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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Decreto Presidencial n.° 1/2017

de 10 de Julho

Have~d~ necessidade de se redefinir as atribuicoes
e ~omperencIaS do Ministerio dos Transportes e Comunicacoes
cnado. pelo Decreto Presidencial n." 34/86 de 24 d Ab '1'
ao abn d di ,e n ,. g? _0 sposto na alfnea c), do n." 1, do artigo 160 da
Consutuic;:ao da Republica de M bi .
46 da Lei n." 7/2012 de 8 d F ocarn ique ~ do n." 1, do artigo

, e evereiro.z, Presldente da R 'bI'decreta: epu ica

ARnGO I

(Natureza)

o Minisrerio dos Transportes e Ccmunicacoes e 0 orgao
ce~tr~l do Estado que, de acordo corn os princfpios objectivos
pnondades e tarefas definidos peIo Go di . ' ,verno, mge, coordena,

planifica e assegura a execucao de polfticas, estrategias
e pIanos de actividades nas areas dos transportes rodoviario,
ferroviario, hidroviario, aereo, e das infra-estruturas portuarias
e aeroportuarias, das comunicacoes e da meteorologia.

ARTIGo2

(Atribui~oes)

oMinisterio dos Transportes e Comunicacoes tern as seguintes
atribuicoes:

a) Exercicio da autoridade do Estado nos dominios dos
transportes, portos, aeroportos, comunicacoes e
meteorologia;

b) Formulac;:ao de polfticas de actuacao do Governo nos
domfnios dos transportes rodoviarios, ferroviarios,
hidroviarios e aereos, portos e aeroportos, comunicacoes
e meteorologia, e sua implemenracao:

c) Regulamentacao, Iicenciamento, fiscalizacao e inspeccao
da actividade dos agentes economicos nas areas dos
transportes, portos e aeroportos, comunicacoes e
meteorologia, e garantir a sa concorrencia entre os
mesmos;

tl) Controlo da qualidade dos services prestados pelas
empresas do Sector, contribuindo para a defesa dos
direitos dos consumidores:

e) Expansao e desenvolviment~ das cornunicacoes;
1)Expansiio e mode~ao da rede meteorol6gica nacionai;
g) Avaliacao do desempenho macroecon6mico da actividade

dos transportes, portos e aeroportos, comunicacoes e
meteorologia.

ARTIGo3

(Competencias)

Para a concretizacao das suas atribuicoes, 0 Ministerio dos
Transportes e Comunica<;:6es tern as seguintes competencias:

a) Na area dos Transportes Rodoviarios:

i.Formulae e orientar polfticas de desenvolvimento do
~ansporte rodovi~o gaeantindo a sua coordenacao
mtem~,c?m Su~slstemas de circulacao e seguranca
:odovlana, delineando estraU!gias de articulacao
mtermodaI;

ii. Garantir.? .exercfcio das actividades de transportes
rodo~lano.s e complementares, designadalll~nte
autonzar, hcenclar e fiscalizar as entidades do rarno
no exercfcio dessas actividades; .
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iii. Propor polfticas de formacao no ramo dos transportes
rodoviarios e fiscalizar a sua aplicacao;

iv. Fiscalizar a aplicacao de tarifas fixadas nos termos
legais;

v. Aprovar, homologar e certificar vefculos e
equipamentos afectos aos. sistemas de transporte
rodoviarios, incluindo as infra-estruturas de
natureza rodoviaria, garantindo os padroes tecnicos
e de seguranca exigidos;

vi. Inspeccionar e fiscalizar os operadores do ramo
dos transportesrodoviarios, escolas de conducao,
centros de exames, oficinas de autom6veis e
centros de inspeccoes de vefculos autom6veis e
reboques, incluindo a aplicacao de penaIidades
aos infractores;

vii. Definir 0 quadro normativo e regulamentar de
aces so a actividade, a profissao e ao mercado
dos transportes rodoviarios de passageiros e de
mercadorias, e garantir a sua aplicacao;

viii. Fiscalizar a aplicacao eficaz e eficiente de padroes
de qualidade na formacao de condutores. incluindo
a certificacao da sua habilitacao;

ix. Definir as condicoes de emissao, revalidacao, troca
de titulos de conducao e certificados profissionais
e de penalizacoes;

x. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias publicas e privadas.

