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CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DAS PESCAS EM MOÇAMBIQUE 

 

Nelson Capaina1 

 

 
RESUMO  

 

As pescas têm sido de uma importância social e económica relevante, principalmente para as 

comunidades locais que dela dependem de forma directa e indirecta. Na última década, o sector 

passou por reformas administrativas que impactaram grandemente no seu desenvolvimento. O 

presente documento descreve o desempenho do sector, observado no período 2010-2019. 

Mostra que a insuficiência de recursos financeiros internos próprios determinou o recurso a 

apoios da cooperação internacional através de donativos e empréstimos. Como consequência 

desta necessidade, surgiram vários projectos de desenvolvimento da pesca, todos eles orientados 

para a criação de condições para a prática da pesca, procurando maximizar os resultados globais 

da pesca como uma actividade produtiva. O texto conclui que a produção foi crescendo e, 

portanto, a disponibilidade de pescado para o consumo interno e as exportações. No entanto, as 

exportações estão associadas à pesca industrial, enquanto a pesca artesanal está, directa e 

indirectamente, relacionada com a distribuição local de renda, geração de emprego e 

oportunidades de negócios. 

 

 

Palavras chave: pesca artesanal, pesca semi-industrial, pesca industrial, recursos pesqueiros 

 

 

 
1 Doutor em desenvolvimento rural no Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, Universidade de 

Córdoba (UCO). 
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INTRODUÇÃO 

 

Moçambique tem um vasto território com costa marítima e águas continentais de grande 

potencialidade pesqueira e diversidade de recursos. A zona costeira tem três secções nas quais a 

actividade de pesca apresenta algumas diferenças: a) a costa Norte, tem um litoral de fundos coralíferos 

e rochosos e uma plataforma continental estreita, com algumas baías abrigadas e águas interiores, e 

ilhas litorais, principalmente em Cabo Delgado, e em algumas áreas dos distritos setentrionais e centrais 

de Nampula; b) a costa Centro, desde os distritos mais meridionais de Nampula até o norte de Govuro, 

constitui o Banco de Sofala, é rasgada por numerosos rios e canais orlados de florestas de mangal que 

proporcionam áreas estuarinas abrigadas e litorais de praias, por vezes protegidas por algumas ilhas 

litorais; e, c) a costa Sul, na sua parte central com águas profundas, vai desde Govuro até ao sul da 

província de Maputo, é espraiada em algumas áreas, apresenta fundos litorais com bancos de coral e 

rocha, possui algumas baías abrigadas e encontra-se exposta a fortes ventos, em especial a partir de 

Inhambane até ao extremo meridional (MP, 2010). 

 

Na parte continental do país, existem duas importantes massas de águas interiores – o lago Niassa, 

compartilhado com a Tanzânia e o Malawi, e a albufeira de Cahora Bassa. Cerca de 25 grandes rios com 

caudal permanente, correndo em grande parte do território, numerosas lagoas, litorais e interiores, e 

planícies de cheia, proporcionam recursos pesqueiros ao longo de grande parte do ano. Entre todos os 

rios, o Zambeze destaca-se pelo volume de água que lança ao Oceano Índico, na faixa entre Zambézia 

e Sofala, estimando-se que seja cerca de dois terços do total de descargas dos rios (MP, op. cit.). 

 

 No PARP 2011-2014, o Governo referia que mais de 70% da população do país depende da agricultura 

e da pesca para viver, considerando estes sectores como chave na estratégia de desenvolvimento do 

país. A estratégia de redução da pobreza concentra-se sobre: i) aumento da produção agrária e 

pesqueira; ii) promoção do emprego; iii) desenvolvimento humano e social; iv) governação; e, v) gestão 

macroeconómica e fiscal. O documento em referência frisa que estes sectores constituem um pilar da 

economia do país contribuindo, no período 2005-2010, em mais de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) 

e entre 7 e 11% da taxa de crescimento da economia (GovM, 2010). 

