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Realizou-se nos dias 11 e 12 de Abril de 2022, nas instalações da Escola de Pesca, a I Reunião da 

Comissão Técnica de Pesca, que foi presidida pelo Exmo. Cassamo Hassane Cassamo Júnior, Presidente 

da CTP. 

 

A reunião tinha como objectivo, entre outros, avaliar o grau de desempenho da Campanha de Pesca 

2022-I Trimestre, na qual participaram membros do CTP (representantes do sector, operadores de pesca 

industrial, semi-industrial e artesanal), entre outros convidados, conforme a lista em anexo. 

 

A reunião foi subordinada aos seguintes pontos de agenda: 

 

1. Matriz de recomendações da Reunião com os Operadores de Pesca e I Reunião da CTP; 

2. Balanço da Campanha de Pesca I Trimestre 2022; 

3. Resultados do Cruzeiro Marinho Ecossistémico no Banco de Sofala 2022 

4. Resultados do Cruzeiro Marinho na Baía de Maputo; 

5. Estado de Exploração da Magumba na Baía de Maputo; 

6. Resultado da aplicação de profundidade de 250 para 350m na pescaria de crustáceos de 

profundidade; 

7. Concursos públicos para áreas de pesquisa e produção de hidrocarbonetos; 

8. Proposta de pagamento das taxas de licença de pesca em 4 prestações;  

9. Reflexão sobre o início da Campanha de Pesca da pescaria de camarão de superfície  

10. Ponto de situação sobre a implementação dos Direitos de Pesca; e 

11. Condicionalismos para a exportação de produtos pesqueiros. 

 

O Presidente da reunião, iniciou por saudar aos membros, enaltecendo o esforço dos operadores de 

pesca industrial, semi-industrial e artesanais que tem estado lado a lado com o Governo a trabalhar no 

sentido de ultrapassar as adversidades e participado proactivamente no abastecimento do mercado 

interno, assim como na garantia da segurança alimentar e nutricional. 

 

Prosseguindo falou o processo de reestruturação do MIMAIP, ainda em curso, traduzido na criação do 

Instituto Oceanográfico de Moçambique (InOM) e do Instituto Nacional do Mar (INAMA, IP), 

referindo ainda que o trimestre teve a realização de 2 eventos organizados pela ADNAP, IP, 

nomeadamente a Cerimónia Central de Abertura da Campanha de Pesca 2022 e I Reunião Nacional da 

ADNAP, IP realizados na Cidade da Beira. 

 

O Sr. Presidente da CTP apontou outros marcos importantes nomeadamente a conclusão do processo de 

regulamentação da Lei das Pescas com a aprovação do Regulamento da Pesca nas Águas Interiores, o 

registo e cadastramento electrónico de pescadores artesanais em que no ano de 2021 foram cadastrados 

cerca de 8000 pescadores sendo que para o presente ano foi estabelecida a meta de 15000 pescadores 

artesanais bem como da aprovação do cartão de identificação do pescador artesanal, a assinatura do 

Memorando de Entendimento com a CEDSIF no âmbito da integração do sistema de pagamento 

electrónico das taxas de licença de pesca e a conclusão do processo para aprovação do mecanismo para 

alocação dos 15% ao CCPs.  

 

No âmbito da gestão participativa disse que será continuado o processo de revitalização dos CCPs para 

que possam desempenhar melhor as suas funções, sendo que no âmbito da implementação de iniciativas 

de co-gestão será feita a expansão para as províncias de Tete, Niassa e Manica através dos Projectos de 

Economia Rural Sustentável (PERS) e MozNorte.  

.  
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No âmbito da elaboração de políticas e estratégias do sector disse que está em curso o processo de 

elaboração do Plano de Gestão II das Pescarias na Albufeira de Cahora Bassa prevendo-se a sua 

conclusão em Junho do corrente ano e que sector iniciou com o processo de implementação dos Direitos 

de Pesca na pescaria de atum prevendo-se em breve abranger outras pescarias e conclusão do processo 

de elaboração do plano de retirada gradual das redes de arrasto para a terra. 

