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1. Comentários Gerais
Na página 2 da nota introdutória / p. 12 do pdf Ref “(...) elaboração do POEM, de modo a não
comprometer a data para a sua entrega, confirmado em 23-11-2020 em reunião remota com S. Exa.
a Sra. Ministra do MIMAIP como devendo ser 31 de Agosto de 2020”. A data estipulada precede
a reunião, o que parece uma inconsistência.




Corrigir data para 2021.
Em toda a nota introdutória, reduzir as referencias aos atrasos na colecta de informação
Manter um paragrafo sobre o assunto, que pode ser o penúltimo ou ultimo da nota
introdutória e passar toda a restante explanação para uma carta que pode acompanhar o
empregável. Sendo um documento para analise técnica, não cabe e não necessita de ter
tanta explicação aqui.

A informação relativa aos (i) Riscos para a Qualidade ambiental na costa de Moçambique, (ii) os
locais de riscos identificados não especificam as origens/tipos de riscos. Ex. clarificar o risco de
contaminação para saber a natureza do risco (por hidrocarbonetos, poluentes da terra, etc.).
Na Reserva aquícola, faz-se referência a fonte INDA, clarificar esta fonte de informação e
abreviatura, presume-se que se pretendeu falar do extinto INAQUA ou IDEPA?
Quanto à referência da zona de pesca do Camarão corrigir para Baía de Maputo e não Bacia de
Maputo.
Na nota introdutória retirar o último parágrafo. Faz menção àas possibilidades sugeridas como
solução para colmatar as dificuldades na aquisição de informação, “criação da UATA” é
irrelevante, e o MIMAIP já definiu as modalidades de trabalho.
1.2.3 Informação solicitada, mas não recebida:
Rever a tabela de informação. Há informação que aparece como não fornecida, quando o MIMAIP,
já tinha antes informado que os sectores não dispõem dessa informação porque a maneira como
sistematizam os seus dados estatísticos não é nos modelos solicitados.
A informação da Defesa Nacional aparece ainda como “zonas de deposição de munições e de
matérias perigosas”, já tínhamos alcançado o consenso como sendo zonas de militares.
Faz referência ao protocolo (contactos e comunicação), havidas com Agência Espacial Europeia
(ESA), para disponibilização de informação e o não-cumprimento do envio da nova informação
solicitada. É irrelevante trazer estes aspectos no relatório. O Consultor deve citar (fazer referencia)
a informação da ESA que foi disponibilizada e usada para o presente relatório.
Necessidade de clarificar a articulação entre o PNDT e o POEM, o âmbito de aplicação de cada
um sobretudo na ligação entre os dois planos. Em que zona se faz a interseção. No local de
interseção (zona costeira).

2. Comentários Específicos
Funcionalidade do WebSig










Não é possivel baixar as camadas por via do site. Esta funcionalidade é muito importante
para que o público também possa usufruir dos dados compilados para outras análises, e
deveria ser acrescentada;
Relatório de Cartografia, pág. 3 , ou pag.13 do PDF, sobre o websig. WEBSIG não indica
na legenda a área do mar territorial, embora pareça se poder visualizar entre a linha costeira
e a ZEE;
Este websig deveria ser trabalhado em cima do PNDT de forma a que visualmente e em
termos de leitura e analise se possam começar a fazer em conjunto até porque a maior parte
dos distritos costeiros e áreas de conservação tem estas áreas mistas;
E importante ter uma carta com a indicação de portos e infra-estruturas comerciais,
eventualmente junto com o das telecomunicações. E aqui é importante indicar, tal como no
PNDT, possíveis infra estruturas de grande impacto com os portos de Macuze e
Techobanine.
No mesmo sentido, é importante ter uma carta com conflitos de uso – áreas protegidas,
áreas de reserva do Estado, infra-estruturas e impactos de desastres naturais. Poderia ser
uma cartografia única ligada á do PNDT;
 É necessário melhorar o acesso e tratamento das camadas de informação;
 Esclarecer/corrigir as incorrecções de georreferenciação sobre os centros de pesca.
Estão na UTM?
 Melhorar a informação sobre os PDUTs, o produto em formato pdf não é útil;
 A lista de dados que estão indicados como disponíveis na plataforma, não estão de facto
acessíveis e não acompanhados dos metadados;
 Os dados online diferem bastante dos dados que se podem aceder usando as
credenciais. É algo a corrigir ou é algo ligado ao acesso atribuído?