 

Grande parte da população nacional que vive nos distritos e localidades, na faixa costeira e nas grandes 

massas de águas no interior do país, tem a pesca como uma das suas principais fontes de emprego e 

meio de subsistência. Para além de ser uma actividade historicamente secular, ela é parte integrante da 

segurança alimentar e nutricional e da cultura das comunidades costeiras, fazendo parte dos seus 

hábitos e costumes.  

 

A exploração de recursos pesqueiros é feita na costa, nos lagos e rios, principalmente por pescadores 

artesanais que contribuem com, pelo menos, mais de metade de toda produção nacional 

desembarcada. O resto da produção provém da frota comercial, composta por operadores semi-

industriais e industriais, que se dedica principalmente à captura de camarão e outras espécies de alto 

valor comercial. 

 

No Plano Quinquenal do Governo (PQG)2010-2014 foi definido como objectivo central combater a 

pobreza para melhorar as condições de vida da população. Entre os objectivos estratégicos, incluem-se 

os seguintes: a) reforçar a contribuição do sector na melhoria da segurança alimentar e nutricional em 

pescado para a população; b) melhorar as condições de vida das comunidades de pescadores e 

aquacultores de pequena escala; e, c) aumentar a contribuição líquida do sector para o equilíbrio da 

balança de pagamentos.  
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Para o Quinquénio (2015-2019), o Governo apresenta como objectivo central melhorar as condições de 

vida da população, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e 

gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. Define, assim, como uma das opções estratégicas 

para a sua prossecução: promover um crescimento económico sustentável e inclusivo que tem como 

alicerces o investimento combinado e sincronizado no desenvolvimento e expansão de infra-estruturas 

de suporte à produção e ao aumento da produtividade, bem como da produção (GovM, 2014). 

 

Os dois PQGs apresentam as mesmas acções prioritárias, com destaque para: a) promoção da actividade 

de pesca e aquacultura de pequena escala comercial nos locais vinculados aos mercados internos e de 

exportação; b) apoio ao desenvolvimento da cadeia de valor da produção de pequena escala; c) 

promoção de treinamentos aos actores da pesca e aquacultura de pequena escala em técnicas de 

manuseamento, processamento e conservação de pescado; d) melhoria e criação de tecnológicas para 

embarcações de pesca adequadas à exploração de recursos em mar aberto e em águas interiores; e) 

construção de infra-estruturas de apoio à produção semi-industrial em zonas estratégicas; f) reforço da 

participação da pesca semi-industrial no crescimento da economia local, no acesso às exportações e no 

aumento das oportunidades de emprego; g) adopção de medidas de redução da monopolização da 

pesca do camarão e aumento da participação de armadores nacionais; e, h) criação de condições 

visando integrar na economia nacional a actividade de pesca do atum realizada por frotas estrangeiras. 

 

Havendo uma exploração sustentável e equilibrada dos seus recursos, o sector pesqueiro pode-se 

apresentar como um importante contribuinte para o desenvolvimento nacional, contribuindo, não só, 

para a segurança alimentar, mas também, para o emprego e o alívio da pobreza das populações, 

principalmente as que dela dependem. E este foi o princípio observado nos instrumentos de políticas 

públicas acima referidos.  

 

Nos últimos anos, realizou-se um esforço para incrementar o peso do sector das pescas, nomeadamente 

da pesca de pequena escala, na economia do país. foram realizados Investimentos nos domínios da 

frota pesqueira, processamento, transformação, conservação e transporte dos produtos da pesca da 

zona de captura para os principais pontos de comercialização. Contudo, um fraco conhecimento do 

sector, dificulta a coordenação e integração dos diferentes elementos, ao não se identificar de forma 

substancial as necessárias sinergias entre os diferentes sub-sectores acima apresentados.  

Pelo exposto, o conhecimento do sector produtivo das Pescas em Moçambique é necessário, tanto pela 

conservação dos ecossistemas, como pela manutenção de uma actividade de destacada importância 

socioeconómica para a população que dela depende. Portanto, o sucesso da exploração sustentável e 

equilibrada dos recursos pesqueiros e sua contribuição para a economia nacional dependem do 

conhecimento integrado do Sector. É este o propósito do presente trabalho, que pretende caracterizar 

o sector produtivo pesqueiro, apresentando aspectos sobre os três subsectores identificados no 

ordenamento e gestão da pesca (industrial, semi-industrial e artesanal). 