 

Prosseguindo, o Presidente da CTP focalizou ainda os aspectos relacionados com: 

 Elaboração do cronograma do processo de elaboração da Campanha o qual inicia em Junho e 

término e aprovação até 30 de Novembro, de acordo com o previsto no REPMAR; 

 Disponibilidade da Campanha de Pesca 2022 na Página Web da ADNAP, IP para consulta mais 

abrangente; 

 Da melhoria dos níveis de licenciamento verificado na pesca recreativa e desportiva após 

abertura das medidas impostas pela pandemia de COVID-19; e 

 Preservação dos ecossistemas marinhos. 

 

Por fim, abordou as expectativas positivas da campanha de pesca 2022 e da abertura dos mercados 

internacionais que vai permitir grande contributo nas exportações e solicitou aos presentes uma abertura 

nos debates com vista a lograr sucessos nesta campanha de pesca, tendo de seguida declarado aberta a II 

Reunião da Comissão Técnica de Pesca. 

 

APRECIAÇÃO DOS TEMAS AGENDADOS 

 

Antes da apreciação dos pontos de agenda a industria referiu-se sobre a necessidade de partilha 

atempada da informação relativa a reestruturação do MIMAIP e todas outras alterações que possam ser 

efectivas para permitir melhor articulação entre os órgãos e os operadores de pesca. A indústria referiu 

que para além dos desafios face a pandemia da covid-19 e mudanças climáticas é preciso ter conta os 

efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que gerou aumento do preço dos combustíveis com 

consequências para o aumento dos custos operacionais das empresas de pesca. 

 

1. Matriz de Recomendações da I Reunião 
 

A matriz das recomendações apresentou um total de 8 recomendações das quais 3 não foram realizadas.  

 

Os comentários destacaram os seguintes aspectos: 

 Necessidade de partilha da avaliação do desempenho da pescaria de crustáceos de profundidade, 

facto que suscita a necessidade de agendar um encontro para apreciação conjunta desses 

resultados; 

 Inquietação da industria face a não realização do estudo bioeconómico na pescaria da kapenta e 

necessidade de abranger outras pescarias;  

 A industria referiu que as associações não carecem de manifestação de interesse para a 

acreditação na CNAP uma vez serem conhecidos no sector; 

 Necessidade de prever pagamentos das taxas de licença de pesca em prestação não só quando 

ocorrem eventos externos extremos como também a necessidade de instituir, através de um 

dispositivo legal, o pagamento em prestações de forma permanente. 

 

Quanto a falta de acreditação das associações na CNAP o sector esclareceu que as associações 

existentes devem manifestar interesse num prazo de 15 dias úteis por forma a serem acreditadas como 

membros da CNAP. 
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Em relação aos estudos bioeconómicos o sector esclareceu que já foi criado um GT e elaborados os 

TOR,s para a realização do mesmo faltando obter o cabimento orçamental para financiar as despesas 

inerentes. 

 

Recomendação: 

 Agendar um encontro para apreciar os resultados da avaliação do desempenho da pescaria de 

crustáceos de profundidade; e 

 As associações de pesca e entidades do sector privado devem submeter a manifestação de 

interesse para acreditação na CNAP. 

 

2. Balanço da Campanha de Pesca I Trimestre de 2022 

Neste ponto, foi apresentado o desempenho das pescarias durante o período em apreço, relativamente a 

captura, esforço de pesca e o RMD, tendo-se constatado que:  

 

 Pescaria de crustáceos de profundidade: não licenciamento de 12 embarcações devido a 

reestruturação das empresas, reparação, afretamento e entrada tardia na pesca. 

 Pescaria de gata: não licenciamento devido a reparação e reestruturação da empresa; 

 Pescaria de peixe linha na Zona B: não licenciamento de embarcações devido a avarias de 

embarcações; 

 Pescaria de kapenta: não licenciamento devido a construção de embarcações e preparação para 

a pesca; e 

 Pescaria de atum: paralisação da frota S.I devido a baixa produção e efeitos da covid 19. 

 

Nos comentários, a industria referiu que o desempenho da pescaria de crustáceos de profundidade se 

deveu sobretudo a factores ligados a pandemia da covid-19, alteração da legislação sobre o regime de 

trabalho marítimo para estrangeiros e observância de quarentena, que afectaram o esforço de pesca e 

RMD. 

 

O sector informou sobre a previsão do lançamento do concurso público para o aproveitamento de 2000 

toneladas para na exploração de caranguejo de mangal. 

