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PACTO REFORÇADO
PELA UTILIZAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DO MAR

Especialistas de diversos países e o Governo moçambicano debateram de forma franca e 
aberta, em Maputo, os caminhos para a exploração sustentável dos oceanos e mares na 
conferência Crescendo Azul. O evento contou com a participação de dirigentes de vários 
países, com destaque para o Presidente da República, Filipe Nyusi e das Seychelles, Danny 
Faure. Uma das conclusões do evento é a necessidade de se usar os mares e oceanos de 
forma sustentável e coordenada para o bem comum.
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Em prol da promoção de um 
desenvolvimento   baseado na Economia 
Azul, a A cidade de Maputo acolheu a 
primeira edição da "Conferência Crescendo 
Azul". Na abertura do evento, Filipe Nyusi 
pediu reflexões com atenção às mudanças 
climáticas 

Presidente da República na Conferência Crescendo Azul

Cerca de 500 personalida-
des em representação de 
vários países e governos 

mundiais estiveram, recente-
mente, reunidas na cidade de 
Maputo, para discutir e buscar 
soluções visando a protecção 
dos mares e promover uma eco-
nomia baseada na exploração 
dos recursos marítimos.

Através desta iniciativa, Mo-
çambique, país organizador da 
conferência, junta-se ao "movi-
mento global de chamamento 
para acção, lançado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), visando estabelecer 
uma plataforma de diálogo per-
manente" para a protecção dos 
ecossistemas marítimos, pro-
movendo o desenvolvimento.

A cerimónia de abertura ofi-
cial da conferência foi dirigida 
pelo Presidente da República, 

O presidente de Seychelles, Danny Faure, é um dos prin-
cipais convidados da conferência de Maputo. Com expe-
riência e aposta reconhecida e mundialmente premiada 
no que diz respeito ao desenvolvimento da Economia 
Azul, o estadista partilhou as experiências do seu país e 
manifestou-se disponível para ajudar na promoção de 
uma agenda continental voltada para estes objectivos. 
"No nosso continente, todos temos histórias de sucesso 
para partilhar. Partilhei as histórias de sucesso do meu 
país. Seychelles está sempre disponível para apoiar países 
do nosso continente a avançarem na agenda da Econo-
mia Azul", disse o estadista, realçando que o seu país já 
está a trabalhar com a Comissão da União Africana, Co-
missão Económica das Nações Unidas para a África, bem 
como com órgãos regionais como SADC e a COMESA, 
para partilhar políticas e estratégias relacionadas com a 
Economia Azul.

Filipe Nyusi, que destacou a 
importância do evento para o 
compromisso do país. "Ao esta-
belecermos e organizarmos esta 
conferência internacional a que 
denominamos Crescendo Azul, 
fazemo-lo não somente como 
plataforma de diálogo pela qual 
nos juntamos ao movimento glo-
bal, como também para expres-
sarmos o nosso desejo de, junto 
com os vizinhos do Oceano Índi-
co Ocidental, crescermos e que 
de azul contribuamos para um 
futuro cada vez melhor do nosso 
planeta", explicou Filipe Nyusi.

O estadista falou, também, da 
importância que Moçambique 
atribui ao papel dos oceanos 
para o desenvolvimento econó-
mico e defendeu um melhor uso, 
de forma a contribuir para erra-
dicar a pobreza.

"Impõe-se que saibamos tirar 

Economia Azul figura como grande 
aposta na agenda de Moçambique

Seychelles manifesta-se disponível para apoiar na agenda azul

melhor partido desta riqueza 
que a mãe natureza nos ofereceu 
como dádiva para erradicarmos 
a pobreza, no contexto do desen-
volvimento da Economia Azul", 
disse, para depois deixar um 
repto aos países representados 
na conferência: "Saibamos fazer 
melhor uso e aproveitamento do 
mar como local de paz, seguran-
ça, tranquilidade e como plata-
forma de encontro, convivência 
e cruzamento amistoso dos po-
vos e culturas de todo o mundo".

Ainda no seu discurso, Nyusi 

fez alusão às recentes calami-
dades naturais que afectaram as 
regiões centro e norte do país, 
para instar os conferencistas a 
reflectirem sobre as mudanças 
climáticas.

"É nossa expectativa que, nes-
te grande fórum internacional, a 
partir de experiências, vivências 
e realidades distintas aqui re-
presentadas, possamos comun-
gar formas de como fazer face a 
estes eventos extremos, através 
da implementação de soluções 
conjuntas e resilientes", realçou 

o Chefe de Estado.
Refira-se que a conferência 

terá as suas áreas temáticas fo-
cadas no país e na região oci-
dental do Oceano Índico, com 
o objectivo de promover a con-
certação, alinhamento e partilha 
do conhecimento, necessários 
para um efectivo cumprimento 
dos compromissos assumidos 
no quadro da implementação do 
compromisso 14 dos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável  
(ODS14).
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Peter Thomson, enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para Oceanos

Domingos Gove, director dos Recursos Naturais, Agricultura e Alimentação na SADC

O mundo tem de parar de subsidiar a pesca, para combater 
a captura ilegal de espécies marinhas, defende o enviado especial 
do secretário-geral das Nações Unidas para Oceanos. E desafia o 
continente africano a apostar na piscicultura, para alimentar a sua 
população cada vez mais crescente

Nações Unidas 
defendem combate 
à pesca ilegal

O enviado especial do secretário-geral das 
Nações Unidas para Oceanos, embaixador 
Peter Thomson, foi orador principal no pai-
nel que discutiu a Governação Sustentável 
dos Oceanos, na Conferência Crescendo 
Azul. O responsável defendeu a exploração 
sustentável dos mares.