 

Com este propósito, o presente documento tem a estrutura que se segue. Na primeira secção são 

apresentados aspectos de ordenamento, gestão e instrumentos de legislação que regulam e orientam 

a administração das pescas no país. A segunda secção aborda os projectos e programas de cooperação 

que, através de ajuda internacional, alavancam a componente produtiva das pescas. A terceira, aborda 

a componente financeira, nomeadamente o pacote orçamental, as principais fontes de financiamento 

e respectiva alocação. A quarta secção trata do sector produtivo, onde é apresentada a frota, sua 

evolução e a evolução produtiva de cada subsector. A quinta, trata de identificar e descrever o destino 

da produção pesqueira em Moçambique. Na parte das Conclusões é sistematizada a análise de cada 

um dos aspectos apresentados anteriormente e, no final, apresentam-se algumas recomendações. 
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Em termos metodológicos, o trabalho iniciou com uma revisão da documentação e legislação sobre as 

pescas. De seguida, foi feita uma recolha de dados relativos a estatísticas financeiras e de produção. Na 

fase subsequente, procedeu-se ao tratamento e análise da informação estatística. Uma leitura crítica de 

cada tópico é feita no final. nesta pesquisa foram encontradas Grandes dificuldades na recolha de 

dados, por um lado, porque estes não eram facilmente disponibilizados pelas entidades contactadas, e, 

por outro, porque diferentes instituições apresentam dados estatísticos diferentes sobre o mesmo 

indicador e mesma época. Pelo período atípico e condições logísticas, poucas pessoas foram 

contactadas, entre elementos das direcções centrais: DEPI2, ADNAP3, IDEPA4, INIP5. Também foram 

contactados pescadores artesanais e representantes dos armadores semi-industriais. No processo da 

elaboração deste texto apenas foram observados, como fontes, os instrumentos normativos e 

orientadores em vigor e/ou que estiveram em vigor no período em análise. 

 

 

1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

1.1 Actividades pesqueiras, ordenamento, gestão, meios de captura e conservação 

 

As actividades pesqueiras classificam-se em: 1) extractivas – as que têm por objectivo a captura, com 

ou sem processamento a bordo, ou a apanha de recursos pesqueiros nas águas marítimas e 

continentais; 2) aquícolas – as relativas à reprodução e/ou manutenção em cativeiro, com a intervenção 

humana, de espécies aquáticas. Existem as actividades complementares, que são divididas em: a) 

transformadoras – as relacionadas com o enlatamento, a secagem, a fumagem, a salmoura, a 

refrigeração, a congelação e a qualquer outro processamento de produtos da pesca; b) comercialização 

– as que referem à primeira venda dos produtos da pesca e ao seu transporte; c) serviços portuários – 

as que compreendem a acostagem de embarcações, a descarga e o embarque de produtos da pesca 

ou de mercadorias e insumos destinados à pesca e à aquacultura; e, d) construção e fabrico – as relativas 

à construção e reparação naval e ao fabrico de redes de pesca, artefactos, aprestos e outros acessórios6.  

 

Na componente de ordenamento e gestão, a pesca é classificada em: a) marítima ou continental, 

consoante se realize nas águas marítimas ou nas águas continentais ou interiores; b) comercial ou não 

comercial, se prossegue ou não fins lucrativos; c) local, costeira, longínqua ou do alto, conforme a zona 

de pesca onde é exercida; e, d) artesanal, semi-industrial e industrial, consoante a complexidade dos 

meios empregues na captura e na conservação a bordo7. 

 

Relativamente à complexidade dos meios de captura e conservação do pescado considera-se:  

 

i) pesca artesanal aquela em que as embarcações têm um comprimento máximo de l0m; possuir 

condições de autonomia não inferior a 24 horas, sendo motorizadas; se propulsionadas com motores 

não podem ter uma potência propulsora superior a 100 cv ou 74 Kw; operam até três milhas da costa 

ou do ancoradouro de base, quando de convés aberto e desprovidas de meios mecânicos de propulsão; 

seis milhas da costa ou do ancoradouro de base, sendo de convés aberto e providas de meios mecânicos 

de propulsão ou de convés fechado e desprovidas de meios mecânicos de propulsão; e doze milhas da 

costa ou do ancoradouro de base, com convés fechado e providas de meios mecânicos de propulsão8. 

