para a segurança alimentar e nutricional
da população e 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, e aproveitar o processo de OEM, para
melhorar a base de conhecimento do impacto
humano no ecossistema, aperfeiçoando a
combinação apropriada de actividades para
permitir um ecossistema sustentável a longo prazo.
OE 4.III.EAd Dinamizar o potencial de
desenvolvimento das actividades portuárias, de
logística
e
transportes
marítimos
(com
investimentos planeados em novas infraestruturas
portuárias),
bem
como
os
investimentos
(realizados e projectados) na 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, com recurso ao
potencial reconhecido das indústrias oceânicas e
ao advento de novas tecnologias que tornam
possível e economicamente viável a exploração
dos recursos oceânicos.

OE 3.III.EAb Reduzir a dependência de bens importados
para satisfação de necessidades do mercado interno,
nomeadamente para desenvolvimento da indústria
extractiva aproveitando o crescimento a longo prazo, as
tendências de busca por fontes alternativas de minerais e
energia e o potencial reconhecido das indústrias
oceânicas para superar o crescimento da economia OE 4.III.EAe Promover o desenvolvimento do
turismo, especialmente do turismo costeiro,
global.
juntamente com as actividades náuticas e
desportivas
aproveitando
a
maior
consciencialização para o impacto negativo da
actividade humana no meio natural, e beneficiando
do reconhecimento e convergência de interesse no
desenvolvimento dos sectores da economia azul
no contexto do continente africano e do potencial
de crescimento associado, considerando as
tendências globais.
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CENÁRIO PROACTIVO

Objetivos Estratégicos (OE)
EE IV - Capacitação e investigação
OE ?.IV.1 Capacitação

OE 3.IV.1a Melhorar o nível de consciencialização/
literacia sobre dinâmica costeira, o litoral e os
oceanos.
OE 1.IV.1 Melhorar a oferta formativa específica de
recursos humanos nas diferentes actividades que
ocorrem no espaço marítimo: aquacultura, trabalho
portuário, tratamento e valorização do património --cultural, integração e gestão de dados geológicos e
geofísicos relacionados com a exploração de
hidrocarbonetos, investigação científica.

OE ?.IV.2 Investigação

OE 1.IV.2a
Assegurar a aquisição de informação
de base actualizada (ambiental, oceanográfica,
processos
costeiros,
biodiversidade,
recursos
agrícolas, de pesca, minerais, energéticos, património
cultural marítimo, e áreas afins, e cartográfica
temática) e associá-la a programas de monitorização e
investigação regulares, reduzindo as lacunas no
conhecimento científico e respondendo às ameaças
climáticas e às pressões sobre os habitats, o ambiente
e os recursos.

OE 3.IV.1b Melhorar o nível de formação dos
profissionais da pesca nomeadamente ao nível da
inovação e transferência de tecnologia, e dos OE 4.IV.1 Adoptar modelos de desenvolvimento que,
conhecimentos técnicos e científicos no domínio da entre outros, promovam o conhecimento científico e a
pesca e actividades conexas.
literacia sobre o litoral e os oceanos.
OE 3.IV.1c Apostar na formação e remuneração
adequada de quadros técnicos locais, qualificando
recursos técnicos para as estruturas técnicas
nacionais na área da pesquisa e exploração de
hidrocarbonetos.
OE 3.IV.2a
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 técnico-financeira 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 4.IV.2a 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.
OE 4.IV.2b
Potenciar os grandes projectos e
iniciativas governamentais que actuam no mar e na
costa, estabelecendo novas oportunidades de
pesquisa científica (ou reforçando as existentes), que
incluem: o desenvolvimento ecológico sustentável, o
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, gestão
de águas residuais e da poluição marinha, energia do
mar, recursos de areia existentes na plataforma
continental, geo-ecologia da zona costeira, recolha de
parâmetros do espaço marítimo (meteorologia,
oceanografia, biologia, poluição, etc.).

OE 2.IV.2
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 OE 3.IV.2b
Aproveitar
o
desenvolvimento
OE 1.IV.2b
Melhorar a coordenação intersectorial pesquisas e responsabilidades dos actores-chave.
tecnológico e científico e potenciais fontes de
e a coordenação interinstitucional relacionadas com a
conhecimento na área do mar (ONG e indústrias
investigação científica e aumentar o financiamento
emergentes) para reforçar sistemas de recolha de
para actividades de pesquisa e transferência de
dados oceanográficos e informação cartográfica, de
tecnologia, nomeadamente envolvendo o sector
monitorização ambiental, educação e investigação
produtivo.
científica nas diversas temáticas relacionadas com o
mar, os seus recursos e a interdependência sectorial. OE 4.IV.2c
Integrar nos instrumentos legais
(incluindo o POEM) a aplicação do conhecimento
científico para fundamentar o ordenamento e gestão
do espaço e do risco costeiro e a salvaguarda dos
serviços do ecossistema e dos recursos da plataforma,
contribuindo para os objectivos da abordagem
ecossistémica e para melhorar a base de
conhecimento do impacto humano no ecossistema.
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CENÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO
Eixos Estratégicos (EE)
CENÁRIO DE COESÃO

CENÁRIO REATIVO

CENÁRIO DE MUDANÇA

CENÁRIO PROACTIVO

OE 2.V.1 Aproveitar a capacidade, o conhecimento e a
experiência da MGM, da PRM e da PCLF para
assegurar a vigilância, a monitorização e o controlo
dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição
nacional, a fiscalização pesqueira e a fiscalização das
fronteiras, combater a criminalidade e a pirataria
marítima e melhorar as condições de segurança dos
investimentos relacionados com a indústria extractiva
de minerais e hidrocarbonetos.

OE 3.V.1 Reverter a fraca capacidade para garantir a
segurança marítima e a fraca coordenação entre
forças e serviços de segurança nos espaços marítimos
sob soberania nacional, enquadrando a resposta da
SADC, assegurando o reforço e a manutenção dos
meios navais.

OE 4.V.1 Criação de uma estratégia nacional de
segurança marítima que potencie as capacidades da
MGM, da PRM e da PCLF na vigilância, fiscalização,
controlo e protecção do espaço marítimo e valorize o
contributo da MGM para o fomento económico das
indústrias e serviços directamente ligados ao apoio
logístico naval da frota, acrescentando oportunidades
de negócios e empregos significativos à economia,
estimulando este sector de actividade.

OE 2.V.2 Reforçar a relação do sector que lida com as
fronteiras ou delimitações marítimos com organismos
OE 1.V.2 Promover a conclusão da delimitação da regionais e internacionais que lidam com matérias
ZEE de forma a assegurar a sua fiscalização efectiva. sobre o mar e fronteiras para reduzir as ameaças
contra os direitos e jurisdição dos espaços marítimos
nacionais.

OE 3.V.2 Controlar a exploração de recursos marinhos
de elevado retorno financeiro, nomeadamente nas
zonas de indefinição da fronteira marítima, com base
nos acordos e convenções internacionais, mas,
sobretudo, com base em acordos multi/bi laterais.

---

Objetivos Estratégicos (OE)
EE V - Soberania e Cooperação internacional
OE 1.V.1 Promover uma política específica de
Segurança e Defesa que reforce a coordenação e
cooperação entre as Forças Armadas, as Forças e
Serviços de Segurança e a Autoridade Marítima e
OE ?.V.1 Soberania, defesa e contribua para aumentar a capacidade (meios
segurança
humanos, financeiros, navais e tecnológicos) para
vigiar, monitorizar e controlar os espaços marítimos
sob soberania ou jurisdição nacional e para
“salvaguarda da vida humana no mar” ”.

OE ?.V.2 Fronteiras marítimas

OE 4.V.3a Potenciar as parcerias internacionais para
operacionalizar o combate à poluição e a gestão
sustentável de resíduos.
OE 4.V.3b Reforçar a participação activa de
Moçambique nas comissões internacionais que
promovem a utilização sustentável dos recursos e o
aumento do número de áreas de conservação
OE ?.V.3 Acordos e apoios OE 1.V.3 Incluir, no âmbito do diálogo na SADC, a OE 2.V.3 Prever um programa de infraestruturação e OE 3.V.3 Minimizar as insuficiências dos Instrumentos marinhas de modo a contribuir para a protecção da
internacionais
manutenção dos caudais dos rios internacionais e o de qualificação ambiental de forma a preservar os de
Ordenamento
do
Território
através
do elevada diversidade de habitats marinhos essenciais
reforço da gestão de resíduos de plástico e não investimentos públicos e privados na produção estabelecimento
de
parcerias
regionais
e para os recursos pesqueiros.
biodegradáveis nos países de montante.
aquícola e a captar parcerias externas.
internacionais.
OE 4.V.3c Assegurar o envolvimento de parceiros 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.
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8.6

ANEXO VI – AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS

Quadro 8.9 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD RESILIÊNCIA)
AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD RESILIÊNCIA

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.1

OE 2.I.1

. Riscos naturais

2

1

3

2

. Mudanças climáticas

0

1

4

2

. Riscos antrópicos

2

1

2

0

2

3

9

4

Total

OE 3.I.1a

OE 3.I.1b

OE 4.I.1a

OE 4. I.1b

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD RESILIÊNCIA

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proativo

EE II – AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO

CRITÉRIOS
OE 1.II.2

OE 2.II.2

. Riscos naturais

0

0

0

0

. Mudanças climáticas

0

0

0

0

. Riscos antrópicos

1

2

4*

4*

1

2

4

4

Total

OE 3.II.2a

OE 3.II.2b

OE 4.II.2a

OE 4.II.2b

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD RESILIÊNCIA

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proativo

EE II – AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO
OE 1.II.3

OE 2.II.3a

OE 2.II.3b

OE 3.II.3a

OE 3.II.3b

OE 4.II.3a

OE 4.II.3b

. Riscos naturais

1

3

4

2

. Mudanças climáticas

0

3

4

0

. Riscos antrópicos

0

0

0

0

1

6

8

2

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

Quadro 8.10 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD RESILIÊNCIA) – QUADRO SÍNTESE
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

FCD RESILIÊNCIA

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.1

OE 2.I.1

2

3

OE 3.I.1a

OE 3.I.1b

OE 4.I.1a

9

OE 4. I.1b

4

EE II – AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO
OE 1.II.2

OE 2.II.2

1

2

OE 1.II.3
1

OE 2.II.3a

OE 3.II.2b

OE 4.II.2a

4*
OE 2.II.3b

6

OE 3.II.2a

OE 3.II.3a

4*
OE 3.II.3b

8

OE 4.II.2b

OE 4.II.3a

OE 4.II.3b
2

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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Quadro 8.11 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARITIMO E DOS SEUS
RECURSOS)

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E

DOS SEUS RECURSOS
Cenário de Coesão

Cenário
Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.1

OE 2.I.1

. Património natural

3

2

3

5

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

3

2

3

4

. Serviços dos
ecossistemas

1

1

2

4

4

5

8

13

Total

OE 3.I.1a

OE 3.I.1b

OE 4.I.1a

OE 4. I.1b

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS

RECURSOS
Cenário de Coesão

Cenário
Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE II – AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO

CRITÉRIOS
OE 1.II.1

OE 2.II.1

. Património natural

2

3

4

5

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

2

3

4

5

. Serviços dos
ecossistemas

1

3

4

5

5

9

12

15

Total

OE 3.II.1a

OE 3.II.1b

OE 4.II.1a

OE 4. II.1b

OE 4. II.1c

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E

DOS SEUS RECURSOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.1

OE 2.III.1a

OE 2.III.1b

OE 3.III.1a

OE 3.III.1b

OE 4.III.1a

. Património natural

2

4

5

5

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

2

4

5

5

. Serviços dos
ecossistemas

1

3

5

5

5

11

15

15

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.2a

OE 1.III.2b

OE 1.III.2c

OE 1.III.2d

OE 2.III.2a

OE 2.III.2b

OE 3.III.2a

OE 3.III.2b

OE 3.III.2c

OE 3.III.2d

OE 4.III.2a

OE 4.III.2b

. Património natural

2

3

4

3

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

2

3

4

3

. Serviços dos
ecossistemas

1

3

4

4

5

9

12

10

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO

E DOS SEUS RECURSOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.3

OE 2.III.3

OE 3.III.3

. Património natural

1

2

1

2

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

1

2

2

3

. Serviços dos
ecossistemas

0

0

0

0

2

4

3

5

Total

OE 4.III.3a

OE 4.III.3b

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.5a

OE 1.III.5b

OE 1.III.5c

OE 2.III.5a

OE 2.III.5b

OE 3.III.5a

OE 3.III.5b

OE 3.III.5c

OE 4.III.5

. Património natural

2

2

2

3

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

2

2

2

3

. Serviços dos
ecossistemas

0

0

0

2

4

4

4

8

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.7a

OE 1.III.7b

OE 1.III.7c

OE 2.III.7

OE 3.III.7a

OE 3.III.7b

OE 3.III.7c

OE 3.III.7d

OE 4.III.7

. Património natural

2

0

0

1

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

2

0

1

1

. Serviços dos
ecossistemas

1

2

1

0

5

2

2

2

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.8a

OE 1.III.8b

OE 1.III.8c

OE 2.III.8a

OE 2.III.8b

OE 2.III.8c

OE 3.III8

OE 4.III.8a

OE 4.III.8b

. Património natural

0

0

0

0

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

1

1

1

2

. Serviços dos
ecossistemas

0

0

2

2

1

1

3

4

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO

MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.9

OE 2.III.9

OE 3.III.9

OE 4.III.9

. Património natural

0

0

0

0

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

1

1

2

2

. Serviços dos
ecossistemas

1

1

2

2

2

2

4*

4*

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.EA

. Património natural

0

. Utilização e valorização
sustentável dos recursos

0

. Serviços dos
ecossistemas

0

Total

Cenário de Mudança

-----

OE 3.III.EAa

OE 3.III.EAb

OE 4.III.EAa

OE 4.III.EAb

OE 4.III.EAc

2

3

2

3

2

3

6

9

OE 4.III.EAd

OE 4.III.EAe

-----

0

---

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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Quadro 8.12 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARITIMO E DOS SEUS
RECURSOS) – QUADRO SÍNTESE
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.1