b) Na area dos Transportes Ferroviarios:
i. Formular e orientar polfticas de desenvolvimento do

transporte ferroviario;
ii. Definir 0 quadro normativo e regulamentar de acesso a

actividade, a profissao e ao mercado dos transportes
ferroviarios de passageiros e de mercadorias, e
garantir a sua aplicacao;

iii, Regular, fiscalizar e monitorar as concessoes
ferroviarias;

iv. Fiscalizar 0 cumprimento das disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, bem como das
disposicoes corn re levancia em materia de
regulacao constantes dos respectivos estatutos,
licencas, contratos de concessao ou outros
instrumentos juridicos que regulem a respectiva
actividade;

v. Fiscalizar a utilizacao da infra-estrutura ferroviaria e
arbitrar conflitos emergentes;

vi. Assegurar e monitorar a defesa dos direitos e
interesses dos utentes do transporte ferroviario;

vii. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

c) Na area dos Transportes Hidroviarios:
i. Formular e orientar polfticas de desenvolvimento do

transporte hidroviario;
ii. Licenciar, fiscalizar e controlar as actividades do ramo

da marinha de comercio;
iii. Certificar e licenciar 0 equipamento exigido para as

embarcacoes e 0 material destinado ao transporte
hidroviario, em coordenacao corn outras entidades
competentes;

iv. Aprovar os planos e fiscalizar tecnicamente
a construcao, modificacao e reparacao de
embarcacoes;

v. Garantir 0 controlo do manuseamento e transporte
de cargas perigosas, em coordenacao corn outras
entidades competentes;

vi. Licenciar e monitorar a actividade de transporte
hidroviario e das entidades gestoras de navies;

vii. Autorizar ou determinar 0 encerramento all abertura
a navegacao dos portos e terminais portuarias em
coordenacao corn as entidades competentes;

viii, Participar nos inqueritos sobre acidentes e
incidentes de transporte hidroviario em articulacao
corn as entidades cornpetentes;

ix. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

d) Na area dos Transportes Aereos:
i. Definir linhas estrategicas e polfticas para a aviacao

civil;
ii. Assegurar 0 born ordenamento das actividades no

ambito da aviacao civil. garantindo a regulacao das
condicoes do seu exercfcio e acesso ao mercado;

iii. Garantir 0 cumprimento das normas internacionais
relativas a aviacao civil;

iv. Promover a facilitacao e a seguranca de gestae do
transporte aereo;

v. Garantir a coordenacao, supervisao e a implementacao
dos programas nacionais de facilitacao e seguranca
da aviacao civil;

vi. Promover a implementacao e 0 desenvolvimento
do programa nacional de formacao e treino de
seguranca da aviacao;

vii.Promover a coordenacao civil e militar em relacao a
utilizacao do espaco aereo e aos services de busca
e salvamento;

viii. Garantir a emissao de licencas, certificados e
autorizacoes de aer6dromos, de acordo corn a
regulamentacao especffica;

ix, Garantir a regulamentacao da economia das
actividades aeroportuarias, de navegacao aerea,
de transporte e de trabalho aereo no ambito da
aviacao civil, respeitando 0 ambiente e os direitos
dos consumidores;

x. Garantir a definicao das polfticas, estrategias e
regulamentacao especffica para actividades de
aviacao nao civil;

xi. Assegurar a prestacao de services de trafego aereo e
de apoio a navegacao aerea corn base no principio
da comercializacao e flexibilidade da respectiva
exploracao;

xii. Garantir 0 estabelecimento da polftica e os objectives
da Seguranca Operacional da Aviacao Civil. a
aprovacao do respectivo programa nacional e sua
implementacao;

xiii. Garantir a realizacao de actos de investigacao, busca
e salvamento, em casos de acidentes e incidentes
aeronauticos;