Sobre os “dados que foram obtidos de modo não oficial, pelo que, importa que sejam
validados pela Administração do Estado competente e, do mesmo modo, outros que
tiveram que ser produzidos de modo contingente pelo próprio Consórcio (na medida
em que foram considerados determinantes e persistiam como inacessíveis)” É
importante que o relatório categorize esses dados para o nosso conhecimento.
Principalmente numa situação em que os dados existentes a nível do país carecem
de metadados;
Incluir a distribuição temporal dos dados existentes na plataforma online.

Metadados
 Nota-se que algumas camadas no link publicado já possuem descrição dos metadados.
Entretanto, há ainda algumas camadas sem a descrição dos metadados, que precisam ser
preenchidas. Além disso, a descrição dos metadados deve ser revista com cuidado. Por
exemplo, na página 56 não se indica quando a correção foi feita (ano), e a entidade ou
pessoa que fez a correção.


Metadados apresenta-se como fonte de busca de informação (referência), apenas a
instituição Ex. Ministério, é necessário especificar a fonte de forma a permitir o leitor a
busca dessa informação. Melhor, de modo que faça sentido para usuários futuros da base
de dados, independentemente de conhecerem o contexto original de produção da base de
dados.



Na limitação de uso, há uma descrição sobre uso exclusivo do consórcio, o que não parece
pertinente. Seria apenas provisório.

Feita a análise do relatório, a Comissão Consultiva POEM procedeu à validação do Relatório nos seguintes termos:

Matriz de Análise e Validação do Relatório E5 - Relatório de Cartografia e Mapas Temáticos – POEM

Área Temática

Informação cartográfica
 Linha de costa

Espaço Marítimo
 Linha de base recta
 Pontos da linha de base recta
 Águas interiores
Limite da Zona Económica Exclusiva

Validação

Observação
Consultar o INAHINA é a entidade
Não validada
competente para actualização e não o
IMAF como é referido no E5.
Ao IMAF compete, de entre várias
matérias, a determinação da Linha de
Base.
Decreto n.º 55/2020 de 13 de Julho.
Idem
Validada
A linha de Base constitui o limite
exterior das Águas Interiores.
Validada apenas a distância Ainda não estão definidos os limites de
relativa à parte norte de
fronteira marítima da ZEE com
Moçambique, uma vez terem Madagáscar e a República da África do
sido definidas fronteiras
Sul.
marítimas com a República O que está apresentado no POEMwebGIS
Unida da Tanzania e a
parece corresponder ao limite provisório
República das Comores
da linha de pesca acordada com a União
Europeia. Não se recomenda que esta
linha seja representada como limite da
ZEE para não comprometer as
negociações de delimitação da fronteira
marítima
entre
Moçambique
e
Madagáscar, bem como com a Africa do
Sul.

Área Temática

Informação cartográfica
 Mar Territorial

Validação
Validada

Observação
Zona sem sobreposição. Entretanto há
que ter em conta que o limite de fronteira
marítima entre Moçambique e RSA não
foi ainda acordado, embora haja uma
linha mediana resultante da recolha
conjunta de dados para o processo em
curso de delimitação da fronteira.

 Limite do Mar Territorial
(até 12MN)

Validada

 Zona Contígua

Validada

 Limite da Zona Contígua
(até 24 MN)

Validada

Com base nos dados da Linha de Base podese estabelecer o limite máximo de 12MN,
unilateralmente.
Zona sem sobreposição. Área sujeita a
confirmação após a delimitação da Fronteira
marítima com a África do Sul.
De acordo com os dados da linha de base, é
possível estabelecer o limite máximo de
24MN.