 

Recomendações: 

 Interagir com a industria para se inteirar do decurso da campanha de pesca 2022 e outros 

aspectos relacionados com o exercício da actividade; e 

 Monitorar o grau de implementação da campanha de pesca 2022 e definir medidas correctivas 

para a melhoria do desempenho. 

 

3. Resultados do Cruzeiro Marinho Ecossistémico no Banco de Sofala 2022 

Neste ponto, foi apresentada a abundância e distribuição de camarão no Banco de Sofala, o padrão de 

recrutamento da principal espécie de camarão P. indicus, a biomassa das espécies da fauna 

acompanhante de camarão, a distribuição da temperatura e da salinidade da água no Banco de Sofala e a 

quantidade de lixo marinho proveniente das redes de arrasto nas áreas de pesca de camarão “banana” e 

“marfil”. 

 

Os resultados indicam que o stock de P. indicus apresentou uma melhoria nos níveis de biomassa e 

recrutamento o que pode contribuir para a recuperação do stock sendo que para o princípio da campanha 
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de 2022 estará disponível uma biomassa total de camarão estimada em 2733 t com um rendimento 

médio de 58 kg/h na área banana e 821 t e rendimento médio de 28 kg/h na área marfil. A análise do 

índice de recrutamento do stock de P. indicus indicou um aumento de 117 % do recrutamento em 

relação a 2021 (de 32 milh/indiv em 2021 para cerca de 70 milh/indiv em 2022) e para a campanha de 

2022 está prevista uma captura total de cerca de 7500 t.  A previsão da captura das principais espécies, 

será de  5425 t para P. indicus, 1120 t para M. monoceros dependente do recrutamento que irá acontecer 

em Março. 

 

Deste modo, a investigação recomendou que ao nível de gestão deve-se reduzir o esforço de pesca, da 

situação actual de 3308,3 m de comprimento de cabo mestre (37 embarcações industriais, 7 semi-

industriais congeladoras e 2 semi-industriais a gelo) para o nível estabelecido no novo Plano de Gestão 

de 2600 m (equivalente a 30 a 34 embarcações), continuar com a aplicação da medida de interdição de 

pesca (defeso e veda) para consolidar o stock saudáveis e a recuperação do stock de P. Indicus (em 

conformidade com o Plano de Gestão vigente) e realizar a fiscalização efectiva durante o período de 

veda. 

 

Ao nível da investigação recomendou-se a continuar a monitorização do recurso de camarão de 

superfície com vista a continuar a melhorara o conhecimento sobre este recurso. Por outro lado, 

recomendou-se sobre a necessidade de reflectir em torno da extensão de defeso e veda em toda a costa 

de Moçambique (incluindo Cabo Delgado e Inhambane). 

 

Relativamente aos comentários a industria referiu que os resultados apresentados são optimistas, 

contudo não se pode tirar conclusões sobre os mesmos uma vez resultarem do trabalho realizado no mês 

de Fevereiro. Por outro lado, referiram que a retirada do mês de Março para o exercício da pesca está a 

reduzir a rentabilidade da pescaria. 

 

Por fim, referiram-se da necessidade de intensificar a fiscalização durante o período de defeso e veda, 

devendo-se estender aos estabelecimentos de restauração e outros locais para se identificar a 

proveniência deste recurso. 

 

O sector esclareceu que está em curso o processo de contratação de fiscais de pesca com vista a reforçar 

a fiscalização e com a criação do INAMAR, IP poderá permitir uma melhor intervenção desta orgânica 

no terreno. 

 

4. Resultados do Cruzeiro Marinho na Baía de Maputo  

 

Neste ponto foi apresentada a distribuição e padrão de dominância dos recursos, a biomassa por grupos 

de recurso, o recrutamento do camarão Penaeus indicus e a biologia das espécies mais representativas 

na Baía de Maputo. 

 

Neste sentido a apresentação concluiu que a medida de interrupção da pesca (Defeso e veda) se mostrou 

eficaz para a recuperação dos mananciais de camarão na Baia de Maputo, com um incremento acima de 

100% da biomassa da especie P. indicus (indicadora do estado do stock) e para a campanha de pesca 

estima-se uma captura potencial compreendida entre 50 e 85 ton de P. indicus (espécie alvo principal e 

indicadora do estado do stock). 