 
2. Direcção de Estudos, Planificação e Infraestruturas. 
3. Administração Nacional das Pescas. 
4. Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. 
5. Instituto Nacional de Inspecção do Pescado.  
6. Lei n.º 22/2013, Lei de Pescas: 
7. Lei n.º 22/2013, op. cit. 
8. Decreto n° 57/2008. Aprova o Regulamento da Pesca nas Águas Interiores (REPAI); Decreto n.º 43/2003. Aprova o Regulamento 

Geral da Pesca Marítima  
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ii) pesca semi-industrial aquela em que as embarcações têm um comprimento superior a 10m e inferior 

a 20m; ter autonomia não inferior a 48 horas; podem operar ao longo da costa nas águas marítimas 

nacionais até um afastamento de 30 milhas da costa; deverão ter potência propulsora que assegure o 

reboque da arte de pesca mesmo quando carregada, não podendo exceder os 350 cv ou 259 Kw de 

potência propulsora quando se trate de embarcação para a pesca de arrasto; e poderão possuir meios 

de refrigeração que permitam a conservação do gelo e do pescado a bordo, bem como sistemas de 

congelação do pescado a bordo, em câmaras de congelação, desde que separadas da refrigeração9.     

 

(iii) pesca industrial aquela em que as embarcações têm comprimento igual ou superior a 20m; 

autonomia superior a 15 dias; podem operar sem qualquer limitação de afastamento em relação a linha 

de costa, sendo-lhes interdito pescar dentro das três milhas, salvo quando expressamente disposto no 

articulado relativo a certas artes de pesca e pescarias; deverão ter potência propulsora que assegure o 

reboque da arte de pesca mesmo quando carregada, não podendo exceder 1500 cv ou 1110 Kw de 

potência propulsora quando se trate de embarcação para a pesca de arrasto; ter instalação de 

processamento e meios adequados de conservação de pescado, com congelação separada da 

armazenagem frigorífica ou da refrigeração, bem como a destinada à conservação de alimentos para a 

tripulação10. 

 

1.2. Leis, regulamentos e políticas chaves para o desenvolvimento da pesca 

 

A política de desenvolvimento do Sector das Pescas em Moçambique tem como base um conjunto de 

documentos políticos e de estratégias, que consubstanciam grande parte dos esforços com vista ao 

desenvolvimento das Pescas, com destaque para os seguintes:  

 

• Os Programas Quinquenais do Governo (PQG), constituem a referência para todos os 

instrumentos de política e estratégia e planos nacionais de desenvolvimento, contemplando 

objectivos alcançáveis a curto, médio e longo prazos, posteriormente incluídos em planos de 

desenvolvimento. 

• A Agenda 2025 é uma visão de longo prazo, com objectivos focalizados na erradicação da 

pobreza e acomodados nos diversos instrumentos de planificação nacionais que visam o 

desenvolvimento. 

• A Agenda 2063 da União Africana que declara que a Economia Azul é o "Futuro da África" e 

reconhece o papel fundamental que o oceano desempenha como um catalisador para a 

transformação socioeconómica dos países. em particular. e do continente. em geral. 

• Agenda 2030 das Nações Unidas que estabelece objectivos para a pesca e a aquacultura no 

contexto da segurança alimentar, nutrição e utilização dos recursos naturais, com a finalidade 

de garantir o desenvolvimento sustentável, a nível económico, social e ambiental. 

 

Ao nível do Sector, os instrumentos relevantes para o desenvolvimento da pesca, no período em 

referência, são apresentados na tabela que segue. 

  

 
9.Ibdem.  
10.Ibdem.  
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Tabela 1. Quadro legal e instrumentos políticos 

 

Sigla Quadro Legal para o exercício da actividade de pescas 

  

Lei de Pescas 

Tem como objecto estabelecer o regime jurídico das actividades 

pesqueiras e das actividades complementares da pesca, tendo em 

vista a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos 

biológicos aquáticos nacionais. 