“Há 10 metas, sendo quatro delas muito 
importantes. Primeiro, porque 10 por cento 
dos oceanos devem ser cobertos por zonas 
de protecção marinha. Em segundo lugar, 
temos que acabar com a pesca ilegal, te-
mos que gerir melhor a nossa zona costeira 
e ecossistemas marinhos. Temos que parar 
com os subsídios para pescas, porque, falei 
disto esta manhã, há 20 mil milhões de dóla-
res em subsídios que vão para frotas de paí-
ses industrializados à custa de pescadores 
artesanais dos países em desenvolvimento”, 
disse Peter Thomson.

Contudo, o enviado especial do secretá-
rio-geral das Nações Unidas para Oceanos 
disse ser necessário encontrar saídas para 
alimentar a população do continente africa-

SADC apela aos Estados 
membros a ratificarem 
protocolos sobre oceanos
Para existir cooperação efectiva na exploração 
sustentável do mar, a Comunidade para o De-
senvolvimento da África Austral (SADC) apela 
aos Estados membros do bloco a ratificarem o 
protocolo regional sobre o meio ambiente, que 
versa sobre a exploração sustentável dos mares. 
O apelo é do director dos Recursos Naturais, 
Agricultura e Alimentação no Secretariado da 
SADC, Domingos Gove.

O representante da Comunidade para o De-
senvolvimento da África Austral lamentou o 
facto de 14 Estados membros da região terem 
assinado o protocolo sobre o ambiente, que re-
trata a exploração sustentável dos mares, mas 
resistirem em ratificar, para o colocar em prá-
tica.

“Temos que, de facto, avançar com coisas no 
terreno, com acções concretas, como Moçam-
bique está a implementar. Uma das acções é 
a ratificação do protocolo sobre o ambiente. É 
um protocolo que foi desenhado e aprovado em 
2014. Foi assinado por 14 Estados membros, 
mas a sua ratificação, para poder entrar em 
acção, ser implementado e dinamizar a coope-

ração regional, no caso da economia azul, não 
pode ser feita antes de ser ratificada por dois 
terços dos países membros”, fez saber Domin-
gos Gove.

Numa sala onde estavam representados cer-
ca de metade dos países membros da SADC, 
o director dos Recursos Naturais, Agricultura 
e Alimentação no secretariado do bloco, disse 
que não basta ter “boas palavras”, é necessário 
ratificar o documento, para o colocar em prá-
tica.

Domingos Gove desafiou ainda os países 
membros da região a assinarem a carta do cen-
tro da SADC para coordenação, monitoria, con-
trolo e fiscalização da pesca. “Falamos da pesca 
ilegal, dos impactos negativos, houve adesão 
à carta, mas tem que ser assinada. E sem essa 
assinatura, muito pouco podemos avançar”, 
disse. Estabelecida em 1992 como comunidade 
de desenvolvimento, a SADC tem 16 Estados 
membros e cerca de 300 milhões de habitantes. 
É banhada por dois oceanos e tem três dos qua-
tro maiores lagos de África, daí ser relevante 
discutir a sustentabilidades dos mares.

rência idêntica, onde se espera lan-
çar a década das Nações Unidas para 
o desenvolvimento sustentável dos 
oceanos,  segundo adiantou o envia-
do especial do secretário-geral das 
Nações Unidas para Oceanos.

“Sabemos pouco sobre o ecos-
sistema dos oceanos. Conhecemos 
apenas, talvez, cinco por cento. Es-

tou nesse ramo há muito tempo. Se 
alguém vos dizer que sei muita coisa 
sobre os oceanos, pode estar a não 
falar a verdade. A década foi estabe-
lecida por nós todos 193 membros 
dos países das Nações Unidas”, disse 
o representante das Nações Unidas 
para Oceanos.

no. Uma delas é a aposta na piscicultura, ou 
seja, criação de espécies aquáticos. Com o 
desafio, as Nações Unidas querem que Áfri-
ca dê um salto qualitativo para que assegure 
alimentação para a sua população, que está 
a crescer rapidamente.

“Em termos per capita, África está atrás. 
Em termos de aquacultura, está muito abai-
xo em relação ao crescimento da população. 
Desde Novembro estou a pensar neste pro-
blema. Desafio a União Africana e o Banco 
Africano de Desenvolvimento a trabalharem 
com Banco Mundial e com o Fundo Econó-
mico Mundial. Antes de irmos a Lisboa, te-
mos que mostrar ao mundo que África está a 
aceitar esse desafio de uma aquacultura sus-
tentável, usando as técnicas, alimentação e 
espécies correctas”, referiu o responsável.

Peter Thomson considera fundamentais as 
parcerias entre Estados e instituições, bem 
como investimentos, para tornar a explora-
ção dos mares sustentável, numa altura em 
que os oceanos se encontram em perigo. 