OE 2.I.1

4

5

OE 3.I.1a

OE 3.I.1b

OE 4.I.1a

8

OE 4. I.1b

13

EE II – AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO
OE 1.II.1

OE 2.II.1

5

9

OE 3.II.1a

OE 3.II.1b

OE 4.II.1a

OE 4. II.1b

12

OE 4. II.1c

15

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO

OE
1.III.2a

OE
1.III.5a

OE 1.III.1

OE 2.III.1a

5

11

OE
1.III.2b

OE
1.III.2c

OE
1.III.2d

OE 2.III.2a

OE 2.III.2b

OE
3.III.2a

OE
3.III.2b

OE
3.III.2c

OE 1.III.3

OE 2.III.3

OE 3.III.3

2

4

3*

OE
1.III.5c

OE 2.III.5a

OE
1.III.7b

OE
1.III.8b

OE 2.III.5b

OE
3.III.5a

OE
1.III.7c

OE
3.III.7a

OE 2.III.7

OE
2.III.8a

OE
2.III.8b

OE 4.III.2a

OE
3.III.7b

OE 4.III.3b

5*
OE
3.III.5c

OE 4.III.5

8
OE
3.III.7c

OE
3.III.7d

OE 4.III.7

2
OE
2.III.8c

OE 4.III.2b

OE 4.III.3a

4

2
OE
1.III.8c

OE
3.III.2d

10

OE 3.III.5b

4

OE 4.III.1a

15*

12

OE
1.III.5b

OE 3.III.1b

15*

9

5
OE
1.III.8a

OE 3.III.1a

5

4
OE
1.III.7a

OE 2.III.1b

2

OE 3.III8

OE 4.III.8a

OE 4.III.8b

1

1

3

4

OE 1.III.9

OE 2.III.9

OE 3.III.9

OE 4.III.9

2

2

4*

4*

OE 1.III.EA

---

0

---

OE 3.III.EAa

OE 3.III.EAb

6

OE
4.III.EAa

OE
4.III.EAb

OE
4.III.EAc

OE
4.III.EAd

OE
4.III.EAe

9

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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Quadro 8.13 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E SOCIAL)

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.1

OE 2.III.1a

OE 2.III.1b

OE 3.III.1a

OE 3.III.1b

OE 4.III.1a

. Conhecimento

2

1

3

3

. Património cultural

0

2

2

1

. Identidade

1

2

3

2

. Desenvolvimento económico e
social

2

3

4

4

5

8

12

10

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE CENÁRIOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.2a

OE 1.III.2b

OE 1.III.2c

OE 1.III.2d

OE 2.III.2a

OE 2.III.2b

OE 3.III.2a

OE 3.III.2b

OE 3.III.2c

OE 3.III.2d

OE 4.III.2a

OE 4.III.2b

. Conhecimento

2

3

4

4

. Património cultural

0

1

2

2

. Identidade

1

2

2

3

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

4

4

5

9

12

13

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO E SOCIAL
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.3

OE 2.III.3

OE 3.III.3

. Conhecimento

2

3

3

3

. Património cultural

0

0

0

0

. Identidade

0

0

0

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

3

4

4

6

6

7

Total

OE 4.III.3a

OE 4.III.3b

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E

SOCIAL
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.4

OE 2.III.4a

OE 2.III.4b

OE 3.III.4a

OE 3.III.4b

OE 4.III.4

. Conhecimento

2

3

4*

4*

. Património cultural

0

0

0

0

. Identidade

0

0

0

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

4*

4*

4

6

8*

8*

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 165

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

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.5a

OE 1.III.5b

OE 1.III.5c

OE 2.III.5a

OE 2.III.5b

OE 3.III.5a

OE 3.III.5b

OE 3.III.5c

OE 4.III.5

. Conhecimento

2

3

3

3

. Património cultural

2

2

2

2

. Identidade

0

0

0

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

4

5

6

8

9

10

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E

SOCIAL
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.6a

OE 1.III.6b

OE 2.III.6a

OE 2.III.6b

OE 3.III.6

OE 4.III.6a

OE 4.III.6b

. Conhecimento

3

4

4

5

. Património cultural

3

4

5

5

. Identidade

3

4

5

5

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

4

5

11

15

18

20

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.7a

OE 1.III.7b

OE 1.III.7c

OE 2.III.7

OE 3.III.7a

OE 3.III.7b

OE 3.III.7c

OE 3.III.7d

OE 4.III.7

. Conhecimento

2

1

4

4

. Património cultural

0

0

0

0

. Identidade

0

0

1

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

4*

5*

4

4

9*

9*

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.8a

OE 1.III.8b

OE 1.III.8c

OE 2.III.8a

OE 2.III.8b

OE 2.III.8c

OE 3.III8

OE 4.III.8a

OE 4.III.8b

. Conhecimento

1

2

2

3

. Património cultural

0

0

0

0

. Identidade

1

0

0

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

3

2

4

4

5

4

7

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO E SOCIAL
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.9

OE 2.III.9

OE 3.III.9

OE 4.III.9

. Conhecimento

3

2

3

4

. Património cultural

0

0

0

0

. Identidade

0

0

0

0

. Desenvolvimento
económico e social

2

2

3

4

5

4

6

8

Total

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.EA

---

. Conhecimento

1

---

3

4

. Património cultural

0

---

0

0

. Identidade

1

---

0

2

. Desenvolvimento
económico e social

2

---

3

5

4

---

6

11

Total

OE 3.III.EAa

OE 3.III.EAb

OE 4.III.EAa

OE 4.III.EAb

OE 4.III.EAc

OE 4.III.EAd

OE 4.III.EAe

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

E SOCIAL
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE IV - CAPACITAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
OE 1.IV.1

. Conhecimento

2

. Património cultural

2

. Identidade

1

. Desenvolvimento
económico e social

2

Total

---

OE 3.IV.1a

---------

7

---

OE 3.IV.1b

OE 3.IV.1c

OE 4.IV.1

4*

4*

0

0

0

0

4*

4*

8*

8*

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E

SOCIAL
Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reativo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE IV - CAPACITAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
OE 1.IV.2a

OE 1.IV.2b

OE 2.IV.2

OE 3.IV.2a

OE 3.IV.2b

OE 4.IV.1a

OE 4.IV.1b

. Conhecimento

3

3

4

5

. Património cultural

2

0

3

4

. Identidade

1

0

2

4

. Desenvolvimento
económico e social

2

2

3

4

8

5

12

17

Total

OE 4.IV.1c

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 169

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

Quadro 8.14 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E SOCIAL) – QUADRO SÍNTESE
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE III - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
OE 1.III.1

OE 2.III.1a

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

5
OE
1.III.2a

OE
1.III.2b

OE
1.III.2d

OE 2.III.2a

OE 3.III.1b

OE 2.III.2b

OE
3.III.2b

10
OE
3.III.2c

9

12

OE 1.III.3

OE 2.III.3

OE 3.III.3

4

6

6

OE 2.III.4a

OE
1.III.5c

OE 2.III.5a

6
OE 1.III.6a

OE 2.III.4b

11
OE 1.III.7c

OE
3.III.7a

OE
3.III.7b

4

OE
1.III.8b

OE 1.III.8c

OE
2.III.8a

OE 3.III.5c

OE 4.III.5

OE
2.III.8b

10
OE 4.III.6a

18

OE 2.III.7

4

8*

OE 3.III.6

15

OE
1.III.7b

OE 4.III.4

9
OE 2.III.6b

OE
3.III8

OE
3.III.7c

OE
4.III.8a

OE 4.III.6b

20
OE
3.III.7d

OE 4.III.7

9*
OE
2.III.8c

OE 4.III.3b

7

OE
3.III.5b

OE 3.III.5a

OE 4.III.2b

OE 4.III.3a

8*
OE 2.III.5b

OE 2.III.6a

OE 4.III.2a

OE 3.III.4b

8
OE 1.III.6b

OE
3.III.2d

13

OE 3.III.4a

6

OE
1.III.5b

OE 1.III.5a

OE 4.III.1a

12
OE
3.III.2a

5

4

OE
1.III.8a

OE 3.III.1a

8
OE
1.III.2c

OE 1.III.4

OE
1.III.7a

OE 2.III.1b

9*
OE
4.III.8b

OE
1.III.8a

OE 1.III.8b

OE 1.III.8c

4

5

4

7

OE 1.III.9

OE 2.III.9

OE 3.III.9

OE 4.III.9

5

4

6

OE 1.III.EA

---

4

---

OE 3.III.EAa

8
OE 3.III.EAb

OE
4.III.EAa

OE
4.III.EAb

6

OE
4.III.EAc

OE
4.III.EAd

OE
4.III.EAe

11

EE IV - CAPACITAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
OE 1.IV.1

---

7

---

OE 1.IV.2a

OE 1.IV.2b

8

OE 2.IV.2

5

OE 3.IV.1a

OE 3.IV.1b

OE
3.IV.1c

OE 4.IV.1

8*
OE 3.IV.2a

OE 3.IV.2b

12

8*
OE
4.IV.1a

OE 4.IV.1b

OE 4.IV.1c

OE 1.IV.2a

17
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* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

Quadro 8.15 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD GOVERNANÇA)

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.2

OE 2.I.2

OE 3.I.2a

OE 3.I.2b

OE 4.I.2

. Coordenação institucional
e intersectorial

3

2

4*

4*

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

0

0

0

0

Total

3

2

4*

4*

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.3

OE 2.I.3

OE 3.I.3

OE 4.I.3a

OE 4.I.3b

. Coordenação institucional
e intersectorial

3

3

4*

4*

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

0

0

0

0

Total

3

3

4*

4*

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

CRITÉRIOS

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.4a

OE 1.I.4b

OE 2.I.4a

OE 2.I.4b

OE 2.I.4c

OE 3.I.4a

OE 3.I.4b

OE 3.I.4c

OE 3.I.4d

OE 4.I.4

. Coordenação institucional
e intersectorial

2

3

4

4

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

0

0

0

1

Total

2

3

4

5

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE V - SOBERANIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
OE 1.V.1

OE 2.V.1

OE 3.V.1

OE 4.V.1

. Coordenação institucional
e intersectorial

3

3

3*

5*

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

0

0

2*

0*

Total

3

3

5*

5*

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE V - SOBERANIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
OE 1.V.2

OE 2.V.2

OE 3.V.2

---

. Coordenação institucional
e intersectorial

2

3*

2*

---

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

1

2

3

---

Total

3

5*

5*

---

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS - FCD GOVERNANÇA

Cenário de Coesão
CRITÉRIOS

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE V - SOBERANIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
OE 1.V.3

OE 2.V.3

OE 3.V.3

OE 4.V.3a

OE 4.V.3b

. Coordenação institucional
e intersectorial

1

1

1

4

.Cooperação internacional e
transfronteiriça

2

1

1

4

Total

3

2

2

8

OE 4.V.3c

A avaliação atribuiu uma pontuação que variou ente 0 (relação neutra) e 5 (relação muito positiva).
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Quadro 8.16 – Avaliação Comparativa dos Cenários Estratégicos (FCD GOVERNANÇA) – QUADRO SÍNTESE
SÍNTESE DA AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS CENÁRIOS ESTRATÉGICOS
Cenário de Coesão

Cenário Reactivo

Cenário de Mudança

Cenário Proactivo

EE I - MODELO DE GOVERNAÇÃO
OE 1.I.3

OE 2.I.3

OE 3.I.3

3

3

4*

FCD GOVERNANÇA

OE 1.I.4a

OE 1.I.4b
2

OE
2.I.4a

OE
2.I.4b
3

OE
2.I.4c

OE
3.I.4a

OE
3.I.4b

OE 4.I.3a

OE 4.I.3b
4*

OE
3.I.4c

OE
3.I.4d

OE 4.I.4

4

5

EE V - SOBERANIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
OE 1.V.1

OE 2.V.1

OE 3.V.1

OE 4.V.1

3

3

5*

5*

OE 1.V.2

OE 2.V.2

OE 3.V.2

---

3

5

5

---

OE 1.V.3

OE 2.V.3

OE 3.V.3

3

2

2

OE 4.V.3a

OE 4.V.3b

OE 4.V.3c

8

* - Propostas de complementaridade entre OE de diferentes cenários
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8.7

ANEXO VII – AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES SECTORIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO POEM E PARA A GESTÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO

Quadro 8.17 – Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (RESILIÊNCIA)
CATEGORIA

Zonas de
Protecção Total

CLASSE

Zonas de Protecção Total
das Áreas de
Conservação

SUBCLASSE

---

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas de uso específico

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas de uso múltiplo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Reserva
Especial, Área de Protecção
Ambiental

Zonas turísticas

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+

+

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Existência de plano de maneio.