xiv. Garantir a aprovacao do Programa Nacional de
Seguranca da Aviacao Civil, contra actos de
interferencia ilicita e as praticas e procedimentos
de seguranca de aviacao civil, que garantam a
proteccao dos passageiros, tripulacoes, pessoal de
service de terra e 0 publico em geral, bem coma
as infra-estruturas aeronauticas, em conformidade
corn 0 estabeiecido nasconvencoes intemacionais
de .que a Republica de Mocambique e parte;
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xv. Garantir a definicao do Sistema Nacional de
Seguranca da Aviacao Civil;

xvi. Promover a competitividade e 0 desenvolvimento
do mercado da aviacao comercial, nomeadamente
no do transporte e trabalho aereo, no da exploracao
aeroportuaria e no da assistencia em escala;

xvii. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

e) Na area dos Portos:

i. Formular e orientar polfticas de desenvolvimento
dos portos;

ii. Garantir a aprovacao da legislacao e regulamentacao
necessaries a gestae dos portos;

iii, Assegurar 0 cumprimento da legislacao e
procedimentos de seguranca nos portos, em
coordenacao com outras entidades competentes;

iv. Promover e incentivar a eficiencia e competicao
atraves da regulamentacao econ6mica e especffica
no interesse dos utilizadores e prestadores de
services portuarios;

v. Garantir a comunicacao entre navios e as instalacoes
portuarias:

vi. Aprovar 0 pIano de desenvolvimento e zoneamento
na area portuaria;

vii. Licenciar e controlar 0 exercicio da actividade de
dragagem;

viii. Licenciar e controlar a actividade de exploracao,
gestae e operacao portuaria;

ix. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

j) Na area dos Aeroportos:

i.Formular e orientar polfticas de desenvolvimento dos
aeroportos;

ii. Prornover 0 desenvolvimento e a seguranca dos
aeroportos, dos transportes aereos de passageiros
e carga e do trabalho aereo:

iii. Regular, fiscalizar e monitorar a concessao dos
contratos piiblicos aeroportuarios;

iv. Garantir a aprovacao da legislacao e regulamentacao
necessaries a criacao e definicao de servidoes
ligadas a exploracao aeroportuaria e as instalacoes
de apoio a navegacao aerea;

v. Fiscalizar e superintender a actividade dos operadores
e prestadores de services aereo;

vi. Promover 0 desenvolvimento de -infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

g) Na area das Comunicacoes:

i.Formular e orientar politic as de desenvolvimento das
comunicacoes;

ii. Garantir a aprovacao da legislacao e regulamentacao
necessaries ao funcionamento dos sectores postal
e de telecomunicacoes:

iii. Assegurar a regulacao dos precos dos services,
qualidade de service, tarifas, interligacao das redes
e das condicoes de interoperabilidade dos services
lie telecornunicacoes de uso publico;

iv, Acompanhar os processes de conciliacao, mediacao e
arbitragem entre diferentes operadores, prestadores
e consumidores dos services de telecomunicacoes:

v. Monitorar 0 licenciamento e a exploracao de services
na area postal;

vi. Garantir anormalizacao, aprovacao e homologacao
dos materiais e equipamentos de telecomunicacoes
e definir as condicoes da sua liga~ao a rede, de
acordo corn a legislacao aplicavel;

vii. Fiscalizar e superintender a activ idade dos
operadores e prestadores de services postal e de
telecomunicacoes;

viii. Coordenar, no funbito nacional, tudo quanta respeite
a execucao de tratados, convencoes e acordos
internacionais, relacionados corn os sectores postal
e de telecomunicacoes, bem como a representacao
do Estado Mocambicano nos correspondentes
organismos internacionais;

ix. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

h) Na area da Meteorologia:
i, Formular e orientar polfticas de desenvolvimento

da meteorologia;
ii. Garantir a provisao de services de analise e previsao

de tempo para 0 publico, aviacao, marinha e outros
interessados;

iii. Assegurar a disponibilidade de informacao cientifica
e tecnica necessaria a definicao de politic as
nacionais relacionadas corn os riscos naturais de
origem meteoro16gica;

iv. Promover 0 desenvolvimento de infra-estruturas,
atraves de parcerias piiblicas e privadas.

