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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Decreto Presidencial n." 15/2015

de 25 de Mar~o

Havendo necessidade de definir as atribuicoes e competencies
,?O Ministerio da Agricultura e Seguranca Alimentar criado pelo
Decreto Presidencial n," 112015, de 16 de Janeiro, ao abrigo
do disposto na alinea c) do 'n,o 1 do artigo 160 da Constituicao
da Republica de Mocambique, edo n," 1 do artigo 46 da Lei
n." 7/?012, de 8 de Fevereiro, 0 Presidente da Republica,
determina:

ARTIGO 1

(Natureza)

. 0 Ministerio da Agricultura e Seguranca Alimentar e 0 6rgao
central do Aparelho do Estado que, de acordo com os princfpios,
objectivos e tarefas definidos pelo Govemo, dirige, planifica

e assegura a execucao da legislacao e politicas nos dominios
da agricultura, pecuaria, hidraulica agricola, plantacoes agro-
florestais e seguranca alimentar.

ARTIG02

(Atribui~oesr

o Ministerio da Agricultura e Seguranca Alimentar tern
as seguintes atribuicoes:

a) Fomento da producao, agro-industrializacao e compe-
, tividade dos produtos agrarios;

b) Promocao do desenvolvimento sustentavel atraves
da administracao, maneio, 'proctec~ao, conservacao
e uso racional de recursos essenciais a agricultura
e seguranca alimentar;

c) Promocao do uso e desenvolvimento sustentavel
dos recursos agro-florestais;

d) Promocao da investigacao, extensao, e assistencia tecnica
agraria e de seguranca alimentar;

e) Promocao, monitoria e avaliacao de programas, projectos
e planos agrarios e de seguran~a alimentar; ,

f> Licenciamento dasactividadesagrarias,

ARTIGO 3

' ...

(Competencias)

Para a concretizacao das suas atribuicoes 0 Ministerio
da Agricultura e Seguranca Alimentar tern as seguintes
competencias:

a) Na area da Agricuitura:
i, Prop or a aprovacao de.Iegislacao , politic as

, e estrategias de desenvolvimento agricola.
ii. Implementar politicas, estrategias, planos, programas

e projectos do sub-sector, '
iii. Estabelecer nonnas para licenciamento, fiscalizacao

e monitoria das actividades do sub-sector;
iv . Estabelecer normas para a implementacao

de projectos e programas de fomento das
actividades agricolas;

v. Garantir a defesa sanitaria vegetal e controlo .
fitossanitario;

vi. Promover programas de investigacao agricola
e disserninar os resultados;

vii. Promover e garantir a assistencia tecnica aos pro-
dutores atraves dos services de extensao agraria,
para 0 aumento da producao e produtividade;
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ARTIGO5
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(Entrada em vigor)

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

Publique-se.
Maputo, aos 25 de Marco de 2015.
o Presidente da Republica, FlLIPE JACINTONvusr.

Decreto Presidenclal n." 17/2015

de 25 de Mar~o

Havendo necessidade de definir as atribuicoes e competencias
do Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas, criado pelo
'Decreto Presidencial n." 1/2015, de 16 de Janeiro, ao abrigo
do disposto na alinea c) do n," 1 do artigo 160 da Constituicao
da Republica e do n," 1 do artigo 46 da Lei n," 7/2012, de 8
de Fevereiro, 0 Presidente da Republica decreta:

ARTIGO.1

(Natureza)

o Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas e 0 orgao
central do Estado que, de acordo com os princfpios, objectivos,
prioridades e tarefas definidos pelo Govemo, dirige, coordena,
planifica e assegura a execucao de politicas, estrategias e pianos'
de actividade nas areas do mar, aguas interiores e pescas.

ARTIGo2

(Atribui~6es)

Sao atribuicoes do Ministerio do Mar, Aguas Interiores
e Pescas: -

a) Exercfcio da autoridade do Estado sobre 0 mar, aguas
interiores e pescas;

b) Autorizacaoe fiscalizacao do ordenamento, concessoes,
, investigacao e demais actividades que demand am
a utilizacao do mar, aguas interiores. e respectivos
ecossistemas, em articulacao com outros organismos;

c) Promocao do uso e aproveitamento dos recursos do mar,
aguas interiores e respectivos ecossistemas;

cf) Promocao e coordenacao da regulamentacao da utilizacao
sustentavel da agua, prevencao e reducao da poluicao
do meio aquatico e melhoria do estado dos respectivos
ecossistemas.