. Existência de plano de maneio.

RISCOS ANTRÓPICOS

++
. Reduzida influência da actividade humana nas áreas
e suas envolventes.

+
. Actividades de baixo impacto para subsistência das
populações residentes.

+/. (+) Existência de plano de maneio.

+

+

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Existência de plano de maneio.

. Existência de plano de maneio.

. (-) Existência de actividades económicas (pesca,
turismo, mineração, etc.) que promovem eventuais
riscos.

+/. (+) Existência de plano de maneio.
. (-) Existência de actividades turísticas que promovem
eventuais riscos.

+/Zonas
Qualificadas

Áreas de conservação

Zonas tampão

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona Tampão

Áreas de conservação
transfronteiriça

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Áreas de
Conservação Transfronteiriça (ATC)

APA de Maputo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Área de Protecção
Ambiental

Zona de Protecção Total do Cabo de
São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)

Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona de Protecção
Total do Cabo de São Sebastião

. (+) Existência de plano de maneio.
. (-) Existência de actividades económicas (pesca,
turismo, etc) que promovem eventuais riscos.

+/. (+) Existência de plano de maneio ou em elaboração.

+

+

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.

. Plano de maneio existente ou em elaboração.

. Plano de maneio existente ou em elaboração.

. (-) Existência de actividades económicas (pesca,
turismo, etc.) que promovem eventuais riscos.

+/Coutadas oficiais

Património Natural, Áreas de
Conservação - Coutada Oficial

. (+) Existência de plano de maneio ou em elaboração.
. (-) Existência de actividades económicas (caça,
turismo cinegético, etc.) que promovem eventuais
riscos.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)

Áreas prioritárias de
conservação

Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA)

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
as Aves e a Biodiversidade (IBA),
Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA), Delta do Zambeze (Ramsar)

Delta do Zambeze (Ramsar)

Áreas de segurança e
defesa nacional

Zonas
Qualificadas

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+

+

. Conservação da avifauna.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Conservação da avifauna.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

+

+

. Espécies e ecossistemas significativos para a
persistência da biodiversidade global.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Espécies e ecossistemas significativos para a
persistência da biodiversidade global.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

+

+

. Terras húmidas relevantes para a conservação da
diversidade biológica.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Terras húmidas relevantes para a conservação da
diversidade biológica.
. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

RISCOS ANTRÓPICOS

+
. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades locais.

+

+

+

Zonas de uso militar

---

. Apoio às comunidades costeiras em situações de
vulnerabilidade relacionadas com eventos
meteorológicos extremos.

. Apoio às comunidades costeiras em situações de
vulnerabilidade relacionadas com eventos
meteorológicos extremos.

. Incompatibilidade com áreas / actividades com
elevado perfil de risco antrópico (p.e. exploração de
hidrocarbonetos).

Zona de protecção parcial da
fronteira

---

0

0

0

+

0

Portos principais e canais de
navegação

---

Faróis e farolins

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

Cabos submarinos

---

Áreas portuárias e ajudas
à navegação

Infraestruturas de
comunicações

FCD RESILIÊNCIA

. Monitorização da possível interferência das
dragagens com evolução natural da linha de costa.

+
. Monitorização dos eventuais riscos de derrames e
acidentes, no mar ou em terra.

-

-

. Eventuais riscos (erosão costeira, cheias, evolução
da linha de costa, etc.) que afectem os valores
patrimoniais não salvaguardados por medidas de
adaptação, protecção ou relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das mudanças
climáticas que afectem valores patrimoniais não
salvaguardados por medidas de adaptação,
protecção ou relocalização.

0

0

0

0

+/Património cultural marítimo

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Infraestruturas
Costeiras, Portos Históricos, Faróis
e Farolins com Interesse Patrimonial

-

-

. Eventuais riscos naturais (erosão costeira, cheias,
evolução da linha de costa, etc.) que afectem o
património não salvaguardado por medidas de
adaptação, protecção ou relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das mudanças
climáticas que afectem o património não
salvaguardado por medidas de adaptação,
protecção ou relocalização.

. (+) Existência de legislação própria de protecção.
. (-) Eventuais riscos de destruição de valores
arqueológicos subaquáticos decorrentes de
actividades económicas (pesca, instalação de
infraestruturas costeiras, estruturas de protecção
costeira, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos).

+/-

Áreas de Protecção do
Património Cultural

+/Naufrágios

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Património Arqueológico e
Subaquático

. (+) Existência de legislação própria de protecção.
. (+) Processos em curso de localização e
delimitação.
. (-) Eventuais riscos (erosão costeira, evolução da
linha de costa, assoreamentos, etc.) que afectem o
património.

+/. (+) Existência de legislação própria de protecção.
. (+) Processos em curso de localização e
delimitação.
. (-) Eventuais riscos decorrentes das mudanças
climáticas que afectem o património.

. (+) Existência de legislação própria de protecção.
. (+) Processos em curso de localização e delimitação.
. (-) Eventuais riscos de destruição do património
decorrentes de construção de infraestruturas
portuárias, dragagens, instalação de cabos e ductos
submarinos, equipamentos de produção de energias
renováveis, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, pesca e ancoragem de cruzeiros.
. (-) Ameaças decorrentes de actividades ilícitas
(pilhagens e recolhas de sucata).
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS
Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Naturais - Leitos de cheia,
Exposição à erosão e galgamento

Troços costeiros em
erosão

---

Áreas importantes para Mamíferos
Marinhos (IMMA)

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

Outras áreas prioritárias
de conservação

Habitats críticos

Montes e elevações submarinas

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA
Zonas costeiras de reprodução em
Moçambique, IMMA Arquipélago de
Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

+/-

+/-

. (+) Previstas medidas de adaptação e protecção
para ocupações e usos existentes.

. (+) Previstas medidas de adaptação e protecção
para ocupações e usos existentes.

+

. (+) Fortes condicionantes a novos usos/ocupações.

. (+) Fortes condicionantes a novos usos/ocupações.

. Fortes condicionantes a novos usos/ocupações.

. (-) Eventuais riscos para os usos e actividades do
domínio costeiro pelo recuo da linha de costa.

. (-) Eventuais riscos para os usos e actividades do
domínio costeiro pelo recuo da linha de costa.

+/. (+) Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

+

+

. Espécies e ecossistemas importantes para
biodiversidade global.

. Espécies e ecossistemas importantes para
biodiversidade global.

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

+

+

+/-

. Elevados níveis de biodiversidade, centros de
endemismos e ecossistemas frágeis.

. Elevados níveis de biodiversidade, centros de
endemismos e ecossistemas frágeis.

. (+) Estabelecimento de ferramentas legais de
protecção dos ecossistemas oceânicos.

. Potenciais áreas de conservação oceânicas.

. Potenciais áreas de conservação oceânicas.

. (-) Eventuais riscos de degradação dos ecossistemas
pelas actividades económicas (pesca, mineração e
extracção de hidrocarbonetos).

Património Natural

Património Natural

RISCOS ANTRÓPICOS

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. (-) Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, aquacultura, maricultura,
salinicultura, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, projectos de produção de energias
renováveis).
. (-) Pressões resultantes da ocupação da faixa
costeira (comunidades costeiras piscatórias, portos,
canais de navegação e cabos submarinos).

+/. (+) Bases legais para a protecção e conservação das
florestas.

Área de mangal

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Área de
mangal

+/-

+/-

. (+) Ecossistema frágil que alberga elevados níveis
de biodiversidade.

. (+) Ecossistema frágil que alberga elevados níveis
de biodiversidade.

. (+) Bases legais para a protecção e conservação
das florestas.

. (+) Bases legais para a protecção e conservação
das florestas.

. (-) Diminuição da área de floresta decorrente de
riscos (cheias, ciclones).

. (-) Diminuição da área de floresta decorrente de
fenómenos climáticos extremos.

Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

. (+) Condicionamento à utilização de artes de pesca
nocivas e à instalação de infra-estruturas portuárias.
(+) Interdição à instalação de actividades com maiores
impactos.
. (-) Diminuição da área de floresta junto das
povoações costeiras.
(-) Eventuais riscos de destruição/perda/ alteração de
habitats e poluição/contaminação decorrente da
instalação de áreas portuárias, cabos e ductos e de
actividades económicas (aquacultura, maricultura e
salicultura, turismo, mineração e extracção de
hidrocarbonetos).

+/+
Áreas de Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

.Espécies das categorias de ameaça mais elevada.
Património Natural

.Existência de estratégias de conservação
dedicadas e medidas de protecção acrescidas.

. (+) Áreas prioritárias de conservação e privilegiadas
no processo de alargamento e criação de AC.

+
. Espécies das categorias de ameaça mais elevada.
.Existência de estratégias de conservação
dedicadas e medidas de protecção acrescidas.

(+) A incluir em categorias de maneio com maior nível
de protecção.
. (-) Eventuais riscos de destruição/perda/ alteração de
habitats e poluição/contaminação decorrente da
instalação de áreas portuárias, estruturas costeiras,
cabos e ductos e de atividades económicas (pesca,
turismo, mineração, extracção de hidrocarbonetos e
projectos de energias renováveis).
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

+/. (+) Bases legais para a protecção e conservação das
tartarugas marinhas.

++
Áreas de nidificação de tartarugas
marinhas

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas de nidificação de
tartarugas marinhas

.Espécies ameaçadas e protegidas ao abrigo da
legislação nacional e internacional.
.São privilegiadas áreas de nidificação no
estabelecimento dos limites das AC e épocas de
defeso para as áreas de postura.

++
.Espécies ameaçadas e protegidas ao abrigo da
legislação nacional e internacional.
.São privilegiadas áreas de nidificação no
estabelecimento dos limites das AC e épocas de
defeso para as áreas de postura.

. (+) Protecção das áreas de nidificação no
estabelecimento dos limites das AC e épocas de
defeso para as áreas de postura.
. (-) Eventuais riscos de destruição/perda das
populações e poluição/contaminação decorrente da
instalação de infraestruturas de produção aquícola,
áreas portuárias, estruturas costeiras, cabos e ductos
e de atividades económicas incompatíveis (pesca,
turismo, mineração, extracção de hidrocarbonetos e
projectos de energias renováveis).

+/. (+) Fomenta métodos de pesca compatíveis (redes).

Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

Áreas de Mamíferos Marinhos no
Canal de Moçambique

Património Natural

+

+

.Espécies de mamíferos marinhos ameaçadas,
protegidas ao abrigo da legislação nacional e
internacional.

.Espécies de mamíferos marinhos ameaçadas,
protegidas ao abrigo da legislação nacional e
internacional.

. (+) Redução de actividades com potenciais impactos
físicos/acústicos.
. (-) Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, aquacultura, maricultura,
salinicultura, mineração e prospecção e exploração de
hidrocarbonetos, projectos de produção de energias
renováveis).
. (-) Pressões resultantes da ocupação da faixa
costeira (comunidades piscatórias, portos, canais de
navegação e cabos submarinos).

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

+/. (+) Fomenta métodos de pesca compatíveis (redes) e
níveis de pesca sustentáveis.

Áreas de Recifes e Substratos
Bentónicos

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Recifes de
coral, Substratos bentónicos

+

+

. Ecossistemas de grande importância para o
equilíbrio e sustentabilidade dos recursos costeiros,
abrangidos por legislação nacional.

. Ecossistemas de grande importância para o
equilíbrio e sustentabilidade dos recursos costeiros,
abrangidos por legislação nacional.

. (+) Promove uma gestão de resíduos e efluentes
mais eficaz.
. (-) Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (pesca, mineração e prospecção e
exploração de hidrocarbonetos, projectos de produção
de energias renováveis).
. (-) Pressões resultantes da ocupação da faixa
costeira (comunidades piscatórias, portos, canais de
navegação e cabos submarinos).

Zonas (Centros) de Apoio
à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e
Mercados de 1ª venda

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Centros e núcleos de
pesca

+

+

. Existência de orientações para a localização dos
centros e núcleos de pesca atendendo à evolução
da linha de costa.

. Existência de orientações para a localização dos
centros e núcleos de pesca atendendo à evolução
da linha de costa.

+/. (+) Acções de sensibilização relativas ao uso de
recursos naturais.
. (-) Construção dos centros e núcleos em locais que
podem contribuir para a erosão costeira.

+/. (+) Práticas pesqueiras sustentáveis
. (+) Promoção da pesca em mar aberto.
Zonas de Pesca

Áreas de Pesca Artesanal

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Zona de Pesca
Artesanal

. (-) Sobrepesca.

0

0

. (-) Pesca em locais sensíveis (praias, baias, mangais
e estuários).
. (-) Utilização de artes de pesca nocivas.
. (-) Eventuais riscos decorrentes das actividades
económicas (exploração de hidrocarbonetos, infraestruturas turísticas e portos comerciais).
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CATEGORIA

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

Área de Pesca do Atum

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Cefalópodes

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Crustáceos

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Peixe Demersal
e Pequenos Pelágicos

---

0

0

0

Zonas de Aquacultura,
maricultura, salinicultura

---

0

0

0

+

+

Outras Áreas portuárias

Portos secundários e terciários

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias, Pontos
de ancoragem de cruzeiros)

. Existência de orientações para a localização dos
portos atendendo à evolução da linha de costa.

. Existência de orientações para a localização dos
portos atendendo à evolução da linha de costa.

+

+

Estruturas Portuárias

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias)

. Inibem/minimizam a acção das ondas do mar e
retardam/impedem a erosão costeira.