  

Lei do Mar 

Tem por objectivo estabelecer o regime jurídico aplicável ao exercício 

de poderes de soberania e de jurisdição sobre o espaço marítimo 

nacional, à exploração de recursos marinhos vivos e não vivos, bem 

como à utilização do domínio público marítimo. 

 

REPMA

R 

Regulamento 

Geral da Pesca 

Marítima 

Tem por objecto regulamentar as disposições da Lei das Pescas, 

relativas à actividade da pesca marítima.  

 

REPAI 

Regulamento 

Geral da Pesca nas 

Águas do Interior 

Tem por objecto regulamentar as disposições da Lei das Pescas, 

relativas à actividade da pesca fluvial e lacustre.  

 

RGA 

Regulamento 

Geral da 

Aquacultura 

 Tem por objectivo regulamentar as disposições da Lei das Pescas, 

relativas ao exercício das actividades de aquacultura. 

Instrumentos políticos para o desenvolvimento das pescas 

PESPA 

Plano Estratégico 

do Subsector da 

Pesca Artesanal 

(2007-2011) 

Tem como objectivo imediato: melhorar as condições de vida nas 

comunidades de pescadores artesanais, visando: a) condições de 

saúde, educação e abastecimento de água potável aumentadas e de 

melhor qualidade; b) actividades de pesca com base nas artes e 

métodos tradicionais proporcionando resultados acrescentados, 

correspondentes às suas potencialidades, ao mesmo tempo que em 

áreas favoráveis se encontram em desenvolvimento formas de pesca 

mais avançadas; c) redes de comercialização de produtos da pesca e 

de insumos proporcionando maior base de sustentabilidade e 

desenvolvimento às actividades de pesca artesanal; d) serviços 

financeiros mais desenvolvidos, visando a pesca e contribuindo para 

a diversificação das actividades desenvolvidas pelas comunidades e; 

e) um quadro de maior rigor e eficácia por parte das entidades da 

administração pesqueira que visa apoiar o desenvolvimento da pesca 

artesanal. 

EDA 

Estratégia de 

Desenvolvimento 

da Aquacultura 

(2008-2017) 

Visa assegurar o aproveitamento do potencial de aquacultura de uma 

forma sustentável, respeitando o ambiente e promovendo o 

desenvolvimento económico e social através da criação de um sector 

de aquacultura sustentável, competitivo e diversificado. A estratégia 

persegue três objectivos específicos: i) promover um 

desenvolvimento sustentado da aquacultura para aumentar o 

rendimento dos aquacultores; ii) aumentar os níveis de produção de 

camarão marinho e outras espécies aquáticas, destinadas à 

exportação e ao consumo da população e; iii) estabelecer um quadro 

legal, normativo e institucional de gestão da aquacultura apropriado 

e eficaz para garantir uma gestão, administração e exploração 

sustentável dos recursos objecto da aquacultura.    
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PDP 

Plano Director das 

Pescas  

(2010–2019) 

Tem como objectivo proporcionar ao país mais benefícios que os 

potencialmente possíveis através de: a) reforço na contribuição do 

Sector das Pescas na melhoria da segurança alimentar e nutricional 

em pescado para a população; b) melhoria das condições de vida das 

comunidades de pescadores artesanais e aquacultores de pequena 

escala; c) aumento da contribuição das pescarias e da aquacultura 

industriais e de pequena escala para a realização dos objectivos 

nacionais de desenvolvimento económico e social; e, d) aumento da 

contribuição líquida do sector para um maior equilíbrio da balança de 

pagamentos do país.  

PDAPE 

Plano de 

Desenvolvimento 

da Aquacultura de 

Pequena Escala 

Tem como objectivos: i) encorajar os investimentos em aquacultura 

de pequena escala; ii) valorizar os produtos de pescado provenientes 

da aquacultura de pequena escala; iii) melhorar os métodos de 

produção e processamento do pescado; e iv) criar sistemas de crédito 

ao investimento para incentivar a aquacultura de pequena escala.  