ARTIGO3

Oompetencias]

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

a) Na area de administracao e seguranea nos espacos
marttimos, fluviais e lacustres:
i. Propor a definicao de politicas e estrategias sobre

assuntosdo mar e aguas interiores;
ii. Ordenar os espacos rriaritimos, fluviais e lacustres

e do dominio publico da zona costeira, definindo
os fins para-a sua utilizacao; .

iii. Pronunciar-se sobre a constituicao , gestae
responsavel e sustentavel das areas de conser-
vacao , nas aguas marinhas e interiores
e respectivos ecossistemas;

iv. Participar na elaboracao de politicas e estrategias
de aproveitamento de recurs os hidricos;

v. Enquadrar e coordenar a actuacao de organizacoes
da sociedade civil nos assuntos do 'mar, aguas
interiores e pescas;

vi, Aplicar e zelar pelo cumprimento da legislacao
.nacional e .das convencoes internacionais
relativas aos assuntos mantimos que Q pais tenha
ratificado;

vii. Assegurar a exploracao sustentavel das mass as
de agua marinhas ,fluviais e lacustres para
o desenvolvimento da pesca e aquacultura; .

viii. Apreciar e decidir, em coordenacao com a entidade
do Govemo competente, sobre a realizacao
de pesquisas relacionadas com projectos
de natureza arqueol6gica e achados no mar;

ix.Licenciar, credenciar e.proceder ao reconhecimento
de sociedades classificadoras de navios
e de material maritimo, em coordenacao com
outros orgaos ou entidadesrelevantes;

x. Promover e coordenar as actividades maritimas,
fluviais e lacustres de busca e salvamento;

xi. Emitir pareceres e recomendacoes sobre pianos
e projectos de instalacao de infra-estruturas
e de realizacao de obras no mar e aguas interiores,
em coordenacao com outros orgaos ou entidades

~~elevantes;' -
~ssegura~ ~ estabelecimento e ,~anuteny~o '

das condicoes de seguranca maritima, fluvial
e lacustre para a realizacao de actividades
nos referidos dorninios;" .

~iii. Licenciar, monitorizar e fiscalizar as actividades
de investigacao, no mar e aguas interiores, em
coordenacao com outros orgaos ou entidades
relevantes;

xiv. Participar na prevencao e combate a poluicao
marinha, fluvial, lacustre e dos respectivos
ecossistemas.

b) Na area de desenvolvimentoe gestae de infra-estruturas
de apoio it navegaeao, pesca e aquacultnra:
i. Propor a definicao de polfticas e estrategias para

a implementacao de medidas de ordenamento
para 0 desenvolvimento de infra-estruturas;

ii. Licenciar e inspeccionar as concessoes de uso
e aproveitamento dos espacos maritimos, fluviais
e lacustres;

iii. Avaliar os impactos de iniciativas de desenvol-
vimento e de implantacao de infra-estruturas,
sobre os recursos aquaticos e respectivos
ecossistemas, bem como a regulamentacao das
medidas de reducao e mitigacao dos impactos
negativos;

iv. Promover 0 desenvolvimento da industria naval
e das infra-estruturas de apoio e a gestae da sua
utilizacao, no funbito da construcao e reparacao
naval; actividades pesqueiras e de outros services
co-relacionados;

v. Inspeccionar a instalacao de infra-estruturas
portuarias e de apoio a navegacao .maritima
e actividades afins; . ,

vi. Assegurar a gestae das infra-estruturas e equi-
pamento pesqueiro piiblicos, bem como definir
o regime da sua exploracao;

vii. Licenciar e inspeccioriar 0 desenvolvimento
e exploracao de infra-estruturas portuarias
de apoio a pesca, aquacultura e actividades afins.

c) Na area de meteorologia maritima e hidrol6gica:
i,Assegurar 0 desenvolvimento de estudos e pesquisa

no dorninio da meteorologia maritima e hidro-
logica;



25 DE MAR<;O DE 2015 156 - (5)

t
''.

ii. Monitorar a disponibilizacao de informacao
meteorol6gica e hidrol6gica, necessaria para
a seguranca no mar e aguas interiores.

d) Na area de fiscallzacao de actividades no mar e aguas
interiores: .
i. Propor a definicao de polfticas e estrategias para

urna eficaz fiscalizacao e controlo dos recursos
naturais vivos e nao vivos;

ii.Coordenar a fiscalizacao das actividades de aprovei-
tamento econ6mico dos recurs os naturais vivos
e nao vivos, a investigacao, os estudos sismicos
e demais actividades relacionadas com a utilizacao
do mar e aguas interiores; ,

iii. Emitir licencas de estabe1ecimentos e respectivo
equipamento e material marftimo, bem como
fiscalizaro exercicio das suas actividades;

iv.Assegurar a certificacao da legalidade das capturas
do pescado de acordo com as normas nacionais
e internacionais.