. Inibem/minimizam a acção das ondas do mar e
retardam/impedem a erosão costeira.

+/-

+/-

. (+) Mitigação da acção das ondas e da erosão
costeira.

. (+) Mitigação da acção das ondas e da erosão
costeira.

. (-) Possibilidade de impactos negativos sobre
praias adjacentes e troços costeiros contíguos.

. (-) Possibilidade de impactos negativos sobre
praias adjacentes e troços costeiros contíguos.

CLASSE

Zonas de Pesca

Estruturas costeiras

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

SUBCLASSE

Estruturas de Protecção costeira

Outras estruturas costeiras

Praias balneares

Resorts

---

---

---

---

FCD RESILIÊNCIA

-

-

. Possibilidade de impactos negativos sobre praias
adjacentes e troços costeiros contíguos.

. Possibilidade de impactos negativos sobre praias
adjacentes e troços costeiros contíguos.

-

-

. Potencial pressão (acessos, construções, mesmo
que precárias) em zonas sujeitas a erosão costeira,
com agravamentos dos processos erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções, mesmo
que precárias) em zonas sujeitas a erosão costeira,
com agravamentos dos processos erosivos e
consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.

---

+/. (+) Inibem/minimizam a acção das ondas do mar e
retardam/impedem a erosão costeira.
. (-) Promovem impactos ambientais (resíduos e
efluentes, fluxos marítimos, etc).

0

0
. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.

-

-

-

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental

-

-

-

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.

Zonas turísticas

Polos turísticos

+/. (+) Elaboração de estudo de impacte ambiental.
. (-) Geração significativa de resíduos e efluentes,
fluxos marítimos e necessidade de dragagens.

Clubes desportivos marítimos

---

0

0

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.
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CATEGORIA

CLASSE

Zonas turísticas

SUBCLASSE

Pontos de ancoragem de cruzeiros

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS
Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Portos de ancoragem de cruzeiros)

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

0

0

RISCOS ANTRÓPICOS

. Potenciais impactos ambientais (utilização de
geradores, descargas de poluentes, lixos, etc).

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Zonas de exploração
mineira

Concessões mineiras existentes

---

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.

. Riscos de acidentes e contaminação

. Potenciais conflitos no uso da água (doce) e de
terras em zonas vulneráveis.
Áreas 1 e 4 (produção futura)
Zonas de produção de
hidrocarbonetos

Produção de hidrocarbonetos
onshore

Áreas Estratégicas para Gestão
Sedimentar

---

---

---

(não cartografadas)

0

0

0

0

++

++

. Impactes positivos intrinsecamente relacionados
com os objectivos da criação destas áreas.

. Impactes positivos intrinsecamente relacionados
com os objectivos da criação destas áreas.

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Riscos de acidentes e contaminação.

0

Zonas de adaptação aos
riscos costeiros
Faixas de Salvaguarda ao Risco
Costeiro

---

(não cartografadas)

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Potenciais Áreas de Conservação

Conservação

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha – Áreas chave para
biodiversidade (KBA), Áreas
Importantes para as aves e
biodiversidade, Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA)
(IMMA Zonas costeiras de
reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de
Inhambane), Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica (EBSA),
Delta do Zambeze (Ramsar), Áreas
de nidificação de tartarugas
marinhas

++

++

. Impactes positivos intrinsecamente relacionados
com os objectivos da criação destas áreas

. Impactes positivos intrinsecamente relacionados
com os objectivos da criação destas áreas

+

+

. Áreas relevantes para a biodiversidade e
prioritárias para a conservação, ao abrigo da
legislação nacional ou de acordos internacionais.

. Áreas relevantes para a biodiversidade e
prioritárias para a conservação, ao abrigo da
legislação nacional ou de acordos internacionais.

+

+

. Ecossistemas únicos relevantes para a
biodiversidade e prioritárias para a conservação, no
contexto da estratégia nacional de conservação e
protecção da natureza.

. Ecossistemas únicos relevantes para a
biodiversidade e prioritárias para a conservação, no
contexto da estratégia nacional de conservação e
protecção da natureza.

0

+
. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades locais.

Património Natural, Áreas de
Conservação – Áreas de
conservação transfronteiriça (ACT)

Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros

+
. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades locais.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

RISCOS ANTRÓPICOS

+/ Reserva aquícola marinha

Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

---

. Potencial pressão em zonas sujeitas a erosão
costeira, com agravamentos dos processos
erosivos.

Áreas portuárias previstas

---

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

. (+) Potencial efeito positivo em termos de
segurança alimentar
. (-) Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

0

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.

. Riscos de acidentes e contaminação.

Reserva portuária
Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

---

Faróis com interesse patrimonial e
turístico

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)
Reserva de Turismo

-

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

Área do Projecto Turístico e
Imobiliário do INATUR

---

---

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.

-

-

. Eventuais riscos naturais (erosão costeira, cheias,
evolução da linha de costa, etc.) que afectam o
património não estão salvaguardados por medidas
de adaptação, protecção ou relocalização.

. Eventuais riscos decorrentes das mudanças
climáticas que afectam o património não estão
salvaguardados por medidas de adaptação,
protecção ou relocalização.

. Riscos de acidentes e contaminação.

0

-

-

-

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos.

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental.

-

-

-

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos

. Potencial pressão (acessos, construções) em
zonas sujeitas a erosão costeira, com agravamentos
dos processos erosivos e consequente maior
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças
climáticas.

. Potenciais actividades e infraestruturas envolvendo
manuseamento e armazenagem de substâncias
perigosas (p.e. combustíveis) com riscos de derrame /
poluição acidental

-

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.
. Potenciais conflitos no uso da água (doce) e de
terras em zonas vulneráveis.

Concessões mineiras existentes
pendentes

---

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

Potenciais áreas
exploração mineira

. Riscos de acidentes e contaminação.

Pedidos de concessões mineiras
pendentes

---

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.
. Potenciais conflitos no uso da água (doce) e de
terras em zonas vulneráveis.

. Riscos de acidentes e contaminação.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

Concessões de prospecção offshore

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD RESILIÊNCIA
RISCOS NATURAIS

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

---

0

0

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos.

. Potencial perturbação dos processos de transporte
sedimentar e agravamentos dos processos erosivos
e consequente maior vulnerabilidade aos efeitos das
mudanças climáticas.
. Potenciais conflitos no uso da água (doce) e de
terras em zonas vulneráveis.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RISCOS ANTRÓPICOS

. Riscos de acidentes e contaminação.

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Reserva de produção de
hidrocarbonetos
Concessões de prospecção onshore

---

Reserva para produção
de energias renováveis
offshore

Projectos Piloto de Recursos
Marinhos

---

Investigação científica

---

---

Transportes marítimos
Usos,
Actividades e
Funções sem
Zoneamento
Atribuído
(UAFZA)

---

Pesca desportiva e recreativa

Mergulho recreativo

---

---

---

Actividades turísticas
Mergulho de turismo cientifico
Safaris de observação de
megafauna marinha

---

---

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Riscos de acidentes

. Riscos de contaminação acidental.

. Riscos de acidentes e contaminação.

. Riscos de contaminação acidental.

. Riscos de contaminação acidental.

. Riscos de contaminação acidental.

. Riscos de contaminação acidental.

(++) Impactos Muito Positivos; (+) Impactos Positivos; (-) Impactos Negativos; (IC) Impactos Cumulativos; (0) Neutro
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Quadro 8.18 – Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E SEUS RECURSOS)

CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

++
Zonas de
Protecção Total

Zonas de Protecção Total
das Áreas de
Conservação

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

. Conservação dos ecossistemas marinhos e
terrestres e seus recursos biológicos.
. Aumento da representatividade do meio marinho
nas AC.

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

+
. Utilização muito condicionada a actividades
sustentáveis (carácter tradicional, subsistência,
investigação científica, turismo contemplativo).

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

+
. Conservação dos ecossistemas marinhos e terrestres
e seus recursos biológicos.

+
Zonas de uso específico

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras.

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

+
. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

. Participação da população em programas de
conservação.

++

Zonas de uso múltiplo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Reserva Especial,
Área de Protecção Ambiental

. Actividades económicas (pesca, turismo,
mineração) para o desenvolvimento sustentável das
comunidades costeiras, geradoras de receitas para
a gestão das AC.

++
. Aumento da representatividade do meio marinho
nas AC.

Zonas
Qualificadas

. Reforço da monitorização, gestão e fiscalização
das actividades de conservação.

Áreas de conservação

Zonas turísticas

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

. Actualização, finalização e homogeneização dos
planos de maneio.
. Restauro de áreas degradadas.

. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

++
. Actividades económicas (pesca, turismo, mineração)
para o desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras, geradoras de receitas para a gestão das AC.

. Participação da população em programas de
conservação.

++
. Actividades turísticas para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras, geradoras
de receitas para a gestão das AC.
. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

+
. Actividades turísticas para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras, geradoras de
receitas para a gestão das AC.

. Participação da população em programas de
conservação.
Zonas tampão

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona Tampão

Áreas de conservação
transfronteiriça

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Áreas de
Conservação Transfronteiriça (ATC)

APA de Maputo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Área de Protecção
Ambiental

Zona de Protecção Total do Cabo de
São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)

Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona de Protecção
Total do Cabo de São Sebastião

+
. Actividades compatíveis com a conservação
(pesca, turismo, etc) para o desenvolvimento das
comunidades costeiras.
. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

+
. Actividades compatíveis com a conservação (pesca,
turismo, etc) para o desenvolvimento das comunidades
costeiras.

. Participação da população em programas de
conservação.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

++
Áreas de conservação

Coutadas oficiais

Património Natural, Áreas de
Conservação - Coutada Oficial

++
Alargamento dos limites das Coutadas Oficiais
sempre que integrem habitats marinhos importantes.

. Actividades cinegéticas (caça, turismo cinegético,
etc.) e conservação da fauna bravia, geradoras de
receitas para a gestão das AC.
. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

++
. Actividades cinegéticas (caça, turismo cinegético,
etc.) e conservação da fauna bravia, geradoras de
receitas para a gestão das AC.

. Participação da população em programas de
conservação.

++
+

. Conservação da avifauna.
Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)

. Conservação da avifauna.

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

. Áreas preferenciais para alargamento ou criação
de novas AC.

Áreas prioritárias de
conservação

Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA)

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para as
Aves e a Biodiversidade (IBA), Áreas
chave para a Biodiversidade (KBA),
Delta do Zambeze (Ramsar)

++

+

. Espécies e ecossistemas significativos para a
persistência da biodiversidade global.

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras.

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.
. Áreas preferenciais para alargamento ou criação
de novas AC.

++

Zonas
Qualificadas

. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.
. Participação da população em programas de
conservação.

.Conservação da diversidade biológica em terras
húmidas.

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

. Áreas preferenciais para alargamento ou criação
de novas AC.
--Zonas de uso militar
Áreas de segurança e
defesa nacional

--Zona de protecção parcial da
fronteira
--Portos principais e canais de
navegação

Áreas portuárias e ajudas
à navegação

Infraestruturas de
comunicações

Faróis e farolins

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

Cabos submarinos

---

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

+

. Terras húmidas relevantes para a conservação da
diversidade biológica.
Delta do Zambeze (Ramsar)

+
.Conservação de espécies e ecossistemas
significativos para a persistência da biodiversidade
global.

-

-

-

. Potencial conflito com a protecção de valores de
património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades

. Subordinação da promoção dos serviços dos
ecossistemas face a outras prioridades.

-

-

-

. Potencial conflito com a protecção de valores de
património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Subordinação da promoção dos serviços dos
ecossistemas face a outras prioridades.

+

-

-

. Realização de Estudos de Impacto Ambiental em
áreas ambientalmente mais sensíveis.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

0

0

0

+ / IC

-

+ / IC

. Protecção dos cabos submarinos pode potenciar a
protecção de valores de património natural.

. Protecção dos cabos submarinos pode limitar a
utilização e valorização sustentável dos recursos.

. Protecção dos cabos submarinos pode potenciar a
promoção / salvaguarda dos serviços dos
ecossistemas.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

Património cultural marítimo

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Infraestruturas Costeiras, Portos
Históricos, Faróis e Farolins com
Interesse Patrimonial

Naufrágios

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Património Arqueológico e
Subaquático

Áreas de Protecção do
Património Cultural

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Naturais - Leitos de cheia,
Exposição à erosão e galgamento

Troços costeiros em
erosão
Áreas importantes para Mamíferos
Marinhos (IMMA)

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

Outras áreas prioritárias
de conservação
Habitats críticos

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA
Zonas costeiras de reprodução em
Moçambique, IMMA Arquipélago de
Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

0

0

0

+

+

. Aumento da biodiversidade marinha.

. Aumento da biodiversidade marinha.

+
. Aumento da biodiversidade marinha.
. Privilegia a protecção mútua.

+

+

+

. Prevê medidas de prevenção e mitigação para os
troços costeiros em erosão contribuindo para a
preservação do património natural existente.

. Prevê medidas de prevenção e mitigação para os
troços costeiros em erosão contribuindo para a
preservação do património natural existente.

. Prevê medidas de prevenção e mitigação para os
troços costeiros em erosão contribuindo para a
preservação do património natural existente.

++
++
. Espécies e ecossistemas importantes para
biodiversidade global.

Montes e elevações submarinas

. Conservação de espécies e ecossistemas
importantes para biodiversidade global.