PEIP 

Plano Estratégico 

de Inspecção de 

Pescado (2010–

2019) 

Que tem como objectivo: a) atribuir à autoridade competente 

nacional a autoridade de dar garantias oficiais aos produtos 

alimentares de origem aquática para seu acesso aos mercados 

internacionais; b) apoiar acções visando a melhoria da qualidade 

higio-sanitária dos produtos alimentares de origem aquática da pesca 

artesanal e da aquacultura de pequena escala; c) apoiar acções ao 

longo da cadeia produtiva visando a melhoria da qualidade higio-

sanitária dos produtos de origem aquática; d) criar condições para a 

disponibilidade de licença sanitária para todos estabelecimentos 

industrias e embarcações de pesca comercial que vendem produtos 

no mercado interno.  

MCS 

Política e 

Estratégia para  a 

administração e 

fiscalização 

pesqueiras 

Tem como objectivo o desenvolvimento da administração e 

fiscalização pesqueiras, visando assegurar que as actividades de 

pesca não ameacem a sustentabilidade dos recursos e que os seus 

benefícios sejam maximizados para o país. 

 

O Plano Director das Pescas (PDP 2010–2019) tem sido referido como o instrumento orientador para a 

materialização das actividades económicas dos diferentes subsectores de pesca e aquacultura, 

nomeadamente os de pequena escala e industrial. Com base em três instrumentos, o PDP 2010-2019 

apresenta a visão para o sector das Pescas num horizonte de 10 anos, que inclui o seguinte (MP, 2010):  

  

• Um subsector da pesca industrial fortalecido através de uma exploração sustentável dos recursos 

pesqueiros e da utilização de infra-estrutura de apoio melhoradas, com ligação a uma indústria 

de processamento que acrescente valor ao pescado capturado, sem a participação do Estado no 

sector produtivo, mas com a crescente presença de investidores nacionais, evitando a 

concentração de interesses nas pescarias mais importantes e contribuindo grandemente para um 

maior equilíbrio da balança de pagamentos e, indirectamente, para a redução da pobreza;  

 

• Uma ligação da pesca artesanal, realizada para a subsistência, aos mercados no país, integrada 

em comunidades onde os serviços sociais têm progressos significativos. Um avanço relativo das 

formas de pesca artesanal e comercial em alguns locais, fortemente vinculadas aos mercados 

internos e, crescentemente, regionais, onde se encontram localizados serviços complementares 

(manutenção, comercialização, serviços financeiros, gelo, etc.), proporcionando mais qualidade e 

diversificação de produtos da pesca e, consequentemente, maiores rendimentos para todos os 
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intervenientes. Uma evolução que ocorrerá num quadro em que será crescentemente reforçado 

o papel da iniciativa local para o desenvolvimento e administração das pescarias artesanais;   

 

• Um subsector da pesca semi-industrial fortalecido, nomeadamente em resultado de uma 

exploração sustentável dos recursos pesqueiros, com uma implantação alargada ao longo da 

costa marítima, com um papel crescente na dinamização da economia local e no 

desenvolvimento das oportunidades de emprego, contribuindo para uma maior segurança 

alimentar nos mercados do interior e participando, de forma crescente, nas exportações através 

da expansão da sua ligação com a indústria de processamento, contribuindo,  de forma 

crescente, para um maior equilíbrio da balança de pagamentos do país;  

 

• Um subsector de aquacultura no qual os recursos naturais com potencial para a aquacultura 

sejam efectivamente explorados, para apoiar o crescimento e desenvolvimento económico do 

país e contribuir para a redução dos níveis de pobreza; 

 

• Uma referência na administração pública nacional, em termos de prestação de serviços, e pela 

sua capacidade de formulação e implementação de políticas e estratégias consentâneas com 

os objectivos de desenvolvimento socioeconómico do país. Uma administração pública que: a) 

adopta uma abordagem ecossistémica de gestão das pescarias e propicia condições 

necessárias para o desenvolvimento do sector privado; b) assegura a gestão responsável, a 

protecção e a conservação dos recursos pesqueiros, dinamizando, entre outras, as formas de 

gestão participativa; c) promove uma gestão científica dos recursos naturais; d) contribui para 

a existência de condições ambientais estáveis; e, e) promove a arbitragem de eventuais conflitos 

que envolvam os principais actores do sector ou destes com os de outros sectores.  

