Análise por especialidade
1. No que tange ao nosso sector de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no
relatório 5, encontramos o Tema "Areas de alto valor científico" e seu
respectivo mapa, que refere apenas o Parque Nacional da Gorongosa. Não
sabemos quais foram os critérios, mas entendemos que este tema poderia ser
mais enriquecido, uma vez que a costa moçambicana tem sido alvo de vários
projectos de investigação científica, entre pesquisadores nacionais e
estrangeiros, por outro lado, em alguns distritos costeiros existem Instituições
de Investigação e Instituições de Ensino Superior, dada a sua relevância
também poderiam constar no Web Sig como temas com seus respectivos
mapas;

2. Em relação aos temas "Areas dos distritos costeiros" e "distritos costeiros", nos
mapas, são representados pelas mesmas áreas, eventualmente poderia se
encontrar um tema que cobrisse os dois;

3. Nos mapas referentes aos temas "Zona Económica Exclusiva" e 'Limite da
Zona Económica Exclusiva", no extremo sul e na zona central, não se observa
a sobreposição, havendo assim espaços vazios entre os mapas, julgamos que
estes merecem maior ajustamento para que possamos evitar más interpretações;

4. No tema "Extensão da plataforma continental", não se visualiza o mapa, sendo
informação relevante, pelo que somos de opinião que deveria constar;

5. Em relação aos portos de Pemba e Mocímboa da Praia, não encontramos temas
e respectivos mapas referentes as linhas e pontos batimétricos destes portos
importantes na província de Cabo Delgado;

6. Para o Porto de Pebane, em relação ao tema "linhas batimétricas", o seu
respectivo mapa coincide com o mapa das linhas batimétricas do porto de
Nacala, assim sendo sugerimos a sua revisão para melhor enquadramento;

7. Taxa de evolução da linha de costa, embora não seja apresentado o seu
respectivo mapa, faz-se menção ao período de 1984 a 2016. Sabemos que

a nossa costa nos últimos anos foi fustigada por eventos extremos (ciclones
tropicais), pelo que a linha de costa deve ter sido afectada. Havendo
possibilidade, somos de opinião de que o período em análise seja alargado;

8. Mudanças Climáticas, no que concerne ao tema "Area frequentemente
inundada", este, não apresenta o seu respectivo mapa ilustrativo, havendo áreas
já conhecidas, pelo que a sua inclusão seria relevante. As instituições como
Direcção Nacional de Aguas (DNA), Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC), Instituto Nacional de Meteorologia (INAM),
acreditamos que poderão facultar alguma informação útil para o efeito;

9. Ainda nas Mudanças Climáticas, devido ao baixo caudal que os rios vem
apresentando, as áreas com intrusão salina tendem a crescer e
consequentemente, baixos níveis de produção agrícola nestas áreas. Assim
sendo, sugerimos que a "intrusão salina", entre como tema, e seus respectivos
mapas;

10.

São apresentados dois temas em inglês, entre eles, "Important Bird and
Biodiversity Areas (IBA)" e "Knolls", sugerimos que estes temas sejam
traduzidos para a língua portuguesa.