. Programas de monitorização do estado ambiental.

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

. Áreas prioritárias de conservação para o
alargamento ou criação de novas AC.

. Sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

. Promove modelos sustentáveis de utilização dos
recursos.

Património Natural

Património Natural

. Promove modelos sustentáveis de utilização dos
recursos.

+

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Participação da população em programas de
conservação.

++
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras.

. Elevados níveis de biodiversidade, centros de
endemismos e ecossistemas frágeis.
. Potenciais AC oceânicas.

+
. Privilegia a utilização de artes de pesca
compatíveis com os fundos marinhos e níveis de
pesca sustentáveis.

+
. Conservação de níveis de biodiversidade, centros de
endemismos e ecossistemas frágeis.
. Privilegia a utilização de artes de pesca compatíveis e
níveis de pesca sustentáveis.

++
++
Área de mangal

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Área de
mangal

. Ecossistema frágil que alberga elevados níveis de
biodiversidade.
. Áreas prioritárias de conservação para o
alargamento ou criação de novas AC.

Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

. Promove estratégias de exploração sustentável da
floresta (gestão baseada no ecossistema).
. Sensibilização e educação ambiental da população
para a protecção e conservação da floresta.

. Providencia à população diversos usos e recursos.

. Participação da população em programas de
reflorestação.

. Privilegia a utilização de artes de pesca compatíveis e
níveis de pesca sustentáveis.

++
++
Áreas de Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e Criticamente
ameaçadas

. Espécies das categorias de ameaça mais elevada.
Património Natural

. Áreas prioritárias de conservação para o
alargamento ou criação de novas AC.

++
. Promove estratégias de exploração sustentável da
floresta (gestão baseada no ecossistema).

. Compatibilização das actividades económicas com
as espécies existentes (pesca compatível e
sustentável e turismo de natureza).
. Promove programas de monitorização das
populações das espécies ameaçadas.
. Desenvolve ferramentas legais para interditar a
captura, retenção ou comércio das espécies
ameaçadas.

++
. Compatibilização das actividades económicas com as
espécies existentes (pesca compatível e sustentável e
turismo de natureza).
. Promove programas de monitorização das
populações das espécies ameaçadas.
. Desenvolve ferramentas legais para interditar a
captura, retenção ou comércio das espécies
ameaçadas.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

++
++
Áreas de nidificação de tartarugas
marinhas

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas de nidificação de
tartarugas marinhas

. Espécies ameaçadas, protegidas ao abrigo da
legislação nacional e internacional.
.São privilegiadas áreas de nidificação no
estabelecimento dos limites das AC e épocas de
defeso para as áreas de postura.

. Compatibilização das actividades económicas com
a protecção e conservação das espécies existentes
(pesca compatível e sustentável, turismo de
natureza).
. Promove programas de monitorização das
populações das espécies ameaçadas.
. Melhora a fiscalização e promove ferramentas
legais para interditar a captura, retenção ou
comércio das espécies ameaçadas.

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

++
. Compatibilização das actividades económicas com a
protecção e conservação das espécies existentes
(pesca compatível e sustentável, turismo de natureza).
. Promove programas de monitorização das
populações das espécies ameaçadas.
. Melhora a fiscalização e promove ferramentas legais
para interditar a captura, retenção ou comércio das
espécies ameaçadas.

++
. Espécies e ecossistemas importantes para
biodiversidade global.

. Actividades compatíveis (pesca sustentável,
ecoturismo e observação de cetáceos) com a
protecção e conservação dos mamíferos marinhos.

. Compatibilização das actividades económicas com a
protecção e conservação dos mamíferos marinhos
(pesca sustentável, ecoturismo e observação de
cetáceos).

. Áreas reconhecidas internacionalmente como
ferramentas de conservação.

. Promove programas de monitorização do estado
das populações.

. Promove programas de monitorização do estado das
populações.

. Áreas prioritárias de conservação para mamíferos
marinhos no estabelecimento de limites das AC.

. Sensibilização das comunidades costeiras para a
importância ecológica e potencial económico da
protecção e conservação dos mamíferos marinhos.

. Sensibilização das comunidades costeiras para a
importância ecológica e potencial económico da
protecção e conservação dos mamíferos marinhos.

++
Áreas de ecossistemas e
biodiversidade

Áreas de Mamíferos Marinhos no
Canal de Moçambique

Património Natural

++

++

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

++
Áreas de Recifes e Substratos
bentónicos

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Recifes de
coral, Substratos bentónicos

. Ecossistemas com papel ecológico global na
manutenção da biodiversidade.
. Áreas prioritárias de conservação a serem
privilegiadas no estabelecimento de limites das AC.

+/Zonas (Centros) de Apoio
à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e
Mercados de 1ª venda

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Centros e núcleos de
pesca

. (+) Condicionamentos à localização dos centros e
núcleos de pesca em AC e áreas prioritárias para a
conservação.
. (-) Eventual risco para a sustentabilidade e
preservação da biodiversidade piscícola.

. Actividades compatíveis (pesca sustentável,
ecoturismo e turismo subaquático) com a protecção
e conservação dos ecossistemas.
. Sensibilização das comunidades costeiras para o
papel ecológico global na manutenção da
biodiversidade e na sustentabilidade dos recursos
pesqueiros.

++
. Compatibilização das actividades económicas com a
protecção e conservação dos ecossistemas (pesca
sustentável, ecoturismo e turismo subaquático).
. Sensibilização das comunidades costeiras para o
papel ecológico global na manutenção da
biodiversidade e na sustentabilidade dos recursos
pesqueiros.

+/-

+/-

. (+) Favorece as condições da pesca artesanal
(apoio à manutenção das embarcações e artes de
pesca e ao processamento, conservação, transporte
e venda do pescado).

. (+) Favorece as condições da pesca artesanal (apoio
à manutenção das embarcações e artes de pesca e ao
processamento, conservação, transporte e venda do
pescado).

. (-) Eventual risco para a sustentabilidade e
preservação da biodiversidade piscícola.

. (-) Eventual risco para a sustentabilidade e
preservação da biodiversidade piscícola.

+/+/Zonas de Pesca

Áreas de Pesca Artesanal

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Zona de Pesca
Artesanal

. (+) Cumprimento das disposições legais e das
boas práticas para a pesca artesanal e adesão ao
licenciamento, tendo em vista o equilíbrio dos
recursos.
. (-) Sobrepesca e utilização de artes nocivas
enquanto ameaças para a biodiversidade e
sustentabilidade dos recursos.

+/. (+) Sensibilização das comunidades costeiras para
o cumprimento das disposições legais e das boas
práticas para a pesca artesanal e adesão ao
licenciamento, tendo em vista o equilíbrio dos
recursos.
. (-) Sobrepesca e utilização de artes nocivas
enquanto ameaças para a biodiversidade e
sustentabilidade dos recursos.

. (+) Abordagem ecossistémica e precaucionista na
exploração dos recursos pesqueiros para garantir a
segurança alimentar.
. (+) Sensibilização das comunidades costeiras para o
cumprimento das disposições legais e das boas
práticas para a pesca artesanal e adesão ao
licenciamento, tendo em vista o equilíbrio dos recursos.
. (-) Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

-

-

-

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.

Área de Pesca do Atum

---

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

-

-

-

Áreas de Pesca de Cefalópodes

---

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.

-

-

-

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.

Zonas de Pesca
Áreas de Pesca de Crustáceos

---

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

-

-

-

Áreas de Pesca de Peixe Demersal e
Pequenos Pelágicos

---

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade
dos recursos.

. Sobrepesca e utilização de artes nocivas enquanto
ameaças para a biodiversidade e sustentabilidade dos
recursos.

-

Zonas de Aquacultura,
maricultura, salinicultura
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural (p.e. áreas de mangal).

+/Outras Áreas portuárias

Portos secundários e terciários

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias, Pontos de
ancoragem de cruzeiros)

. (+) Elaboração de estudo de impacte ambiental.
. (-) Geração significativa de resíduos e efluentes,
fluxos marítimos e necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

+/Estruturas Portuárias

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias)

. (+) Elaboração de estudo de impacte ambiental.
. (-) Geração significativa de resíduos e efluentes,
fluxos marítimos e necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

+/Estruturas costeiras
Estruturas de Protecção costeira

---

. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.
. (-) Potencial interferência com a protecção de
valores de património natural, com impactes
ambientais e sociais potencialmente significativo.

Outras estruturas costeiras

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

+/. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

+/. (+) Infra-estruturas de apoio às actividades
pesqueiras e turísticas.
. (-) Geração significativa de resíduos e efluentes,
fluxos marítimos e necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

+/. (+) Infra-estruturas de apoio às actividades
pesqueiras e turísticas.
. (-) Geração significativa de resíduos e efluentes,
fluxos marítimos e necessidade de dragagens em
áreas ambientalmente sensíveis.

+/. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.

+/. (+) Infra-estruturas de apoio às actividades
pesqueiras e turísticas.
. (-) Estreitamento da gama de serviços dos
ecossistemas disponíveis.

+/. (+) Infra-estruturas de apoio às actividades
pesqueiras e turísticas.
. (-) Estreitamento da gama de serviços dos
ecossistemas disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. (-) Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

Praias balneares

---

Resorts

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural.

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural.

Zonas turísticas

Polos turísticos

Clubes desportivos marítimos
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

+/. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

+/. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

+/-

-

. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural.

+/-

+/-

---

. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.

. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.

. (-)Potencial interferência com a protecção de
valores de património natural.

. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

0

Pontos de ancoragem de cruzeiros

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Portos de ancoragem de cruzeiros)

.Possíveis impactos ambientais (utilização de
geradores, descargas de poluentes, lixos, etc) em
áreas chave para a biodiversidade (KBA), habitats
críticos e AC.

Zonas de exploração
mineira

Concessões mineiras existentes

Áreas 1 e 4 (produção futura)

---

Áreas Estratégicas para Gestão
Sedimentar

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

-

-

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

+/-

+/-

---

(não cartografadas)
Zonas de adaptação aos
riscos costeiros

. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.
. (-) Potencial interferência com a protecção de
valores de património natural, com impactes
ambientais e sociais potencialmente significativos.

+/Faixas de Salvaguarda ao Risco
Costeiro
(não cartografadas)

-

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

Produção de hidrocarbonetos
onshore

0

---

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

---

. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.
. (-) Potencial interferência com a protecção de
valores de património natural, com impactes
ambientais e sociais potencialmente significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

-

. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.

0
. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. (-) Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

+/. (+) Impactes positivos intrinsecamente
relacionados com os objectivos da criação destas
áreas.
. (-) Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

Potenciais Áreas de Conservação

Conservação

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS
Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha – Áreas chave para
biodiversidade (KBA), Áreas
Importantes para as aves e
biodiversidade, Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA)
(IMMA Zonas costeiras de
reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de
Inhambane), Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica (EBSA), Delta
do Zambeze (Ramsar), Áreas de
nidificação de tartarugas marinhas

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS
PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

+

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras.

+
. Áreas relevantes para a biodiversidade e
prioritárias para a conservação, ao abrigo da
legislação nacional ou de acordos internacionais
para a conservação e uso sustentável dos recursos.

. Programas de educação ambiental e de
sensibilização da população para a protecção da
Natureza e Biodiversidade.

. Escolhas preferenciais para alargamento ou
criação de novas AC.

. Programas de monitorização do estado dos
ecossistemas.

+
Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros

. Ecossistemas únicos relevantes para a
biodiversidade e prioritárias para a conservação, no
contexto da estratégia nacional de conservação e
protecção da natureza.

Reserva aquícola
marinha

---

Áreas portuárias previstas

---

Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

---

Faróis com interesse patrimonial e
turístico

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

Reserva portuária

+

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das comunidades
costeiras.

.Conservação das características ambientais,
paisagísticas e culturais nas AC.

Reserva de Turismo

---

-

-

. Potencial conflito com a protecção de valores de
património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

-

-

-

. Potencial conflito com a protecção de valores de
património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

-

-

-

. Potencial conflito com a protecção de valores de
património natural.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

0

0

0

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural.

-

Área do Projecto Turístico e
Imobiliário do INATUR

---

Concessões mineiras existentes
pendentes

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural.

Potenciais áreas de
exploração mineira

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

-

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

. Actividades de baixo impacto para o desenvolvimento
sustentável das comunidades costeiras.

+

. Escolhas preferenciais para alargamento ou
criação de novas AC.
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

+
.Conservação das características ambientais,
paisagísticas e culturais nas AC.

. Participação da população em programas de
conservação.

Património Natural, Áreas de
Conservação – Áreas de
conservação transfronteiriça (ACT)

Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

+/. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

+/. (+) Aproveitamento de potencialidades locais.
. (-) Potenciais conflitos com a utilização e
valorização sustentável de outros recursos.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

-

-

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.
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CATEGORIA

CLASSE

Potenciais áreas de
exploração mineira

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

PATRIMÓNIO NATURAL

UTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

-

-

-

Pedidos de concessões mineiras
pendentes

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

-

-

-

Concessões de prospecção offshore

---

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

-

-

-

. Potencial interferência com a protecção de valores
de património natural, com impactes ambientais e
sociais potencialmente significativos.

. Subordinação da utilização e valorização
sustentável dos recursos face a outras prioridades.

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

Reserva de produção de
hidrocarbonetos

Reserva para produção
de energias renováveis
offshore

FCD PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO E DOS SEUS RECURSOS

Concessões de prospecção onshore

---

Projectos Piloto de Recursos
Marinhos

---

Investigação científica

---

Transportes marítimos

---

-

+

+

. Potencialmente limitada interferência com a
protecção de valores de património natural.