Próximo ano, Lisboa acolhe uma confe-
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Emina Mamaca
IFREMER - França

Paul Hulthus
PCA - World Ocean Council 

"Temos desenvolvimentos tecnoló-
gicos que nos ajudam a lidar com a 
energia marítima, através da mode-
lagem e instalações necessárias para 
o efeito. Também exploramos recur-
sos minerais no mar e ajudamos a 
identificar recursos minerais neste 
meio. Para isto, contamos com uma 
boa capacidade de engenharia. Na 
saúde, temos tentado identificar 
moléculas no mar que podem ser 
usadas para a indústria farmacêuti-
ca e na área de cosméticos." 

"Existem várias parcerias maríti-
mas que podem ser usadas, desde 
que se criem parcerias entre os 
sectores público e privado, no sen-
tido de criar condições para um 
desenvolvimento harmonioso da 
economia azul. O nosso objectivo, 
como organização, é permitir que 
a comunidade global esteja infor-
mada sobre como desenvolver 
os negócios no oceano, para que 
todos os intervenientes saibam no 
final quem vai fazer o quê". 

Explorar 
recursos do 
mar de forma 
sustentável é 
a expressão de 
ordem no mundo 
actual: especialistas 
defendem que é 
possível utilizar 
o mar e os seus 
recursos sem 
causar danos 
nem hipotecar o 
seu acesso pelas 
gerações vindouras 

Painel de debate sobre "Inovação Oceânica" 

É necessário debater os aspectos 
positivos e negativos ligados ao 
mar, para que as nações perce-
bam o seu valor e tirem proveito 
dos seus recursos. Por isso, com 
o tema "Inovação Oceânica", re-
presentantes do sector público e 
privado de instituições de vários 
cantos do mundo mostraram ex-
periências, na cidade de Maputo, 
capital do país, de como é possí-
vel explorar os recursos do mar 
de forma sustentável. A isto cha-
ma-se "Economia Azul", ou seja, 
privilegiar práticas favoráveis aos 
oceanos e mares, num contexto 
em que são encontradas tonela-
das de resíduos sólidos, particu-
larmente, plástico, nos oceanos. 

Ferryboats à bateria são uma 
das formas encontradas para evi-
tar que embarcações movidas por 
combustíveis fósseis possam po-

Riquezas do mar servem para esta e outras gerações

André Share
Operação Phakisa - RSA

Peter Haugan
Investigação Marinha Noruega 

João Ribeiro
CEO - Blue Geo Lighthouse

Jorge Miranda
Instituto Português do Mar

Gonçalo Carneiro
Agência do Mar da Suécia

"Através do Programa Phakhisa, 
apresentámos ao governo sul-afri-
cano um estudo que mostrava a 
forma como poderíamos explorar 
o oceano. Neste estudo económi-
co de nove sectores, estimámos 
que o espaço oceânico poderia 
contribuir com 177 mil milhões de 
rands por ano,  o que representa 
12.3 biliões de dólares para o Pro-
duto Interno Bruto da África do 
Sul. Dissemos ainda ao governo 
que era possível criar cerca de um 
milhão de empregos."

"Um dos grandes desafios globais 
está ligado ao transporte maríti-
mo, onde a Organização Interna-
cional Marítima acordou reduzir as 
emissões de gás de estufa em 50%, 
o que é realmente difícil. O que 
é que fizemos na Noruega? Nós 
construímos ferryboats eléctricos. 
Quando se muda de energia fóssil 
para a renovável, baixamos os cus-
tos em 70%, daí que conseguimos 
respeitar as demandas ambientais 
do governo e  das organizações in-
ternacionais."  

"Apesar da Estratégia da União 
Africana - 2050 dizer que os pro-
gramas estatais vão tomar medi-
das caso a caso, para se manter 
uma exploração sustentável de 
recursos do mar, o certo é que 
no plano europeu as medidas 
estruturais que asseguram a im-
plementação da lógica do desen-
volvimento sustentável são uma 
realidade em bloco. Isto porque 
não podemos, no transporte marí-
timo, ter rotas e frotas que na saída 
são verdes e na chegada não." 

"Quando um decisor fosse tomar 
uma decisão de construir um de-
terminado porto, tínhamos que 
ser capazes de saber o que vai 
acontecer daqui a cinco ou 20 
anos. Portanto, não basta apenas a 
boa compreensão das consequên-
cias, mas é preciso fazer algo que 
consiste em saber como é que po-
demos jogar com as consequên-
cias no espaço. O que estamos a 
fazer agora no oceano vai ter im-
pacto nas zonas fronteiriças e nas 
gerações vindouras."  

"O Governo da Suécia apostou na 
planificação, para conseguir suces-
so na gestão do mar de forma sus-
tentável. Tudo começou em 2010, 
quando foi iniciada uma investiga-
ção pública para ver como é possí-
vel ter uma economia azul, verda-
deiramente amiga do ambiente, 
sendo que, em 2012 e 2013, houve 
uma sequência de envolvimento 
de outras partes interessadas, atra-
vés de consultas públicas, e só a 
partir de 2016 é que começámos a 
criar um plano de acção".   

luir o mar.   
A Economia Azul é considerada 

a nova fronteira do renascimento 
a nível global que tem levado a 
que um número crescente de paí-
ses esteja empenhado em formu-
lar políticas e estratégias que inte-
gram o uso sustentável dos mares 
e oceanos como base de trans-
formação socio-económica, por 
meio de iniciativas integrantes e 
harmonizadas, bem como de ac-
ções conjuntas entre países, para 
desenvolver o potencial latente 
que os mares e oceanos oferecem 
à humanidade.