 

O desenvolvimento de toda actividade pesqueira e de aquacultura, incluindo as operações conexas e 

complementares, tem como base a Lei de Pescas (Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro) – e a Lei do Mar 

– que constitui a lei-quadro para todo o pacote legislativo. Contudo, há um aspecto a destacar: parte 

significativa do pacote normativo apresentado na tabela acima foi elaborada tendo como referência a 

Lei 3/90, de 26 de Setembro.  

 

Na legislatura de 2014, foi criado o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), o que levou 

à revisão da estrutura orgânica da administração das pescas. Os princípios, objectivos, prioridades e 

tarefas definidos pelo Governo para o MIMAIP trouxeram para a sua alçada responsabilidades que eram 

de outros órgãos do Estado11.  

 

Internamente, houve algumas alterações, com destaque para a criação de órgãos da esfera política, 

nomeadamente: a Direcção de Políticas (DIPOL), a Direcção de Operações (DNOP) e Direcção de 

Estudos, Planificação e Infraestruturas (DEPI). A criação do Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Pesca e Aquacultura (IDEPA), como fusão do Instituto de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala 

(IDPPE) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura (INAQUA), passa a ter o objectivo 

de promover o desenvolvimento da pesca e aquacultura de pequena escala.  

 

Nas províncias, são extintas as delegações do IDPPE e INAQUA12, passando os recursos para as 

Direcções Provinciais do Mar, Águas Interiores e Pescas (DPMAIP). A razões evocadas foram: a) 

 
11. Os assuntos do mar, em particular, , e dependendo dos casos, eram da responsabilidade dos Ministérios dos Transportes e 

Comunicação ou dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.  
12. Na vigência destas e outras Delegações de outras instituições do Sector, os distritos participavam do processo de planificação 

(principalmente nos projectos de desenvolvimento), implicando ter um mecanismo de promoção de desenvolvimento da pesca 

e aquacultura e monitorização da gestão das pescarias locais, através de equipes de extensionistas destacadas pelas Delegações 

provinciais. 
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racionalizar a estrutura e orientação para a criação de unidades orgânicas estritamente necessárias à 

prossecução das atribuições do Sector; e, b) racionalizar meios materiais e financeiros, evitando a sua 

dispersão. Ao nível provincial, a implementação das actividades do IDEPA passou a ser exercida pelas 

DPMAIPs.       

 

 

2. PROJECTOS E PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO  

 

2.1. Áreas de interesse e duração 

 

Durante o período aqui analisado, foram desenhados e executados vários projectos para o 

desenvolvimento do Sector Pesqueiro com apoio financeiro e técnico de instituições de cooperação 

internacional. Destacam-se alguns os seguintes:  

 

Projecto de Promoção da Pesca Artesanal (ProPesca). Tinha como objectivo geral melhorar os 

rendimentos e as condições de vida das famílias pobres dependentes da pesca artesanal. O seu 

objectivo de desenvolvimento foi de aumentar os rendimentos de venda do pescado pelos pescadores 

artesanais e outros pequenos operadores. Executado entre 2011-2018, com o custo total de 58.2 

milhões de USD.   

 

Projecto de Promoção da Aquacultura de Pequena Escala (ProAqua). Tinha como objectivo melhorar os 

meios de subsistência e a segurança alimentar das famílias pobres envolvidas na aquacultura. O seu 

objectivo de desenvolvimento era aumentar o consumo e a venda de pescado de piscicultura de 

pequena escala. Executado entre 2013 e 2017, com o custo total de 3.2 milhões de USD. 