. Valorização sustentável de um recurso sem
implicar impactes significativos sobre outros
recursos.

. Aproveitamento de um serviço dos ecossistemas sem
condicionar outros disponíveis.

+

+

+

. Aquisição de conhecimento potencialmente útil
para a protecção de valores de património natural.

. Aquisição de conhecimento potencialmente útil
para a utilização e valorização sustentável dos
recursos.

. Aquisição de conhecimento potencialmente útil para a
protecção e fruição dos serviços dos ecossistemas.

-

-

. Potenciais impactes negativos sobre valores de
património natural.

. Potenciais impactes negativos sobre valores de
património natural.

+/-

Usos,
Actividades e
Funções sem
Zoneamento
Atribuído
(UAFZA)

Pesca desportiva e recreativa

Mergulho recreativo

---

---

. Possível pressão sobre espécies e habitats
vulneráveis.

Actividades turísticas

Safaris de observação de megafauna
marinha

---

. Estreitamento da gama de serviços dos ecossistemas
disponíveis.

. (-) Possível pressão sobre espécies e habitats
vulneráveis.

. Valorização de recursos naturais, sujeita a
regulação.

0

+

+
---

. Aproveitamento de um serviço dos ecossistemas sem
condicionar outros disponíveis.

+

. Possível pressão sobre habitats vulneráveis.

Mergulho de turismo cientifico

. (+) Valorização de recursos naturais, sujeita a
regulação.

+

. Aquisição de conhecimento potencialmente útil
para a protecção de valores de património natural.

. Aquisição de conhecimento potencialmente útil
para a protecção de valores de património natural
. Valorização de recursos naturais, sujeita a
regulação.

-

+

. Possível pressão sobre espécies e habitats
vulneráveis.

. Valorização de recursos naturais, sujeita a
regulação.

0

0

(++) Impactos Muito Positivos; (+) Impactos Positivos; (-) Impactos Negativos; (IC) Impactos Cumulativos; (0) Neutro
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Quadro 8.19 – Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL)

CATEGORIA

Zonas de
Protecção Total

CLASSE

Zonas de Protecção
Total das Áreas de
Conservação

SUBCLASSE

---

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

+
. Áreas específicas para
investigação científica e educação
ambiental.

Zonas
Qualificadas

+

+

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas de uso múltiplo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Reserva
Especial, Área de Protecção
Ambiental

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

++

Zonas turísticas

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Parque Nacional,
Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas tampão
Áreas de conservação
transfronteiriça

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Áreas de
Conservação Transfronteiriça (ATC)

APA de Maputo

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Área de Protecção
Ambiental

Zona de Protecção Total do Cabo
de
São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)

+
. Utilização muito condicionada a
actividades sustentáveis (carácter
tradicional, subsistência, turismo
contemplativo).

+
. Actividades de baixo impacto para
subsistência das populações residentes.

+

++
. Favorece a investigação científica.

Áreas de conservação

IDENTIDADE

Zonas de uso específico

. Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona Tampão

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

PATRIMÓNIO CULTURAL

++
. Actividades económicas (pesca,
turismo, mineração) para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades costeiras.

++
. Actividades turísticas para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades costeiras e receitas para a
gestão das AC.

Preservação e divulgação do
património tradicional das
comunidades locais.

+

. Sensibilização da população para a
protecção da Natureza e
Biodiversidade.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Participação da população em
programas de conservação.

+
. Actividades compatíveis com a
conservação (pesca, turismo, etc) para o
desenvolvimento das comunidades
costeiras.

+
Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

Património Natural, Áreas de
Conservação - Zona de Protecção
Total do Cabo de São Sebastião

++
Coutadas oficiais

Património Natural, Áreas de
Conservação - Coutada Oficial

Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)

Áreas prioritárias de
conservação

Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA)

Delta do Zambeze (Ramsar)

. Actividades cinegéticas (caça, turismo
cinegético, etc.) e a conservação da
fauna bravia.

++
Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
as Aves e a Biodiversidade (IBA),
Áreas chave para a Biodiversidade
(KBA), Delta do Zambeze (Ramsar)

. Incentiva a investigação científica e
o desenvolvimento de programas de
monitorização.
. Sensibilização da população para a
protecção da Natureza e
Biodiversidade.

+

+

+

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades locais.

. Participação da população em
programas de conservação.
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CATEGORIA

CLASSE

Áreas de segurança e
defesa nacional

CONHECIMENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

IDENTIDADE

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

Zonas de uso militar

---

0

0

0

0

Zona de protecção parcial da
fronteira

---

0

0

0

0

Portos principais e canais de
navegação

---

0

0

0

+

+

+

Faróis e farolins

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

. Divulgação do património cultural e
arquitectónico.

. Preservação e valorização do
património cultural e arquitectónico.

. Preservação e divulgação do
património cultural e arquitectónico.

Cabos submarinos

---

. Infraestruturas muito relevantes
para a produção e divulgação do
conhecimento.

0

0

+

+

+

Património cultural marítimo

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Infraestruturas Costeiras, Portos
Históricos, Faróis e Farolins com
Interesse Patrimonial

. Divulgação do património cultural
marítimo.

. Preservação e valorização do
património cultural marítimo.

. Preservação e valorização do
património cultural marítimo.

Naufrágios

Património Cultural,
Arquitectónico e Arqueológico –
Património Arqueológico e
Subaquático

SUBCLASSE

Áreas portuárias e
ajudas à navegação

Zonas
Qualificadas

++
. Infraestruturas muito relevantes para a
actividade económica

+

++
Infraestruturas de
comunicações

Áreas de Protecção do
Património Cultural

Troços costeiros em
erosão

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

---

Áreas importantes para Mamíferos
Marinhos (IMMA)

Outras áreas
prioritárias de
conservação

++
. Infraestruturas muito relevantes para a
actividade económica.

+
. Utilização cultural e turística geradora
de receitas para a reabilitação e
conservação do património cultural
marítimo.

++

Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

Habitats críticos

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Naturais - Leitos de cheia,
Exposição à erosão e galgamento
Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas importantes para
Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA
Zonas costeiras de reprodução em
Moçambique, IMMA Arquipélago de
Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)

Património Natural

.Incremento do conhecimento pela
comunidade cientifica e divulgação
ao público.
. Incremento da divulgação turística
ordenada.

+
.Incremento do conhecimento
cientifico visando a protecção e
adaptação à erosão costeira.

. Utilização cultural e turística
complementar às suas funções de ajuda
à navegação.

++
++

++

. Preservação e valorização dos
naufrágios históricos.

. Preservação e valorização dos
naufrágios históricos.

+

+

.Prevê medidas de protecção e
adaptação à erosão costeira
viabilizando a preservação do
património.

.Prevê medidas de protecção e
adaptação à erosão costeira
viabilizando a preservação do
património.

. Utilização cultural e turística ordenada,
geradora de receitas.
. Incremento do conhecimento, da
preservação e valorização dos
naufrágios históricos.

+
.Prevê medidas que contrariam o recuo
da linha de costa, salvaguardando os
usos/ocupações.

++
.Incremento do conhecimento
cientifico visando a protecção,
conservação do estado dos
ecossistemas.
. Programas de monitorização do
estado do ambiente.
. Sensibilização da população para a
protecção da Natureza e
Biodiversidade.

+
+

+

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Preservação e valorização dos
naufrágios.

. Preservação e valorização dos
naufrágios.

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades locais.
. Desenvolvimento de actividades
baseadas em modelos sustentáveis de
utilização dos recursos.
. Sinergias entre as AC e os naufrágios.

. Participação da população em
programas de conservação.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

PATRIMÓNIO CULTURAL

IDENTIDADE

.Incremento do conhecimento
científico.

+

+

++

. Programas de monitorização do
estado do ambiente

.Prevê medidas de protecção,
conservação e exploração
sustentável da floresta viabilizando a
preservação do património
tradicional das comunidades
costeiras.

.Prevê medidas de protecção,
conservação e exploração
sustentável da floresta viabilizando a
preservação do património
tradicional das comunidades
costeiras.

. Elevada importância socioeconómica
para a população, proporcionando
diversos usos e recursos.

++

Outras áreas
prioritárias de
conservação

. Incentivo ao estudo e
conhecimento das formações
rochosas marinhas tendo em vista a
protecção, conservação do estado
dos ecossistemas.
Montes e elevações submarinas

Património Natural

. Programas de monitorização do
estado do ambiente.
. Sensibilização da população para a
protecção da Natureza e
Biodiversidade.
. Participação da população em
programas de conservação.

++

Área de mangal

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Área de
mangal

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. Sensibilização e educação
ambiental da população para a
protecção da floresta.

. Promove modelos sustentáveis de
utilização dos recursos.

. Participação da população em
programas de reflorestação.

++
Áreas de
ecossistemas e
biodiversidade

.Incremento do conhecimento
científico.
Áreas de Espécies com estatuto
Vulnerável, Em perigo e
Criticamente ameaçadas

Património Natural

. Programas de monitorização do
estado das populações.
. Sensibilização das populações
para a proibição da captura,
retenção ou comércio das espécies
ameaçadas.

++
Áreas de nidificação de tartarugas
marinhas

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha - Áreas de nidificação de
tartarugas marinhas

.Incremento do conhecimento
científico.
. Programas de monitorização do
estado das populações.
. Sensibilização das populações
para a proibição da pesca acidental,
captura ilegal e destruição.

+

+

.Prevê medidas de protecção,
conservação e exploração
sustentável dos recursos pesqueiros
viabilizando a preservação do
património tradicional das
comunidades costeiras.

.Prevê medidas de protecção,
conservação e exploração
sustentável dos recursos pesqueiros
viabilizando a preservação do
património tradicional das
comunidades costeiras.

+

+

.Prevê medidas de protecção e
conservação das populações de
tartarugas e dos ovos,
sensibilizando as comunidades
costeiras para a sua importância
ecológica e para o seu potencial
económico, viabilizando a
preservação do património
tradicional.

.Prevê medidas de protecção e
conservação das populações de
tartarugas e dos ovos,
sensibilizando as comunidades
costeiras para a sua importância
ecológica e para o seu potencial
económico, viabilizando a
preservação do património
tradicional.

+
. Promoção de actividades pesqueiras
sustentáveis visando a protecção das
populações das espécies ameaçadas.

+
. Actividades económicas compatíveis
com a protecção e conservação das
populações de tartarugas e dos ovos
(pesca sustentável, turismo de
natureza).
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

++
.Incremento do conhecimento
científico.
Áreas de Mamíferos Marinhos no
Canal de Moçambique

Património Natural

. Programas de monitorização do
estado das populações.
. Sensibilização das populações
para as técnicas de pesca
sustentável e redução dos
potenciais físicos/acústicos.

Áreas de
ecossistemas e
biodiversidade

+
Áreas de Recifes e Substratos
bentónicos

Zonas (Centros) de
Apoio à Pesca

Centros e Núcleos de pesca e
Mercados de 1ª venda

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros – Recifes de
coral, Substratos bentónicos

Património Natural, Comunidades
Costeiras – Centros e núcleos de
pesca

. Sensibilização das comunidades
costeiras para o papel ecológico
global na manutenção da
biodiversidade e na sustentabilidade
dos recursos pesqueiros.

+

+

.Prevê medidas de protecção e
conservação das populações de
mamíferos marinhos, sensibilizando
as comunidades costeiras para a
sua importância ecológica e para o
seu potencial económico,
viabilizando a preservação do
património tradicional.

.Prevê medidas de protecção e
conservação das populações de
mamíferos marinhos, sensibilizando
as comunidades costeiras para a
sua importância ecológica e para o
seu potencial económico,
viabilizando a preservação do
património tradicional.

+

+

.Prevê medidas de protecção e
conservação dos ecossistemas,
sensibilizando as comunidades
costeiras para a sua importância
ecológica e para o seu potencial
económico, viabilizando a
preservação do património
tradicional.

.Prevê medidas de protecção e
conservação dos ecossistemas,
sensibilizando as comunidades
costeiras para a sua importância
ecológica e para o seu potencial
económico, viabilizando a
preservação do património
tradicional.

. Actividades económicas compatíveis
com a protecção e conservação das
populações de mamíferos marinhos
(pesca sustentável, ecoturismo e
observação de cetáceos).

. Actividades económicas compatíveis
com a protecção e conservação das
populações de ecossistemas (pesca
sustentável, ecoturismo e turismo
subaquático).

+/-

+/-

. Sensibilização das comunidades
costeiras para práticas de pesca
sustentável e para o uso
desadequado de recursos naturais
(mangal, areia local, etc) na
construção dos centros e núcleos de
pesca.

. (+) Favorece a preservação e
valorização do património tradicional
das comunidades costeiras
(embarcações e artes de pesca).

. (-) Eventual afectação do
património arqueológico
subaquático.

. (-) Eventual afectação do
património arqueológico
subaquático.

. Sensibilização das comunidades
costeiras para o cumprimento das
disposições legais e das boas
práticas para a pesca artesanal e
adesão ao licenciamento.

+

+

. (+) Favorece a preservação e
valorização do património tradicional
das comunidades costeiras
(embarcações e artes de pesca).