Entre os temas colocados em 
cima da mesa pelos especialistas, 

o destaque vai para a Estraté-
gia Marítima Integrada Africana 
2050 da União Africana (Objec-
tivos da UA 2050) e o Manual de 
Política de Economia Azul para 
África, que, além de aumentarem 
o nível de compreensão de ou-
tros quadros internacionais per-
tinentes, como a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar (UNCLOS), lançam as bases 
para uma cooperação estrutura-
da da vertente marítima, visando 
proclamar os oceanos como factor 
de desenvolvimento sustentado e 
da segurança marítima dos países, 
promovendo a colaboração em 
torno de uma abordagem inter-

sectorial para uma efectiva gestão 
integrada da área costeira e mari-
nha em África.

"A preservação do mar não deve 
ser vista apenas do ponto de vista 
internacional, regional, nacional 
ou local, deve ser vista também do 
ponto de vista multidisciplinar, 
onde vários sectores actuam para 
que haja uma exploração susten-
tável dos oceanos", disse João Ri-
beiro.

Assim, o desafio permanente 
que emerge é a necessidade de 
se traduzir a agenda global, con-
tinental e regional em directivas 
e acções concretas e transforma-
cionais a nível do país, individual-

mente e no contexto de blocos de 
países, para um efectivo desenvol-
vimento azul sustentável. 

Moçambique faz parte do mo-
vimento global de chamamento 
para acção lançado pelas Nações 
Unidas e por vários organismos 
responsáveis pela sustentabilida-
de dos oceanos, no quadro da im-
plementação do Objectivo Susten-
tável (ODS)14, estabelecendo uma 
plataforma de diálogo permanen-
te, a realizar-se em séries, bie-
nalmente, denominada de Con-
ferência “Crescendo Azul”. Um 
dos objectivos principais é criar 
coinsciências sobre o uso cada vez 
sustentável dos mares e oceanos.
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Há necessidade de controle sério 
dos recursos extraídos no mar

Moçambique 
é um país rico 
em recursos 
marinhos, 
entre eles, o 
gás natural. 
Resultado disso, 
espera-se que 
três grandes 
projectos de 
gás natural 
liquefeito 
arranquem, em 
simultâneo, no 
país, entre os anos 
2023 e 2025. 

Os recursos existentes no mar po-
dem transformar uma economia, 
basta que sejam explorados de 
forma sustentável. Moçambique 
tem a oportunidade de explorar 
grandes reservas de hidrocarbo-
netos descobertas no seu terri-
tório, a partir de finais de 2022 
e princípio de 2023, usando di-
versas experiências positivas que 
tem vindo a acolher de países, 
instituições e epecialistas da área.
Tais recursos podem ser trans-
formados em rizeza para depois 
serem distribuídas, através de 
várias iniciativas públicas e pri-
vadas.
Falando durante a conferência 
Crescendo Azul, o Presidente do 
Conselho de Administração da 
Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos (ENH), fez saber que os 
investimentos, só nos projectos 
localzados na Bacia do Rovuma, 
em Cabo Delgado, poderão atin-
gir mais de 50 mil milhões de 
dólares. Omar Mithá disse que a 
próxima década será de Moçam-
bique, pelo facto de poder desen-
volver os projectos e exportar cer-
ca de 30 milhões de toneladas de 
gás natural liquefeito ao ano. 

“Moçambique corre o risco de 
ter três projectos em simultâneo 
a serem desenvolvidos aqui: 3.3 
milhões de toneladas aos ano de 
Floating LNG, 12.6 milhões de to-
neladas da Área 1 e 15.2 da Área 
4, cerca de 30 milhões de tonela-
das por ano a serem colocadas no 
mercado e por um único país, na 
zona de Cabo Delgado. Isso é qua-
se que sem precedentes em toda a 
África”, explicou Omar Mithá.

Segundo o Presidente do Con-
selho de Administração da Em-
presa Nacional de Hidrocarbone-
tos, os investimentos terão lugar 
num curto espaço de tempo, sen-
do que cerca de 90 por cento dos 
recursos estão no mar, daí a sua 
importância. Parte do gás será 
vendido no país, assegura Mithá. 
“Próximo ano é 2020, mais três 
anos começa o Floating LNG, 
mais um ano é a Anadarko e mais 
seis meses a Exxon. Do ponto de 
vista do gás doméstico, a Área 4 
vai dar 500 milhões de pés cú-
bicos, além dos 400 milhões da 
Anadarko, totalizando 900 mi-
lhões de pés cúbicos”, referiu.

Com o gás que fica no país, 
Moçambique poderá distribuir 
a nível regional e vender para os 
países vizinhos, como Malawi, 
através de vias virtuais, além da 
distribuição através de um pape-
line, mas que pode até ser evita-
do, devido às suas implicações.