j

e) Na area de administracao e gestae de pescarias:
i. Propor a definicao de polfticas e estrategias para

o desenvolvimento responsavel e sustentavel
da pesca;

ii. Assegurar a gestae, conservacao e exploracao
sustentavel dos recursos biol6gicos aquaticos
e estabelecer mecanismos de monitorizacao
e controlo das actividades de pesca;

iii. Gerir as operacoes de pesca levadas a cabo quer
nas aguas.marftimas, quer nas aguas interiores sob
jurisdicao nacional, de acordo com os planos de
ordenamento e legislacao;

iv. Prornover e apoiar formas institucionais
de envolvimento das comunidades pesqueiras,
agentes econ6micos e demais actores na gestae
'participativa dos recursos pesqueiros;

v. Regulamentar, licenciar e monitorar a exploracao
, dos recursos pesqueiros. '

j) Na area de fomento e extensao:
i. Prop or a definicao de politicas, estrategias

e programas de fomento e extensao em assuntos
do mar, aguas interiores e pescas;

ii. Promover 0 desenvolvirnento da pesca e aquacultura,
tendo em vista aumentar a capacidade dos
operadores na producao, valorizacao , gestae
e cornercializacao dos produtos pesqueiros
nacionais;

iii. Promover accoes de mobilizacao de investirnentos
para 0 desenvolviinento da industria de trans-
formacao pesqueira;

iv, Promover accoes de extensao com envolvimento
directo das comunidades de pescadores
e aqu~ores de pequena escala.

g) Na area deinspeceao-e certlficacao higio-sanftarla
dos produtos de origem aquatics: "
i. Propor a definicao de politicas, estrategias e planes

no que respeita a qualidade higio-sanitaria
dos produtos da pesca;

ii. Propor a aprovacao de principios reguladores
e estabelecer normas tecnicas das actividades
de inspeccao dos produtos de origem aquatica
e de laborat6rios; .

iii. Proceder.ao licenciamento das unidades produtivas,
a inspeccaoe certificacao sanitaria dos produtos
de origem aquatica destinados ao mercado
interno e a exportacao, assim como dos produtos
importados;

'iv,Licenciar e inspeccionar estabelecimentos de manu-
seamento de organismos aquaticos vivos';
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v. Promover e apoiar formas institucionais de envol-
vimento dascomunidades nos sistemas de
garantia de qualidade dos produtos alimentares
de origem aquatica, bem como na cadeia de valor
da producao pesqueira.

vi. Promover- a monitorizacao e a certificacao
da sanidade dos organismos aquaticos , em
coordenacao com a Autoridade Veterinaria
competente. ' ,

h) Na area de Investigacao cientifica: ,
i. Propor 'a definicao de politicas e estrategias

orientadas para 0 desenvolvimento das bases
cientificas e tecnol6gicas do conhecimentosobre
os espacos marftimos, fluviais e lacustres, bem
como dos respectivos ecossistemas;

It. Investigar recursos pesqueiros e promover
o desenvolvimento das bases cientfficas
e tecnologicas do conhecimento sobre os recursos,
bem como disseminar a informacao obtida;

iii. Promover a coordenacao e desenvolvimento
de accoes de investigacao cientifica dos recursos
biol6gicos aquaticos com vista a garantir
o conhecimento, 0 acesso, aproveitamento e sua
monitoria;

iv. Realizar cruzeiros de investigacao e avaliacao,
incluindo a prospeccao de novos recursos
pesqueiros;

v. Promover a coordenacao de accoes de investigacao
, tendentes a conservacao e recuperacao de

ambientes naturais e seus recurs os no meio
aquatico; ,

vi. Realizar estudos de diagn6stico, controlo
e mitigacao da poluicao no.meio aquatico;

vii. Realizar estudos, pesquisas e exercer a salvaguarda
do patrimonio cultural e natural aquatico ,
arqueol6gico, sub-aquatico e pesqueiro.

i) Na area de formacao maritimae pesqueira:
i. Propor a definicao de politicas e estrategias

de formacao especializada para 0 sector do mar,
aguas interiores e pescas;

ii. Assegurar, em coordenacao com as entidades
competentes, a definicao de curricula e programas
de formacao;

iii. Promover a formacao e capacitacao de tecnicos,
tendo em vista 0 desenvolvimento das profiss6es
maritimas e pesqueiras.

ARTIGO.4

Estatuto Organico

Compete ao Ministro do Mar, Aguas Interiores e Pescas
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.'

ARTIGO5'

~ Norma revoqatorla
E revogado 0 Decreto Presidencial n,? 112000,de 17 de Janeiro.

ARTIGO6

(Entrada em vigor)

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

Publique-se.
Maputo, aos 25 de Marco de 2015.
o Presidente da Republica, FILIPEJACINTONvusr,

.