. Desenvolvimento tecnológico da
pesca artesanal.
Património Natural, Comunidades
Costeiras – Zona de Pesca
Artesanal

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

IDENTIDADE

+

++

Áreas de Pesca Artesanal

PATRIMÓNIO CULTURAL

+/-

+/-

. (+) Favorece a preservação e
valorização do património tradicional
das comunidades costeiras
(embarcações e artes de pesca).

. (+) Favorece a preservação e
valorização do património tradicional
das comunidades costeiras
(embarcações e artes de pesca).

. (-) Eventual afectação do
património arqueológico
subaquático.

. (-) Eventual afectação do
património arqueológico
subaquático.

+
.(+) Promove o apoio à pesca artesanal
assim como a outras oportunidades de
negócios locais (guias turísticos, venda
de artesanato, etc.).

++
. Actividade socioeconómica de grande
relevância quer ao nível da segurança
alimentar quer das actividades e
empregos que proporciona.

++

Zonas de Pesca
Área de Pesca do Atum

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Cefalópodes

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Crustáceos

---

0

0

0

Áreas de Pesca de Peixe Demersal
e Pequenos Pelágicos

---

0

0

0

. Actividade socioeconómica de grande
relevância.

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

++

Zonas de Pesca

. Actividade socioeconómica de grande
relevância.

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.
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CATEGORIA

CLASSE

Zonas de Aquacultura,
maricultura,
salinicultura

SUBCLASSE

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

CONHECIMENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

IDENTIDADE

---

0

0

0

-

-

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

-

-

.Incremento do conhecimento sobre
as obras de protecção costeira e
adaptação às alterações climáticas.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

. Eventual afectação do património
arqueológico subaquático.

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

+
---

. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
Outras Áreas
portuárias

Portos secundários e terciários

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias, Pontos
de ancoragem de cruzeiros)

.Incremento do conhecimento sobre
o funcionamento e articulação da
rede de portos marítimos.
. Promove a monitorização da
operacionalidade dos canais de
navegação e da qualidade ambiental
da costa.

+

Estruturas Portuárias

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Infraestruturas portuárias)

Estruturas de Protecção costeira

---

0

0

0

Outras estruturas costeiras

---

0

0

0

+

+

++

+

Estruturas costeiras

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. Suporte ao transporte marítimo de
mercadorias e passageiros, de apoio às
actividades pesqueiras, turísticas e
desportivas.

. Estruturas de suporte ao transporte
marítimo de mercadorias e passageiros,
de apoio às actividades pesqueiras,
turísticas, de comércio e desportivas.

+
. Favorecimento / protecção de
actividades e infraestruturas.

+
. Apoio a actividades socioeconómicas.

+

Praias balneares

---

0

. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

Resorts

---

0

0

0

Polos turísticos

---

0

0

0

Clubes desportivos marítimos

---

0

0

0

+

+

Pontos de ancoragem de cruzeiros

Perigos Naturais e Antrópicos,
Perigos Antrópicos – Poluição
(Portos de ancoragem de cruzeiros)

. Favorece a valorização do
património tradicional das
comunidades costeiras.

. Favorece a valorização do
património tradicional das
comunidades costeiras.

+

+

. Medidas para a preservação de
geossítios, património geológico,
arqueológico e ecológico.

. Medidas para a protecção e
preservação dos aspectos do
património identitário.

. Actividade socioeconómica de
relevância

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
Zonas turísticas

Zonas de exploração
mineira

Concessões mineiras existentes

---

0

0

. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
. Oportunidades de negócio para as
comunidades locais (guias turísticos,
venda de artesanato e produtos
costeiros).

+/. (+) Actividade socioeconómica de
relevância.
. (-) Eventuais necessidades de
reassentamentos.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

Áreas 1 e 4 (produção futura)
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

---

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

+

-

. Incremento da investigação no
estabelecimento das novas áreas.

. Potencial risco de degradação do
património subaquático.

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

IDENTIDADE

++
0

. Actividade socioeconómica de grande
relevância.

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

++
Produção de hidrocarbonetos
onshore

---

0

0

. (+) Actividade socioeconómica de
grande relevância.

0

. (-) Necessidades de reassentamentos.
Áreas Estratégicas para Gestão
Sedimentar
Zonas de adaptação
aos riscos costeiros

+
---

(não cartografadas)
Faixas de Salvaguarda ao Risco
Costeiro

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Conservação

+
0

0

0

0

+

+

. Favorecimento / protecção de
actividades e infraestruturas.

+
---

(não cartografadas)

Potenciais Áreas de Conservação

. Incremento do conhecimento sobre
as futuras áreas.

Património Natural, Áreas
Relevantes para a Biodiversidade
Marinha – Áreas chave para
biodiversidade (KBA), Áreas
Importantes para as aves e
biodiversidade, Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA)
(IMMA Zonas costeiras de
reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de
Inhambane), Áreas de Significância
Biológica ou Ecológica (EBSA),
Delta do Zambeze (Ramsar), Áreas
de nidificação de tartarugas
marinhas

. Incremento do conhecimento sobre
as futuras áreas.

+
. Favorecimento / protecção de
actividades e infraestruturas.

++
. Incentiva a investigação científica e
o desenvolvimento de programas de
monitorização.
. Sensibilização da população para a
protecção da Natureza e
Biodiversidade.

+

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

.Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

+

+

. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades locais.

. Participação da população em
programas de conservação.

Património Natural, Áreas de
Conservação – Áreas de
conservação transfronteiriça (ACT)

++

Reserva aquícola
marinha

Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

Património Natural, Ecossistemas
Marinhos e Costeiros

---

---

. Incentiva a investigação científica
para conhecimento do papel
ecológico e socioeconómico para
apoiar a extensão espacial em
território nacional e permitir a
criação de ferramentas legais de
protecção.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

. Preservação do património
tradicional das comunidades locais.

0

0

0

+

+
Reserva portuária

+
. Actividades de baixo impacto para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades locais.

Áreas portuárias previstas

---

. Incremento do conhecimento sobre
a futura localização.

+
.Preservação do património cultural
atendendo à elaboração dos
Estudos de Impacto Ambiental
previstos.

. Actividade socioeconómica de
relevância.

++
0

. Infraestruturas muito relevantes para a
actividade económica.
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CATEGORIA

CLASSE

Reserva portuária

Reserva de Turismo

SUBCLASSE

---

Faróis com interesse patrimonial e
turístico

Património Cultural, Arquitetónico
e Arqueológico – Faróis e Farolins
com Interesse Patrimonial

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

Concessões mineiras existentes
pendentes

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

+

Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

Área do Projecto Turístico e
Imobiliário do INATUR
Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

---

---

---

. Incremento do conhecimento sobre
a futura localização.

+
. Divulgação do património cultural
marítimo.

0

0

0

PATRIMÓNIO CULTURAL

+

++

.Preservação do património cultural
atendendo à elaboração dos
Estudos de Impacto Ambiental
previstos.

0

+

+

+

. Preservação e valorização do
património cultural marítimo.

. Preservação e valorização do
património cultural marítimo.

. Criação de visitação aos faróis.

. Criação de visitação aos faróis.

. Utilização cultural e turística geradora
de receitas para a reabilitação e
conservação do património cultural
marítimo.

---

0

+

+
. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

+

+

. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

+

+

. Medidas para a preservação de
geossítios, património geológico,
arqueológico e ecológico.

. Medidas para a protecção e
preservação dos aspectos do
património identitário.

+

+

. Medidas para a preservação de
geossítios, património geológico,
arqueológico e ecológico.

. Medidas para a protecção e
preservação dos aspectos do
património identitário.

Concessões de prospecção offshore

---

Concessões de prospecção onshore

---

Projectos Piloto de Recursos
Marinhos

---

Reserva de produção
de hidrocarbonetos

Reserva para
produção de energias
renováveis offshore

0

. Potencial risco de degradação do
património subaquático.

. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

+/. (+) Actividade socioeconómica de
relevância.
. (-) Eventuais necessidades de
reassentamento.

+/. (+) Actividade socioeconómica de
relevância.
. (-) Eventuais necessidades de
reassentamento.

. Actividade socioeconómica de grande
relevância.

++
0

0

0

0

+
. Aquisição de conhecimentos e
experiência replicáveis noutros
locais.

+

++
0

+
. Incremento do conhecimento sobre
as futuras áreas.

. Infraestruturas muito relevantes para a
actividade económica.

. Preservação e valorização do
património tradicional e da vivência
das comunidades.

Potenciais áreas de
exploração mineira
Pedidos de concessões mineiras
pendentes

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

IDENTIDADE

. Actividade socioeconómica de grande
relevância.

++
. Actividade socioeconómica de grande
relevância.
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CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS
SUJEITAS A PERIGOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS

FCD CONHECIMENTO, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CONHECIMENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

IDENTIDADE

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL

0

+
Investigação científica

---

---

. Aquisição de conhecimentos sobre
ciência, tecnologia e investigação
marítimas.

0

0

Transportes marítimos

---

---

0

0

0

Pesca desportiva e recreativa

---

0

0

0

Mergulho recreativo

---

0

0

0

Mergulho de turismo científico

---

0

0

Safaris de observação de
megafauna marinha

---

0

0

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

+

Usos,
Actividades e
Funções sem
Zoneamento
Atribuído
(UAFZA)

. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
Actividades turísticas

+
. Aquisição de conhecimentos sobre
o património natural.

. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
. Actividade socioeconómica de
relevância.

+
0

. Actividade socioeconómica de
relevância.

(++) Impactos Muito Positivos; (+) Impactos Positivos; (-) Impactos Negativos; (IC) Impactos Cumulativos; (0) Neutro

19029-F5-E11-PEO-RPT-0-POEM_Mz.docx

Fase 4 – Processo de Zoneamento e Ordenamento
Relatório Preliminar da
Avaliação Ambiental e Social Estratégica | 198

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

Quadro 8.20 – Avaliação das Orientações Sectoriais para a implementação do POEM por FCD (GOVERNANÇA)
FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

Zonas de
Protecção Total

CLASSE

Zonas de Protecção
Total das Áreas de
Conservação

SUBCLASSE

---

Zonas de uso específico

Áreas de conservação

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

. Património Natural, Áreas de Conservação Parque Nacional, Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da conservação.

. Património Natural, Áreas de Conservação Parque Nacional, Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas de uso múltiplo

. Património Natural, Áreas de Conservação Parque Nacional, Reserva Nacional, Reserva
Especial, Área de Protecção Ambiental

Zonas turísticas

. Património Natural, Áreas de Conservação Parque Nacional, Reserva Nacional, Área de
Protecção Ambiental

Zonas tampão

. Património Natural, Áreas de Conservação Zona Tampão

Áreas de conservação transfronteiriça

. Património Natural, Áreas de Conservação Áreas de Conservação Transfronteiriça (ATC)

APA de Maputo

. Património Natural, Áreas de Conservação Área de Protecção Ambiental

Zona de Protecção Total do Cabo de
São Sebastião (Santuário Bravio de
Vilamculos)

Zonas
Qualificadas

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

+
+
. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da conservação.

++
. Incremento de actividades económicas compatíveis com as AC
geradoras de receitas para a sua gestão e apoio ao desenvolvimento
local.
. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da conservação.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

0
+
. Coordenação transfronteiriça na gestão das AC (Parque Nacional
das Quirimbas e Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro).

+
. Coordenação transfronteiriça na gestão das AC (Parque Nacional
das Quirimbas, Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro e
Reserva Especial de Maputo).

0
+
. Coordenação transfronteiriça na gestão das AC (Parque Nacional
das Quirimbas).

+

+

. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da conservação.

. Coordenação transfronteiriça na gestão das AC.

Património Natural, Áreas de Conservação Zona de Protecção Total do Cabo de São
Sebastião

0

++
Coutadas oficiais

Património Natural, Áreas de Conservação Coutada Oficial

. Incremento de actividades económicas compatíveis com as AC
geradoras de receitas para a sua gestão e apoio ao desenvolvimento
local.

0

. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da conservação.
Áreas importantes para as Aves e a
Biodiversidade (IBA)
Áreas prioritárias de
conservação

Áreas chave para a Biodiversidade (KBA)

Património Natural, Áreas Relevantes para a
Biodiversidade Marinha - Áreas importantes
para as Aves e a Biodiversidade (IBA), Áreas
chave para a Biodiversidade (KBA), Delta do
Zambeze (Ramsar)

---

Áreas de segurança e
defesa nacional
Zona de protecção parcial da fronteira

. (+) Áreas consideradas relevantes na política e estratégia nacional
para a conservação da Natureza e da Biodiversidade.
. (+) Programa de monitorização do estado dos ecossistemas.
. (-) Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

Delta do Zambeze (Ramsar)
Zonas de uso militar

+/-

---

Portos principais e canais de navegação

---

. Integram redes de áreas de conservação internacionais.

++

++

.Componente essencial da soberania e da autoridade do Estado .

.Componente essencial da soberania e da autoridade do Estado .

++
.Componente essencial da soberania e da autoridade do Estado.

Áreas portuárias e
ajudas à navegação

++
. Ferramentas de conservação abrangidas por acordos
internacionais de que Moçambique é signatário.

++
.Componente essencial no exercício de soberania a relações
internacionais do Estado.

++

++

. Infraestruturas essenciais para os transportes e diversas vertentes
da sociedade.

. Infraestruturas relevantes para a integração internacional do
Estado.
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FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

CLASSE

Áreas portuárias e
ajudas à navegação

SUBCLASSE

Faróis e farolins

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

Património Cultural, Arquitetónico e
Arqueológico – Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

++
. Gestão e manutenção do bom funcionamento da sinalização
marítima.