Um dos maiores projectos, da 
Anadarko, localizados na Área 
1 da bacia do Rovuma, em Cabo 
Delgado, vai exportar 12.8 mi-
lhões de toneladas por ano e sua 

Conferência Crescendo Azul debateu Energia Oceânica 

“A economia azul tem que ser vista 
como uma solução integrada. Nós 
temos que olhar para os oceanos 
não como última fronteira não ex-
plorada, mas de uma forma onde 
o planeamento integrado tem que 
ser mais sério. E somos pelo esta-
belecimento de áreas de conserva-
ção marinhas. Para dar um exem-
plo, a África do Sul fez um estudo 
e concluiu que, em oito por cento 
do seu território, estão concentra-
dos os recursos da água superficial 
que respondem a 50% das neces-
sidades do país. Protecção das fon-
tes de água é essencial”.

“Os governos devem dar passos 
necessários e seguros, como este 
que está a ser dado por Moçambi-
que para a construção do conheci-
mento sobre o mar. Por exemplo, 
o governo de Angola vem dando 
passos importantes para a cons-
trução do conhecimento sobre o 
mar, com a construção da acade-
mia de pescas e ciências do mar e 
aquisição de um navio oceanográ-
fico. A ciência e o desenvolvimen-
to com tecnologias apropriadas e 
sustentáveis são a pré-condição 
para o aproveitamento dos imen-
sos recursos que temos na água.”

ANABELA RODRIGUES
Directora da  WWF 
Moçambique

FRED KABANDA
Assessor da  Comissão 
Executiva da Sonangol

Decisão Final de Investimentos 
conhecida a 18 de Junho. 

Outro projecto, já em curso, 
denominado Floating LNG, po-
derá arrancar em finais de 2022 e 
produzir 3.3 milhões de toneladas 
por ano. Para a sua viabilização, 
decorre a construção da platafor-
ma flutuante, na Coreia do Sul, 
que será usada para extrair o gás 
natural do mar, com um grau de 
acabamento de 40%. 

“Será o primeiro (projecto) na 
costa oriental de África com uma 
tecnologia não muito experimen-
tada. Apenas havia um na Malá-
sia. Havia também um na Austrá-
lia. E este será o terceiro Floating 
LNG desenvolvido no mundo e foi 
a única Decisão Final de Investi-
mentos que foi feita em todo o 
mundo em 2017”, explicou Mithá.

Actualmente, decorrem tam-
bém trabalhos de construção da 
base logística de Pemba, que vai 
acomodar todos os serviços de 
logística da província de Cabo 
Delgado, com o perímetro de con-
cessão que vai desde Rovuma até 
quase Quelimane, através da em-
presa Portos de Cabo Delgado.

Os projectos vão acontecer 
numa área de sete mil hectares 
concessionada a consórcios na 
península de Afunge. Parte das 
infra-estruturas serão partilha-
das, como, por exemplo, um cais 
para a descarga de material pe-
sado e o aeroporto que está em 
construção. A estrada que liga 
Afunge a Palma e à vila de reas-
sentamento está em construção.

O gás a ser extraído na bacia 
do Rovuma será vendido a países 
asiáticos, europeus, entre outros. 

Participaram no debate sobre o 
tema Energia Oceânica, na con-
ferência Crescendo Azul, na con-
ferência de Maputo, moderado 
pelo vice-ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Augusto Fer-
nando, a directora da WWF Mo-
çambique, Anabela Rodrigues; o 
director-geral da Política do Mar 
em Portugal,  Rúben Eiras; o ad-
ministrador do Centro Africano 
de Extracção dos Recursos Na-
turais do Banco Africano de De-
senvolvimento; bem como Fred 
Kabanda; assessor da Comissão 
Executiva da Sonangol de Angola.

Entre as diversas ideias discu-
tidas, destaque vais para a neces-
sidade de formação das pessoas 
sobre a exploração dos recursos 
dos mares, assim como a defini-
ção de estratégias conjuntas para 
o desenvolvimento dos projectos, 
entre eles, da área dos hidrocar-
bonetos, onde fazem parte o pe-
tróleo e gás natural.
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Necessário mais investimentos na 
meteorologia em Moçambique

“No canal de 
Moçambique, 
não existe es-
tação de ob-
servação de 
eventos me-
teorológicos 
(...) tenham 
em conta a 
instalação 
dos serviços 
de meteorolo-
gia"

Abordando as mudanças climá-
ticas, que fazem parte do rol das 
prioridades da exploração susten-
tável do mar, o director do INAM 
alertou para a inexistência de um 
sistema de observação meteoro- Adérito Aramuge, director do INAM

O director do 
Instituto Nacional 
de Meteorologia 
(INAM), Adérito 
Aramuge, também 
participou no 
painel que discutiu 
Governação 
Sustentável dos 
Oceanos, na 
conferência Crescendo 
Azul

lógica no canal de Moçambique, 
facto que torna o país vulnerável.

“No canal de Moçambique não 
existe estação de observação de 
eventos meteorológicos. Acaba-
mos de ouvir aqui, na apresentação 
sobre o quadro da economia azul, a 
necessidade de se fazer medições e 
ter em conta as mudanças climáti-
cas, então, como é que vamos fazer 
isso, se não há um investimento na 
meteorologia. Eu queria chamar 
aqui a esta reflexão: quando se for 
a fazer o investimento para o cres-
cimento da economia azul, tenham 
em conta a contribuição dos servi-
ços de meteorologia”, alertou Adé-
rito Aramuge, director do Instituto 
Nacional de Meteorologia. 