ARnG04

(Estatuto Organico)

Compete ao Ministro dos Transportes e Comunicacoes
submeter ao orgao competente a proposta de Estatuto Organico
do Ministerio no prazo de sessenta dias, contados a partir da data
da publicacao do presente Decreto Presidencial.

ARnGo 5

(Norma revogatoria)

E revogado 0 Decreto Presidencial n." 3/97, de 11
de Novembro.

ARTIGO 6

(Entrada em vigor)

o presente Decreto Presidencial entra em vigor na data
da sua publicacao.

Publique-se.
Maputo, aos 10de Julho de 2017.- 0Presidente da Republica,

Filipe Jacinto Nyusi.

Decreto Presidencial n." 2/2017

de 10 de Julho

Havendo necessidade de introduzir alteracoes ao Decreto
Presidencial n," 17/2015, de 25 de Marco, que define as atribuicoes
e competencias do Ministeno do Mar, Aguas Interiores e Pescas,
ao abrigo do disposto na alinea c), do n." 1, do artigo l60
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da Constituicac da Republica de Mocambique e do n," 1, do
artigo 46 da Lei n." 7/2012, de 8 de Fevereiro, 0 Presidente da

_Republica decreta:

ARTIGO 1

Sao alterados os artigos os pantos x, xiv da alfnea a) e iii
da alinea d), todos do artigo 3 do Decreto Presidencial n," 17/2015,
de 25 de Marco, que passam a ter a seguinte redaccao:

"ARTIGO 3

(competencies)

Para 0 exercfcio das suas atribuicoes, compete ao
Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas:

xv ;
i .

ii .
iii .
iv .
v .
vi .
vii .
viii .
ix .
x. Realizar e coordenar as actividades de busca e

salvamento de pessoas e bens, nos espacos
maritimo, fluvial e lacustre, em coordenacao
corn outras entidades competentes;

xi .
xii .
xiii .
xiv. Realizar e coordenar as actividades de prevencao

e combate a poluicao marinha, fluvial, lacustre
e dos respectivos ecossistemas, proveniente de
todas as fontes susceptfveis de causar dano ao
ambiente marinho e costeiro.

d) .
i .
ii .
iii, Fiscalizar e inspeccionar infraestruturas,

plataformas fixas m6veis e im6veis, hem como
flutuantes, ilhas artificiais, cabos e ductos
submarinos, material destinado ao transporte

hidroviario e respective equipamento e material
marftimo e a actividade de transporte marftimo;

iv "

ARTIGO 2

Sao acrescidosoponto XV na alfnea a) e a alineaj), todos
do artigo 3 do Decreto Presidencial n," 17/2015, de 2S de Marco,
corn a seguinte redaccao:

"ARTIGO 3

(Competenclas)

P ,. d ib . - Iara 0 exerCICIO as suas atn uicoes, compete ao
Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas:

a) .....;
xv. Licenciar, certificar e autorizar a instalacao de

infraestruturas, plataformas fixas m6veis e
im6veis, bem como flutuantes, ilhas artificiais,
cabos e ductos submarinos e respective
equipamento e material maritime que demandem
a ocupacao e utilizacao dos espacos maritime,
fluvial e lacustre.

j} Na area de gestae e conservacao de recursos marinhos:
i. Propor politicas, legislacao e estrategias para 0

desenvolvimento das areas de conservacao
marinha;

ii. Assegurar a gestae das areas de conservacao marinha,
em articulacao corn outras entidades competentes."

ARTIGO 3

(Estatuto Organico)

Compete ao Ministro do Mar, Aguas Interiores e Pescas
sub meter ao orgao competente a proposta de Estatuto
Organico do Ministerio no prazo de sessenta was, contados a
partir da data da publicacao do presente Decreto Presidencial.

ARTIGo4

(Entrada em vigor)

o presente Decreto Presidencial entra ern vigor na data
da sua publicacao.

Publique-se,

Maputo, aos 10 de Julho de 2017. - 0 Presidente
da Republica, Filipe Jacinto Nyusi. I