0

. Estado de conservação e utilização cultural e turística.

Zonas
Qualificadas

Infraestruturas de
comunicações

Cabos submarinos

---

Património cultural marítimo

Património Cultural, Arquitetónico e
Arqueológico – Infraestruturas Costeiras,
Portos Históricos, Faróis e Farolins com
Interesse Patrimonial

Naufrágios

Património Cultural, Arquitetónico e
Arqueológico – Património Arqueológico e
Subaquático

---

Perigos Naturais e Antrópicos, Perigos
Naturais - Leitos de cheia, Exposição à erosão
e galgamento

Áreas de Protecção do
Património Cultural

Troços costeiros em
erosão

Áreas importantes para Mamíferos
Marinhos (IMMA)
Áreas de Significância Biológica ou
Ecológica (EBSA)
Outras áreas
prioritárias de
conservação

Habitats críticos

Património Natural, Áreas Relevantes para a
Biodiversidade Marinha - Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA Zonas
costeiras de reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica
(EBSA)

++

++

. Infraestruturas essenciais para as comunicações e diversas
vertentes da sociedade.

. Infraestruturas essenciais para a integração internacional do
Estado.

++

0

. Gestão/coordenação da reabilitação, conservação e utilização do
património cultural marítimo.

++

++

. Gestão/coordenação da investigação, conservação, valorização e
utilização das áreas dos naufrágios históricos.

. Integração no património da UNESCO e em programas
internacionais de naufrágios históricos.

+
. Gestão/coordenação na implementação das medidas de prevenção
e mitigação da erosão costeira.

+/. (+) Áreas relevantes na política e estratégia nacional para a
conservação da Natureza e da Biodiversidade.
. (+) Programa de monitorização do estado dos ecossistemas.
. (-) Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

+
. Gestão/coordenação das medidas de prevenção e mitigação da
erosão costeira em articulação com as melhores práticas
internacionais.

++
. Ferramentas de conservação abrangidas por acordos
internacionais de que Moçambique é signatário.
. Integram redes de áreas de conservação internacionais.

Património Natural

+/. (+) Área considerada importante no alargamento ou criação de
novas AC.

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

Montes e elevações submarinas

Património Natural

. (+) Gestão/coordenação no conhecimento destas formações
geológicas e na implementação de medidas de preservação e de
conservação.

0

. (-) Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

++
Área de mangal

Património Natural, Ecossistemas Marinhos
e Costeiros – Área de mangal

. Área considerada importante no alargamento ou criação de novas
AC.

+
. Integração em programas internacionais de preservação e
conservação dos ecossistemas costeiros.

. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia da preservação,
conservação e exploração das florestas.
Áreas de
ecossistemas e
biodiversidade
Áreas de Espécies com estatuto Vulnerável,
Em perigo e Criticamente ameaçadas

Património Natural

++

+

. Integram espécies nas categorias de ameaça mais elevada que
devem ser alvo de estratégias de conservação dedicadas e medidas
de protecção acrescidas.
. Área considerada prioritária no alargamento ou criação de novas
AC.
. Monitorização da gestão, fiscalização e da eficácia das estratégias
de conservação das populações de espécies ameaçadas.

. Integração em programas internacionais de preservação e
conservação das populações de espécies ameaçadas.
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FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

++
Áreas de nidificação de tartarugas marinhas

Áreas de
ecossistemas e
biodiversidade

Áreas de Mamíferos Marinhos no Canal de
Moçambique

Património Natural, Áreas Relevantes para a
Biodiversidade Marinha - Áreas de nidificação
de tartarugas marinhas

Património Natural

. Privilegiadas áreas de nidificação no estabelecimento dos limites
das AC e épocas de defeso para as áreas de postura.
. Programas de monitorização do estado das populações.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

+
. Privilegiadas áreas prioritárias de conservação para mamíferos
marinhos no estabelecimento dos limites das AC e zonas defeso
para os períodos de invernação e reprodução.

. Melhora a fiscalização e promove ferramentas legais para interditar
a captura, retenção ou comércio das espécies ameaçadas.

. Programas de monitorização do estado das populações.

+

++

. Privilegiadas áreas prioritárias de conservação para mamíferos
marinhos no estabelecimento dos limites das AC e zonas defeso
para os períodos de invernação e reprodução.

. Integração em programas internacionais de preservação e
conservação das populações de mamíferos marinhos.
. Criação de corredores como rota migratória.

. Programas de monitorização do estado das populações.

Áreas de Recifes e Substratos bentónicos

Património Natural, Ecossistemas Marinhos
e Costeiros – Recifes de coral, Substratos
bentónicos

Centros e Núcleos de pesca e Mercados de
1ª venda

Património Natural, Comunidades Costeiras
– Centros e núcleos de pesca

Áreas de Pesca Artesanal

Património Natural, Comunidades Costeiras
– Zona de Pesca Artesanal

Área de Pesca do Atum

---

+
.Privilegiadas áreas prioritárias de conservação dos ecossistemas e
serem privilegiadas no estabelecimento de limites das AP.

+
. Integração em programas internacionais de preservação e
conservação das áreas de recifes e substratos bentónicos, com
especial importância para o turismo subaquático.

+
Zonas (Centros) de
Apoio à Pesca

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

. Fiscalização das práticas de pesca artesanal e artes utilizadas.

+
. Fiscalização da pesca artesanal de forma a dar cumprimento à
legislação pesqueira (entidades centrais e regionais).

+
. Fiscalização de forma a dar cumprimento à legislação pesqueira
(entidades centrais e regionais).

+
Zonas de Pesca

Áreas de Pesca de Cefalópodes

---

. Fiscalização de forma a dar cumprimento à legislação pesqueira
(entidades centrais e regionais).

+
Áreas de Pesca de Crustáceos

---

. Fiscalização de forma a dar cumprimento à legislação pesqueira
(entidades centrais e regionais).

+

Áreas de Pesca de Peixe Demersal e
Pequenos Pelágicos

---

Zonas de Aquacultura,
maricultura,
salinicultura

---

---

Outras Áreas
portuárias

Portos secundários e terciários

Perigos Naturais e Antrópicos, Perigos
Antrópicos – Poluição (Infraestruturas
portuárias, Pontos de ancoragem de cruzeiros)

0

. Fiscalização da utilização dos recursos naturais (mangal, areia
local, etc) na construção dos centros e núcleos de pesca.

. Fiscalização de forma a dar cumprimento à legislação pesqueira
(entidades centrais e regionais).

0
+
.Possível relação com acordos internacionais.

+
.Possível relação com acordos internacionais.

+
.Possível relação com acordos internacionais.

+
.Possível relação com acordos internacionais.

+
. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário.

+
. Promove a gestão portuária e contribui para o funcionamento da
rede de infra-estruturas portuárias.

0
+
. Integram a rede de portos marítimos de transporte intercontinental.
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FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

CLASSE

Estruturas costeiras

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

Estruturas Portuárias

Perigos Naturais e Antrópicos, Perigos
Antrópicos – Poluição (Infraestruturas
portuárias)

Estruturas de Protecção costeira

---

Outras estruturas costeiras

---

Praias balneares

---

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

+
. Promove a gestão portuária e contribui para o funcionamento da
rede de infra-estruturas portuárias.

+

. Necessidade de articulação intersectorial para optimização de
resultados.

.Possibilidade de articulação com programas de apoio à adaptação
aos efeitos das mudanças climáticas.

+

+

. Necessidade de articulação intersectorial para optimização de
resultados

.Possibilidade de articulação com programas de apoio à adaptação
aos efeitos das mudanças climáticas.

+
+

Resorts

---

. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário

Polos turísticos

---

. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário.

Clubes desportivos marítimos

---

. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário.

Pontos de ancoragem de cruzeiros

Perigos Naturais e Antrópicos, Perigos
Antrópicos – Poluição (Portos de ancoragem
de cruzeiros)

+
Zonas turísticas

+

Zonas de exploração
mineira

+

Áreas 1 e 4 (produção futura)

---

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.

+
. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.
---

(não cartografadas)
Zonas de adaptação
aos riscos costeiros
Faixas de Salvaguarda ao Risco Costeiro
(não cartografadas)

---

0

. Integração em rotas internacionais de cruzeiros.

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.

Áreas Estratégicas para Gestão Sedimentar

0

+

+

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

0

+

---

Produção de hidrocarbonetos onshore

0

. Requisitos de licenciamento e fiscalização. Essencial o
envolvimento comunitário.

Concessões mineiras existentes

Zonas de produção de
hidrocarbonetos

0

+

. Importância do envolvimento comunitário.

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Existentes
(ZUAFE)

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

0

0

0

+

+

Necessidade de articulação intersectorial para optimização de
resultados

Possibilidade de articulação com programas de apoio à adaptação
aos efeitos das mudanças climáticas

+

+

Necessidade de articulação intersectorial para optimização de
resultados

Possibilidade de articulação com programas de apoio à adaptação
aos efeitos das mudanças climáticas
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FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

CLASSE

SUBCLASSE

Potenciais Áreas de Conservação

Conservação

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS
Património Natural, Áreas Relevantes para a
Biodiversidade Marinha – Áreas chave para
biodiversidade (KBA), Áreas Importantes para
as aves e biodiversidade, Áreas importantes
para Mamíferos Marinhos (IMMA) (IMMA Zonas
costeiras de reprodução em Moçambique, IMMA
Arquipélago de Bazaruto e Baia de Inhambane),
Áreas de Significância Biológica ou Ecológica
(EBSA), Delta do Zambeze (Ramsar), Áreas de
nidificação de tartarugas marinhas

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

+/. (+) Áreas relevantes na política e estratégia nacional e internacional
para a conservação da Natureza e da Biodiversidade.
. (+) Monitorização da gestão, fiscalização e eficácia da
conservação.

++
. Ferramentas de conservação abrangidas por acordos
internacionais de que Moçambique é signatário.
. Integram redes de áreas de conservação internacionais.

. (-) Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.

Património Natural, Áreas de Conservação –
Áreas de conservação transfronteiriça (ACT)

+/Potenciais Áreas prioritárias de
conservação (não cartografadas)

Património Natural, Ecossistemas Marinhos
e Costeiros

. (+) Áreas relevantes na política e estratégia nacional para a
conservação da Natureza e da Biodiversidade, visando a sua
expansão e melhor conhecimento.

0

. (-) Inexistência de ferramentas legais para a sua gestão.
Reserva aquícola
marinha

+
---

----

. Gestão e fiscalização das actividades.

0

. Licenciamento intersectorial e envolvimento comunitário.

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

Áreas portuárias previstas

----

Áreas de expansão portuária (não
cartografadas)

----

Reserva portuária

Faróis com interesse patrimonial e turístico

Património Cultural, Arquitectónico e
Arqueológico – Faróis e Farolins com Interesse
Patrimonial

++

++

. Infraestruturas essenciais para os transportes e diversas vertentes
da sociedade.

. Infraestruturas relevantes para a integração internacional do
Estado.

++

++

. Infraestruturas essenciais para os transportes e diversas vertentes
da sociedade.

.Infraestruturas relevantes para a integração internacional do
Estado.

+

0

. Gestão e manutenção do bom funcionamento da sinalização
marítima e do seu estado de conservação.

+
Reserva de Turismo

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

----

Área do Projecto Turístico e Imobiliário do
INATUR

----

Concessões mineiras existentes pendentes

----

Pedidos de concessões mineiras pendentes

----

Concessões de prospecção offshore

----

. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário.

+

0

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.

+

0

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.

+
Reserva de produção
de hidrocarbonetos

0

. Requisitos de planeamento e licenciamento intersectorial e de
envolvimento comunitário.

+
Potenciais áreas de
exploração mineira

0

0

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.
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FCD GOVERNANÇA
CATEGORIA

Zonas de Usos,
Actividades ou
Funções
Potenciais
(ZUAFP)

CLASSE

SUBCLASSE

ÁREAS SENSÍVEIS E ÁREAS SUJEITAS
A PERIGOS NATURAIS E ANTRÓPICOS

Concessões de prospecção onshore

----

Reserva para
produção de energias
renováveis offshore

Projectos Piloto de Recursos Marinhos

----

Investigação científica

---

Usos,
Actividades e
Funções sem
Zoneamento
Atribuído
(UAFZA)

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E
TRANSFRONTEIRIÇA

+

Reserva de produção
de hidrocarbonetos

Transportes marítimos

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL

---

Pesca desportiva e recreativa

---

---

---

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes. Essencial o
envolvimento comunitário.

+

---

+

. Requisitos de licenciamento e fiscalização exigentes.

.Possibilidade de articulação com programas de apoio à mitigação
das mudanças climáticas.

+

+

. Potencial relevância intersectorial.

Possível integração em programas internacionais.

++

++

Sector de suporte essencial para diversas vertentes da sociedade.

Sector essencial para a integração internacional do Estado.

+
. Importância do envolvimento comunitário.

Mergulho recreativo

0

+

0
0

. Importância do envolvimento comunitário.
Actividades turísticas
Mergulho de turismo cientifico

Safaris de observação de megafauna
marinha

---

---

+

+

. Potencial relevância intersectorial.

Possível integração em programas internacionais.

+

0

. Importância do envolvimento comunitário.

(++) Impactos Muito Positivos; (+) Impactos Positivos; (-) Impactos Negativos; (IC) Impactos Cumulativos; (0) Neutro
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