O apelo surge pelo facto de os 
serviços de meteorologia serem 
responsáveis pela medição dos da-
dos usados para a elaboração dos 
estudos climáticos. Além de esta-
ções meteorológicas, a fonte do 
"O País" Adérito Aramuge sugeriu 
também a aquisição de bóias.

Texto: William Mapote
Foto: Sérgio Manjate

Moçambique e Ilhas Seychelles 
beneficiam de fundos da Noruega 

A Noruega anunciou, no fórum 
Crescendo Azul, um fundo para o 
financiamento de iniciativas vol-
tadas para o combate à poluição 
marítima nos países do Oceano 
Índico, devendo dar alguma aten-
ção especial a Moçambique e Sey-

Vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega

chelles.
O anúncio foi feito pelo vice-

ministro de Negócios Estrangei-
ros e Cooperação da Noruega, 
Jens Frolich Holte, durante a ses-
são de abertura da Conferência 
Crescendo Azul.

 O financiamento aos dois paí-
ses está dentro do pacote do fun-
do disponível para a Rede Afri-
cana contra Poluição Marítima 

A ministra portuguesa do Mar, Ana Paula Vitorino, apelou a uma 
acção global para garantir a sustentabilidade nas acções de defesa 
dos oceanos e promoção da Economia Azul.

Ana Vitorino, que falava durante a Conferência Crescendo Azul, 
apontou o desenvolvimento assimétrico a nível mundial como o 
factor que condiciona os objectivos traçados. "O desenvolvimento 
assimétrico do crescimento e da capacidade de financiar a con-
cretização de novas soluções ou novas actividades no âmbito da 
Economia Azul obrigam à mudança de postura da sociedade inter-
nacional, através de parcerias internacionais entre países e os sec-
tores público e privado, ciência e indústria e, também, soluções de 
financiamento, ajudando países com menores recursos financeiros 
a resolver problemas globais que são de todos nós", exortou a mi-
nistra portuguesa. 

Portugal defende mudança 
de postura da sociedade

(African Marine Waste Network, 
nome em Inglês), que conta com 
o financiamento da Noruega e ou-
tros parceiros.

"A Noruega vai apoiar a Africa 
West Network, que é uma orga-
nização regional. Vamos disponi-
bilizar cerca de cinco milhões de 
dólares nos próximos três a qua-
tro anos, onde haverá implemen-
tação de projectos específicos em 
países como Moçambique e Sey-
chelles, de modo a avançar com 
iniciativas específicas para travar 
a poluição nos Estados do Oceano 
Índico", anunciou Holte.

Os sacos plásticos constituem 
um dos principais lixos encontra-
dos nos oceanos, contribuindo de 
forma drástica para a degradação 
da biodiversidade nos oceanos. 

O governante destacou a im-
portância de busca de soluções 
globais para a implementação de 
iniciativas de limpeza, visando 
tornar os oceanos fonte da vida 
e do desenvolvimento económico 
por mais gerações.

Refira-se que a Noruega é o 
principal parceiro da Conferência 
Crescendo Azul, que hoje termina 
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Carlos Mesquita defende aposta no 
transporte marítimo de baixo custo

Porto de Nacala vai liderar volume de carga geral nas próximas décadas 

O ministro dos Transportes e Co-
municações defendeu uma aposta 
no transporte marítimo de baixo 
custo, como forma de impulsio-
nar o desenvolvimento sustentá-
vel. 

Carlos Mesquita manifestou 
esta aposta durante a conferên-
cia internacional Crescendo Azul, 
que decorreu em Maputo.

Num painel que tinha como 
tema as rotas marítimas, Car-
los Mesquita abriu a sessão para 
apresentar os pontos de vista so-
bre a aposta que deve ser feita no 
transporte marítimo, de forma a 
responder aos desafios do desen-
volvimento e do crescimento po-
pulacional.

"O transporte marítimo efi-
ciente e de baixo custo é essencial 
neste processo de crescimento 

O porto de Nacala vai liderar o 
volume de carga dos portos mo-
çambicanos até ao ano 2050. As 
previsões constam de um estudo 
realizado pelo Banco Mundial so-
bre a performance de 15 portos, 
dentre os quais os três principais 
do país.

Os resultados do estudo foram 
partilhados, por Rakesh Trphai, 
durante a conferência internacio-
nal Crescendo Azul, que decorreu 
em Maputo.

Segundo as projecções, entre os 
três principais portos nacionais, 
haverá uma diversificação do vo-
lume de carga, mas Nacala é o que 
vai liderar na comparação geral.

"Em Moçambique, Nacala está 
projectado para ser o maior porto 
de carga geral, Beira vai liderar na 

Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações

Navio ancorado no porto de Nacala

Durante a primeira conferên-
cia internacional Crescendo 
Azul, que fez de Maputo a ca-
pital mundial da defesa dos 
oceanos, os painelistas foram 
unânimes em considerar que  
o Oceano Índico é um poço de 
potencialidades para o desen-
volvimento da economia azul.

Deste modo, Moçambique 
é chamado a impulsionar os 

Consolidar as potencialidades 
dos portos nacionais 

carga de contentores e produtos 
líquidos e Maputo será o maior no 
granel e veículos", revelou Trphai.