 

Assim, ficou recomendado a necessidade de alargamento da cobertura espacial das campanhas de 

fiscalização no período de veda e reforço das acções de fiscalização particularmente em relação a 
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modificações das características das artes (ex: tamanho da malha nas redes de emalhe e no saco das 

redes de arrasto) durante a campanha de pesca. 

 

Os comentários cingiram sobre os seguintes aspectos: 

 Preocupação face a proliferação da pesca ilegal na Baía de Maputo, tanto no período de defeso e 

veda como também no período normal de actividade; 

 Apreciar o papel dos factores climáticos sobre abundância de recursos fora dos períodos de 

realização dos cruzeiros (correntes marítimas, temperaturas etc.);  

 Restrição de área de pesca devido delimitação da área da Reserva de Maputo; 

 Reflectir em torno da implementação dos direitos de pesca face a capacidade financeira dos 

operadores de pesca; 

 Preocupação quanto a falta de colheita de amostras das capturas realizadas aliado ao facto das 

fichas de descargas não preverem os tamanhos e as espécies capturadas; e 

 Necessidade de intensificar a fiscalização da pesca. 

 

O sector esclareceu que o defeso e veda visa garantir que o stock preveja uma produção sustentável 

permitindo a recuperação plena nas campanhas seguintes (aumento da biomassa).  

 

Outro aspecto que o sector colocou teve a ver com a necessidade da indústria fundamentar a revisão do 

período defeso e veda com dados concretos para permitir fazer uma análise comparativa. 

 

Por fim, o sector mostrou-se aberto a realização de uma reunião específica para discutir assuntos da Baía 

de Maputo. 

 

Recomendações: 

 Realizar uma reunião entre o sector, operadores de pesca, ANAC e outros intervenientes para 

discutir assuntos referentes a pesca na Baía de Maputo; e 

 A indústria deve apresentar estudos para sustentar a proposta de revisão do período de defeso e 

veda. 

 

5. Estado de Exploração da Magumba na Baía de Maputo 

Neste ponto foi apresentado o estado de exploração do manancial na Baía de Maputo através da 

determinação da contribuição das diferentes artes de pesca, avaliação das tendências dos indicadores de 

produção, avaliação do impacto das diferentes artes relativamente aos tamanhos capturados e estimação 

da taxa de exploração. 

 

Deste modo, os resultados concluíram que a magumba está a ser explorada acima do esforço máximo, 

contudo, não representa risco à sustentabilidade do recurso, tendo-se recomendado que ao nível da 

investigação deve-se melhorar a cobertura de amostragem, melhorar a amostragem biológica da 

magumba e mapear as áreas de pesca nas duas estações do ano (verão e inverno) enquanto que ao nível 

de gestão recomenda-se melhorar o ordenamento da pesca artesanal e licenciar a arte de emalhe tendo 

em conta a especificidade do recurso (emalhe de superfície – magumba, emalhe de fundo – camarão de 

superfície, emalhe de fundo – peixe). 

 

Da apresentação feita foram feitos os seguintes comentários: 

 Necessidade de regulamentar as artes de pescas; 

 Necessidade de melhorar a clarificação da arte de emalhe e sua zona de actuação; e 
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 Actualmente está a se licenciar artes acima de 700 metros de comprimento fora do previsto no 

REPMAR. 

 

Recomendações: 

 Proceder o registo das artes de pesca, centros de pesca, número de pescadores envolvidos nesta 

pescaria;  

 Elaborar um regulamento específico sobre a artes de pesca; 

 Sensibilizar os pescadores para alterar o tamanho das artes, observando o previsto no 

Regulamento da Pesca Marítima. 

  

6. Resultado da aplicação da profundidade de 250metros para 350 metros na pescaria de 

crustáceos de profundidade 

 

Neste ponto foram apresentadas as preocupações da industria face aos efeitos pela alteração da 

profundidade nas pescarias de crustáceos de profundidade e da lagosta, facto que pode estar a criar 

conflitos entre estas pescarias. 

 

Por um lado, a pescaria de arrasto de crustáceos de profundidade alega não ser viável economicamente, 

a operar sem FA, dependente desta para equilibrar a rentabilidade da pescaria. Por outro lado, a pescaria 

da lagosta com gaiolas defende que é insustentável a coexistência das pescarias dados efeitos negativos 

do arrasto sobre o estoque da lagosta e que esta só se encontra disponível entre 250 e 400 metros de 

profundidade. 