 Plataforma Continental (até 200 MN)

 Extensão da Plataforma Continental
para além das 200MN
(até 350 MN)

Não validada

Validada

O limite exterior da Plataforma
Continental ainda não está definido.
Depende da delimitação da fronteira
marítima
entre
Moçambique
e
Madagáscar.
Desconhece-se a fonte dos dados sobre a
área
da
Plataforma
Continental
apresentados no POEMwebGIS.
Recomenda-se apenas o uso dos dados
oficiais existentes.
Deve-se considerar não como concluída a
extensão da Plataforma Continental de
Moçambique.
A Comissão Consultiva valida a
informação relativa aos dados do Projecto
de extensão da Plataforma Continental

Área Temática

Informação cartográfica

Validação

Observação
depositado na Comissão de Limites da
Plataforma Continental das Nações
Unidas.

Qualidade ambiental

Riscos para a Qualidade ambiental na
costa de Moçambique

Validada

Verificar o relatório do Estado de
Ambiente (consultor).

Ocupação da faixa
costeira/Comunidades
costeiras

Soberania, Defesa e
Segurança

Potenciais fontes de contaminação na
costa;
Dados de qualidade da água
nomeadamente em zonas balneares
existentes e potenciais.
Centros de Pesca

Validada

Núcleos de Pesca

Validada

Identificação de investimentos na zona
costeira
Áreas da Defesa Nacional

Validada

Cartografia e caracterização de Áreas
condicionadas para a Defesa Nacional
localizadas na orla costeira, ilhas e
espaço marítimo (em falta as zonas Norte
e Centro);

Validada

No entanto, AQUA, não dispõe de dados,
com parâmetros da qualidade ambiental
Clarificar as potenciais fontes de
qualidade ambiental

Validada
Validada

“Identificação
de
comunidades
dependentes da pesca, com indicadores já
estimados”. Não é claro o que isto
significa. As comunidades onde há centro
de pescas representa isto em alguma
medida.
Os pontos indicados como núcleo de
pesca são na verdade centros de pesca

Validada
Em relação à informação em falta (zonas
centro e norte), o Ministério da Defesa
Nacional comunicou, neste mês de
Dezembro 2020, formalmente ao
MIMAIP que o levantamento desta

Área Temática

Informação cartográfica

Validação

Dados relativos a busca e salvamento
marítimo

Validada

Observação
informação que esta sendo levado a cabo
naquele ministério será concluído em
Janeiro de 2021 e nessa altura vai ser
partilhado com os consultores para sua
consideração no POEM.
Assinalamento marítimo é feito no
INAHINA, não no MDN.
As unidades navais colocadas ao longo
da costa realizam as actividades de
busca e salvamento conforme descrito
no Decreto 71/2016 de 30 de Dezembro
que cria a estrutura da FADM.

Cartografia e caracterização das zonas de
deposição de munições e de matérias
perigosas
(pode ser um buffer).
Validação dos zoneamentos das áreas de
Áreas de Conservação conservação costeiras e marinhas.
Zoneamento/mapeamento das possíveis
áreas de expansão de pesca e dos bancos
de pesca;
Pescas

Validada

Validada

Validada condicionalmente

Consideram-se inclusas nas áreas
cartografadas da zona sul sendo que, de
igual modo, vai se proceder com relacção
as zonas centro e norte.
O zonamento das áreas de conservação
corresponde a informação facultada.
Necessidade de observar/actualizar de
acordo o novo Regulamento da Pesca
Marítima – REPMAR, aprovado pelo
Decreto n.º

Área Temática

Aquacultura

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

Validação

Reserva Aquícola Marinha
Aquacultura, maricultura

Validada
Validada

Salinicultura

Principais
Infraestruturas
portuárias e
Navegação

Principais infraestruturas portuárias
fluviais e marítimas
Validação dos limites das áreas
portuárias existentes

Observação

Validada

Não validada

Não Validada

Infraestruturas portuárias previstas

Não Validada

Elementos relativos a construção e
reparação naval e indústrias marítimas.
Sinalização de navegação (faróis e boias)