O estudo analisou, também, 

questões relacionadas com a pro-
dutividade e eficiência dos portos 
nacionais, comparados com os 
restantes abrangidos pela avalia-

e desenvolvimento sustentável, 
principalmente atendendo ao 
facto de 90% das mercadorias 
comercializadas serem transpor-
tadas por via marítima", referiu 
Mesquita.

Dados actualizados indicam 
que o volume global de transporte 
de mercadorias em 2017 rondou 
os 10,7 biliões de toneladas. São 
números que continuam a ser 
desafiados, por conta do aumen-
to crescente da demanda do co-

O ministro 
dos Transportes 
e Comunicações, 
Carlos Mesquita, 
apresentou a sua 
visão durante um 
painel de que era 
moderador, que 
tinha como tema as 
rotas marítimas

portos de Maputo, Beira e Naca-
la, para dinamizar o desenvolvi-
mento. "Se formos a capitalizar e 
relançar estes três portos combi-
nados,  que são os maiores pon-
tos de entrada ao país, teremos 
uma projecção sustentável das 
rotas", defendeu Cláudio Macuá-
cua, director comercial da Agility 
East Africa em Moçambique, que 
foi orador num dos painéis.

Segundo a fonte, a capitali-
zação dos três principais portos 
do país ganha ainda mais impor-
tância por causa da demanda 
que os projectos de Gás Natural 
Liquefeito a ser extraído na bacia 
do Rovuma vai trazer. 

Deste modo "é fundamental 
que se consolide as potenciali-
dade dos três portos, para que 
possamos tirar maior proveito 
do mar", concluiu.

"Nacala está 
projectado para 
ser o maior 
porto de carga 
geral, Beira 
vai liderar 
na carga de 
contentores 
e produtos 
líquidos e 
Maputo será 
o maior no 
granel e 
veículos"

ção. 
Os resultados mostram proble-

mas no que diz respeito à eficiên-
cia. "A eficiência é uma das gran-
des áreas em que algo deve ser 
feito nos portos moçambicanos" 
referiu, salientando a necessida-
de urgente da revisão da estraté-
gia nacional de transportes, com 
vista a responder às demandas da 
competitividade.

"Há uma necessidade urgente 
de actualizar a Estratégia Nacio-
nal de Transporte e o Plano Direc-
tor de Maputo. Há necessidade de 
se fazer uma melhor planificação 
estratégica. Por enquanto, não 
existe esse pensamento estraté-
gico relacionado aos portos na 
Estratégia Nacional de Transpor-
tes", salientou.

mércio mundial, que, por sua vez, 
segundo Mesquita, cria desafios 
para o sector dos portos.  

"Essa necessidade crescente de 
trocas comerciais implica um au-
mento do número de tonelagem 
dos navios, impondo maiores de-
safios e responsabilidades à in-
dústria de navegação. Por outro 
lado, questões ambientais e de 
sustentabilidade ditam mudan-
ças de atitude no uso das rotas de 
transporte marítimo, primando 

por uma navegação com respon-
sabilidade na redução das emis-
sões poluentes, de lixo marinho e 
nos ecossistemas", frisou.

Mesquita enalteceu a adopção, 
em 2015, por parte de 195 países, 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), o que 
cria uma oportunidade para que 
os países se empenhem na trans-
formação do planeta num mundo 
melhor.Volume global de transporte de 

mercadorias em 2017 

10,7
BILIÕES
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PM defende que governos devem 
apostar na Economia Azul

Primeiro-
Ministro 
disse estar 
esperançado que 
os compromissos 
assumidos 
pelos diferentes 
participantes no 
evento contribuam 
para uma melhor 
protecção dos 
oceanos e do 
planeta

Coube a Carlos Agostinho do Rosário, primeiro-ministro, encerrar a conferência Crescendo Azul O primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, defende 
que os governos devem investir 
na preservação do ecossistema 
marinho, como forma de garan-
tirem a subsistência das actuais e 
futuras gerações. Do Rosário fala-
va, última sexta-feira, no encerra-
mento da conferência Crescendo 
Azul. 

"Como governos, temos a res-
ponsabilidade de estabelecer 
mecanismos que assegurem a 
mobilização de recursos que per-
mitam financiar acções concretas 
no domínio da pesca, assim como 
mitigação e adaptação às mu-
danças climáticas. Temos ainda 
a responsabilidade de promover, 
disseminar e massificar o conhe-
cimento junto da população sobre 
a necessidade da protecção e ex-
ploração sustentável dos recursos 

existentes no mar e nos oceanos", 
instou o primeiro-ministro, Car-
los Agostinho do Rosário. 

Por outro lado, o governante 
disse estar esperançado que os 
compromissos assumidos pelos 
diferentes participantes no even-
to contribuam para uma melhor 
protecção dos oceanos e do plane-
ta, para além de priorizar a con-
servação e preservação dos ecos-
sistemas, que inclui o combate a 
poluição do mar e pesca ilegal. 

Considerando a participação de 
instituições de ensino no evento, 
Do Rosário avançou  que é neces-
sário ainda que se privilegie a in-
vestigação científica, tecnológica e 
inovação, com vista a assegurar o 
uso sustentável e preservação do 
mar e oceano em benefício da po-

pulação.  
"Queremos acreditar que, com 

base no acordado nesta confe-
rência, Moçambique, a região, o 
continente africano e o mundo 
iniciaram uma marcha global em 
que ninguém deve ficar para trás 
na protecção dos oceanos e do 
nosso planeta", previu o primei-
ro-ministro, para depois acres-
centar que está esperançado que 
os compromissos aqui assumidos 
sejam transformados em acções 
concretas que garantam a imple-
mentação de diversos projectos 
nas áreas de pesca, turismo, ser-
viços portuários e exploração de 
hidrocarbonetos. 