 

Neste sentido, a industria solicita a realização de uma consultoria sobre estudo bioeconómico da lagosta 

e arrasto de crustáceos de profundidade. 

 

O sector esclareceu que a definição do zoneamento da pesca de crustáceos de profundidade consta no 

Plano de Gestão desta pescaria. 

 

O sector solicitou a industria para apresentar informação para discussão das diferentes abordagens nas 

pescarias arrasto de profundidade e lagosta a serem apresentados numa reunião a ter lugar na primeira 

quinzena de Maio. 

 

Recomendação: 

 Realizar encontro para discutir o impacto das medidas de zoneamento na pescaria da lagosta e 

arrasto de crustáceos de profundidade. 

 

7. Concursos públicos para áreas de pesquisa e produção de hidrocarbonetos 

 

Os representantes da indústria tomaram conhecimento que está a decorrer o concurso para exploração de 

hidrocarbonetos e neste sentido pretende saber as zonas abrangidas, período de realização e o nível de 

envolvimento do sector neste processo uma vez que é de interesse das associações acompanhar o 

processo, solicitando ao sector para interagir com o Instituto Nacional de Petróleo (INP) de modo a 

solicitar o cronograma de trabalho bem como as áreas geográficas abrangidas. 

 

O sector esclareceu que neste tipo de processo há sempre envolvimento de todas as áreas de interesse no 

mar, tendo informado que ainda não houve notificação quanto ao assunto. 
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Esclareceu ainda que, este tipo de matérias é antecedido de um estudo de impacto ambiental e social, 

pelo que, o sector aguarda pela devida notificação por parte do Instituto Nacional de Petróleo (INP). 

 

Recomendação: 

 

 Acompanhar o concurso público para a pesquisa de hidrocarbonetos no Banco de Sofala. 

 

8. Proposta de pagamento da licença de pesca em prestações 

 

Este tema foi proposto pela industria e tinha em vista apresentar a proposta de pagamento das taxas de 

licença de pesca em 4 prestações, assim como a necessidade de regulamentar este procedimento através 

de um diploma legal. Nesta proposta, a indústria referiu que a 1a prestação deve ser paga antes do 

exercício da actividade, sendo as restantes prestações em períodos que serão acordados, podendo-se 

suspender a actividade da empresa em caso de incumprimento no pagamento das taxas remanescentes.  

 

A indústria sustenta que esta proposta é reforçada pelas dificuldades que esta enfrenta, estando a maior 

parte delas em situação económica difícil, conjugado com as alterações climáticas, aumento do preço do 

combustível e outros custos operacionais.  

Em relação a esta proposta o sector referiu-se sobre a existência de histórico de dívidas resultantes do 

pagamento das taxas em prestações, daí que o sector avançou pela medida de pagamento em única 

prestação antes do início da actividade de pesca. 

 

O sector informou que está em vista o processo de revisão do Decreto 60/2018, de 01 de Outubro, que 

rege a concessão dos direitos de pesca e licenciamento da pesca, facto que poderá incluir a proposta da 

indústria, não obstante, a necessidade de colheita de experiência de outros sectores. 

 

O sector considerou ainda a necessidade de conhecer com profundidade a dinâmica das empresas para 

sustentar os estudos bioeconómicos. 

 

Recomendações: 

 Reflectir em torno dos mecanismos que vão sustentar a implementação na próxima campanha de 

pesca e modalidade de pagamento das prestações; 

 Trocar experiências com outros sectores sobre esta matéria; 

 A indústria deve apresentar e submeter a fundamentação consolidada; 

 Realizar visita as empresas para se inteirar do funcionamento e principais constrangimentos; e 

 Realizar o estudo bioeconómico. 

 

9. Reflexão sobre o Início da Campanha de Pesca de Camarão de Superfície 

 

A indústria apresentou este tema com o propósito de solicitar alteração do período de início da 

campanha de pesca de camarão de superfície para o mês de Março, alegando que nesse mês há tamanhos 

comerciais de camarão e que os meses de Abril e Maio há ocorrência de correntes marítimas fortes e 

baixas temperaturas da água que reduzem as capturas. 
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O sector aponta a necessidade de apresentação de dados que fundamentam a necessidade de revisão do 

período de início da campanha de pesca. 