Não Validada
Validade

É necessário obter informação/clareza
sobre a entidade do governo responsável
pela concessão de áreas para o
desenvolvimento da actividade de
salinicultura
que
poderá
confirmar/validar os dados colocados no
Web-SIG
Falta de informação do Ministério dos
Transportes e Comunicaçãos (MTC) para
o MIMAIP e Comissão Consultiva
Falta de informação do MTC para o
MIMAIP e Comissão Consultiva
Falta de informação do MTC para o
MIMAIP e para a Comissão Consultiva
Validada por corresponder à informação
submetida ao MIMAIP e à Comissão
Consultiva pelo INAHINA

Área Temática

Infraestruturas de
comunicações

Informação cartográfica
Canais de navegação

Validação
Validada

Validação da informação relativa aos
Cabos e ductos submarinos

Validada

Zonas de Interesse Turístico (ZIT)

Validada

Aeroportos, Aeródromos e Campos de Aviação

Turismo e Recreio

Praias balneares

Áreas dos Resorts
Resorts
Pólos Turísticos
Área do Projecto Turistico e Imobiliário do
INATUR
Clubes Desportivos Marítimos
Pontos de ancoragem de cruzeiros

Estações arqueológicas
Património cultural,
arquitectónico e
arqueológico

Naufrágios (buffer)
Património edificado

Observação
Validada por corresponder à informação
submetida ao MIMAIP e à Comissão
Consultiva pelo INAHINA
Validada por corresponder à informação
submetida ao MIMAIP pelo INCM.
Nos Metadados substituir a fonte
MITUR por MICULTUR.

Informação deve ser validada
pelo MTC
Validada,
A representação gráfica no WebSIG não
contudo parece faltar algumas é das melhores, o que dificulta a
praias.
visualização das praias. É necessário a
sua melhoria gráfica.
Validada
Validada
Validada
Validada
Validada
Validada
Validada
Validada
No entanto, o WebSIG sinaliza
a Fortaleza São Sebastião na
Ilha de Moçambique, deve
sinalizar a Ilha de
Moçambique, pois foi
classificada como património
edificado no seu conjunto.

Área Temática

Informação cartográfica

Faróis com interesse patrimonial
Património religioso

Recursos minerais

Validação
A Ilha do IBO também deve
ser sinalizada pelo conjunto da
cidade de pedra.
Informação validada
Informação validada

Cadastro mineiro
Validação da “agregação” efectuada dos
vários tipos de concessões
Validada

Observação

A Comissão Consultiva propõe a
inclusão, no Web SIG, da informação
relativa à validade das Concessões
mineiras.
Falta esclarecimento do consultor sobre a
razão de não ter considerado no Web Sig
a componente da informação geológica
fornecida pelo MIREME.

Recursos energéticos
(petróleo e gás)

Recursos energéticos
renováveis e
produção de energia:

Localização das principais infraestruturas
e equipamentos associados à exploração
de hidrocarbonetos, offshore e em terra
(incluindo terminais portuários, canais de
navegação, “fábricas” de LNG).
Concessões para exploração e produção
de hidrocarbonetos
Projectos de Energias Renováveis
(recurso marítimo)
Informação relativa às áreas com
potencial para o aproveitamento de
energias renováveis
offshore (informação raster com o
potencial) e sobre os projectos para a
produção de energia,

Validada

Validada
Validada
Validada

Nos metadados, indicar a fonte, conforme
a informação disponibilizada, e não
colocar como adaptado.

Área Temática
Planos Distritais de
Uso da Terra (PDUT)

Informação cartográfica
nomeadamente de fontes renováveis, ao
longo da orla costeira e offshore.
Cartografia das propostas de uso do solo
em formato digital.

Validação

Observação

Validada

Corresponde aos PDUT, no entanto
muitos
destes
planos
estão
desactualizados.
Alguns PDUT estão em actualização,
com são os casos dos distritos da
Província de Inhambane, nomeadamente
de Govuro, Morrumbene e Jangamo.