Ao promover a conferência 
Crescendo Azul, o Governo enten-
de que serão desenvolvidos pro-

jectos nos oceanos que permitam 
capitalizar as potencialidades e 
oportunidades existentes no mar 
e no oceano para gerar mais em-
prego e renda, particularmente 
para mulheres e jovens.  

Os temas centrais da primeira 
edição da conferência Crescendo 
Azul estiveram relacionados com 
a governação, protecção e uso sus-
tentável dos oceanos, inovação, 
rotas e energia do oceano, os quais 
proporcionaram debates que vie-
ram sublinhar, uma vez mais, a 
noção de que se está perante uma 
questão global, cujas soluções só 
poderão resultar de uma acção 
também global.   

"Perante esta realidade, somos 
desafiados a assumir responsabi-
lidades acrescidas, para promover 

e encorajar iniciativas públicas 
e privadas que tornem o oceano 
uma fonte de rendimento para a 
população. Foi neste contexto que 
a conferência debateu profunda-
mente temas relacionados com as 
comunidades, tais como a pesca 
artesanal, que constitui uma das 
principais fontes de rendimento 
da população que vive ao longo 
da costa marítima nos nossos 
países", justificou o primeiro-mi-
nistro. 

Do Rosário afirmou que o Go-
verno reconhece o papel da pesca 
na melhoria da renda, segurança 
alimentar e nutricional da popu-
lação e  tem estado a apoiar e a 
incentivar os pescadores para o 
aumento da produção e produti-
vidade no sector da pesca. 

A economia azul é considerada 
a nova fronteira do renascimen-
to a nível global que tem levado 
a que um número crescente de 
países esteja empenhado em for-
mular políticas e estratégias que 
integram a economia azul como 
base de transformação socioeco-
nómica, por meio de iniciativas e 
estratégias integrantes e harmo-
nizadas, bem como acção conjun-
tas entre países, para desenvolver 
o potencial latente que os mares e 
oceanos oferecem à humanidade. 

Com a conferência de dois dias  
terminada na última sexta-feira, 
Moçambique pretende juntar-se 
ao movimento global de chama-
mento para acção lançado pe-
las Nações Unidas e por vários 
organismos responsáveis pela 
sustentabilidade dos oceanos, 
no quadro da implementação do 
Objectivo Sustentável (ODS)14, 
estabelecendo uma plataforma de 
diálogo permanente, a realizar-se 
em séries, bienalmente, denomi-
nada conferência Crescendo Azul.

"Há necessidade de delimitar as áreas de conservação"

Um dos painéis durante o debate

MITADER diz que Moçambique 
deve delimitar as áreas de re-
serva do ecossistema marinho e 
costeiro, como forma de garan-
tir a protecção da biodiversidade 
No primeiro dia da conferência 
Crescendo Azul, O Ministério da 
Terra, Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural, em sessão paralela, 
discutiu os problemas e meca-
nismos de gestão do ecossistema 
marinho e costeiro, sendo que 
foram partilhadas experiências e 
estudos de outras realidades do 
mundo em relação à resiliência 
climática e gestão costeira.

A vice-ministra assumiu que 
existem muitos desafios no que 
diz respeito à protecção do ecos-
sistema, entretanto, referiu que 
é preciso delimitar as áreas de 

estudo que fizermos vamos des-
cobrir outras áreas que teremos 
que conservar. Muitas vezes te-
mos conflitos homem/fauna bra-
via, o novo plano de ordenamento 
vai prever novas áreas e vamos ter 
um período de transição”, disse.

Celmira da Silva acrescentou 
que é necessária coordenação 
multissectorial, com vista a en-
contrar-se soluções sustentáveis 
para a protecção da biodiversida-
de. Deu como exemplo os estudos 
apresentados sobre os diferentes 
contextos e reafirmou a necessi-
dade de se aliar sempre a ciência 
na descoberta de novas formas de 
protecção do ecossistema.

No que se refere à gestão dos 
ecossistemas, o MITADER reco-
nheceu que há ainda muitos de-

safios, por isso, está em vista um 
plano de maneio que vai prever 
novas áreas de conservação, para 
evitar o tradicional conflito ho-
mem-animal.

No segundo painel, foram dis-
cutidas questões relacionadas 
com deltas funcionais como fac-
tores de resiliência costeira no 
Oceano Índico e questões que têm 
que ver com a gestão de riscos no 
sudoeste do Oceano Índico.

Uma painelista destacou a im-
portância da protecção da zona 
costeira nos mangais, por ser uma 
área que também garante a sub-
sistência de muitas famílias, re-
sultante da prática da agricultura 
e da pesca.

Um dos pontos de conclusão foi 
que a maior parte da população 

conservação costeira e marinha. 
“No que se refere às reservas ma-
rinhas, temos as Quirimbas, Ba-

zaruto e a reserva marinha parcial 
da Ponta do Ouro. Se temos mais 
desafios, certamente que com o 