 

Recomendações: 

 A indústria deve disponibilizar informação para suportar a proposta de alteração do período de 

defeso e veda. 

 

10. Ponto de situação sobre a implementação dos Direitos de Pesca 

 

Neste tema foi partilhado o ponto de situação de implementação dos direitos de pesca na pescaria de 

atum e os passos subsequentes para a concessão dos direitos de pesca de demais pescarias. 

 

A indústria referiu que a discussão deste tema deveria ser realizada após a resposta da carta que foi 

remetida ao MIMAIP.  

 

Em relação a esta preocupação foi referido sobre a necessidade de envidar esforços junto do Gabinete do 

Ministro para responder a solicitação. 

   

11. Condicionalismos para exportação de produtos pesqueiros 

 

Este tema apresentou o estágio de certificação de produtos pesqueiros em Moçambique e perspectivas. 

 

Deste modo, foi referido Moçambique, na qualidade de signatário de vários instrumentos regionais e 

internacionais que concorrem para o combate a pesca IUU, assim como para a gestão das pescarias, 

colabora produzindo e implementando instrumentos regulamentares com medidas adequadas para o 

cumprimento dos objectivos previstos.     

 

Assim, todo pescado exportado para o mercado da UE, EUA assim como Japão (atum e espécies 

relacionadas) deve ser acompanhado de um certificado de legalidade de capturas. 

 

Informou-se ainda que Moçambique submeteu dentro dos prazos os relatórios de estudos de 

comparabilidade aguardando pela validação dos EUA. Entretanto, o sector está comprometido em 

estabelecer programas regulares de investigação pesqueira, assim como assegurar que a indústria 

forneça fielmente a informação prevista nos diários de bordo de pesca. 

 

Por outro lado, os E.U.A orientam aos países exportadores de camarão de superfície sobre a necessidade 

de uso dos dispositivos de exclusão de tartarugas, como condição para aceder àquele mercado. 

 

Como perspectiva pretende-se garantir a exportação do pescado e produtos pesqueiros nacionais para o 

mercado internacional. 

 

O sector informou que as Alfândegas estão a elaborar uma circular sobre este processo, a qual orienta 

para no processo de exportação seja anexo o certificado de legalidade de capturas.  
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12. Considerações Finais  

 

O Presidente da CTP reunião, encerrou a sessão considerando que a reunião foi positiva na medida em 

que permitiu fazer a cobertura dos temas agendados com um nível de contribuição dos membros da CTP 

aceitável. 

 

Considerou também a questão relativa a implementação dos direitos de pesca merecerá uma atenção 

especial nos próximos tempos tendo em conta as preocupações apresentadas pela indústria quanto ao 

esclarecimento do acórdão do Conselho Constitucional. 

 

Considerou ainda a necessidade da industria passar apresentar as fundamentações das suas preocupações 

de forma documentada para melhor debate dos temas. 

 

Nada mais havendo para referir, agradeceu a todos pelo nível de debate e a proactividade dos presentes, 

o que contribui para um diálogo aberto e profícuo, tendo de seguida encerrado a II Reunião da Comissão 

Técnica de Pesca. 

 

13. Marcação da Próxima Reunião 

 

A III Reunião da Comissão Técnica de Pesca foi agendada para a primeira quinzena do mês de 

Setembro de 2022. 

 

Matola, 12 de Abril de 2022 

 

 

 

O PRESIDENTE 

 

____________________________________________ 

 

 

Em representação de: 

 

INIP, IP 

 

DEPI 

 

InOM, IP 

 

       

 

    

 

    

       

     

                    

 INAMAR, IP 

 

AMAPIC                               

 

ANAP 
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ARMAPESCA 

 

Ass. Prod. Kapenta 

 

ASSAPEMO 

         

 

    

 

    

       

       CCP – Costa do Sol 

 

CCP- Montanhane 

 

CCP- Catembe 

       

       

       

       

SGP ADNAP, IP  

 

Delegação da 

ANDAP, IP Maputo 

  

         

 

    

 

    

   

 

 

 

 

   

       

     

 

  

       

 

    

 

    

       

        

     

         

 

    

    