 

Projecto de Reforço dos Direitos dos pescadores artesanais sobre os recursos (ProDirpa). Tinha como 

objectivo geral melhorar o sustento das comunidades pesqueiras artesanais através do reforço da 

salvaguarda dos recursos naturais e a sua gestão. Eram objectivos de desenvolvimento: a) reforçar a 

participação das organizações representativas das comunidades de pesca artesanal nos processos de 

desenvolvimento aos níveis distrital, provincial e nacional; b) mapear, documentar e registar os direitos 

das comunidades de pesca artesanal sobre os recursos naturais; e, c) reforçar a partilha de experiências 

e estratégias e abordagens entre os diferentes actores que prestam serviços de apoio às comunidades 

de pesca artesanal. Executado entre 2013 e 2016, tinha o custo de 641 mil EUR. 

 

Programa de Apoio ao Sector das Pescas. Tinha como objectivo apoiar a Administração das Pescas na 

capacidade de promoção do desenvolvimento e gestão das pescarias e aquacultura de pequena escala. 

Executado entre 2013 e 2017, tinha o custo de 27.3 milhões de USD. 

 

Projecto de Pesca Artesanal de Adaptação às Mudanças Climáticas (PPAMC). Também conhecido como 

FishCC, o PPAMC tinha como objectivo geral fortalecer a capacidade de Moçambique na gestão de 

recursos e na redução da pobreza entre os pescadores artesanais costeiros, com o apoio dirigido às 

políticas e instituições nos níveis nacional, provincial, distrital e local. O objectivo de desenvolvimento 

era demonstrar uma abordagem escalável para reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas por 

meio da melhoria das actividades pesqueiras e da gestão dos recursos naturais. Executado entre 2015 

e 2019 teve um custo total de 4.15 milhões de USD. 

 

Projecto de Apoio à Governação das Pescarias e Crescimento Partilhado no Sudoeste do Oceano Índico 

(SwioFish 1). Tem como objectivo de desenvolvimento aumentar a contribuição sustentável do sector 

pesqueiro na economia nacional e melhorar a distribuição de benefícios sociais e económicos 

resultantes da pesca. Ainda em execução, com um custo estimado de 37 milhões de USD. 
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2.2. Principais componentes e resultados 

 

As componentes e áreas de intervenção destes projectos e programas têm sido idênticas e/ou de 

ligação e continuidade, com as seguintes principais componentes: 

 

1. Governação das pescarias ao nível nacional (águas marítimas e interiores) através da formulação 

e/ou revisão de principais instrumentos legislativos e de políticas sectoriais e subsectoriais; 

2. Capacidade de planificação, monitorização e fiscalização do Sector das Pescas; 

3. Gestão sustentável dos recursos pesqueiros acessíveis à pesca, segundo subsector (artesanal, 

semi-industrial e industrial), e respectivas pescarias;   

4. Benefícios económicos para os actores envolvidos na pesca de pequena escala; 

5. Empoderamento das comunidades locais relativamente aos direitos sobre os recursos naturais. 

6. Benefícios económicos para a economia nacional originados das pescas; 

7. Cooperação regional. 

 

Todos os projectos e programas apresentam objectivos, actividades e resultados idênticos, que podem 

ser enquadrados em Quatro Pontos comuns nomeadamente: 

 

• Apoio institucional (Administração das Pescas, comunidades pesqueiras e sector empresarial); 

• Melhoria da gestão das actividades de pesca; 

• Melhoria dos ecossistemas marinhos, habitats e da biodiversidade; e 

• Melhoria de investimento produtivo (principalmente do sector privado) e diversificação dos 

meios de subsistência das comunidades pesqueiras. 

 

 

3. FINANÇAS 

 

Entre 2010 e 2019, o MIMAIP realizou um total de despesas na ordem de MZM 8 775 milhões (gráfico 

1), cerca de 0.4% do total do Orçamento de Estado, em que as despesas de funcionamento absorveram 

40.3% e as de investimento 59.7%. No que se refere a despesas de investimento, 79.3% foi 

financiamento externo e 20.7% financiamento interno. De forma desagregada, o maior valor de 

despesas ocorreu em 2018, com 1 340.7 milhões, dos quais 69.2% de investimento e 30.8% de 

funcionamento. 

 

Gráfico 1. Despesas públicas do Sector de Pescas (2010-2019) 

Fonte: MEF (vários anos), MIMAIP (2020) 
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Os investimentos do Estado, através de financiamento externo, na pesca industrial foram para a 

reabilitação, manutenção e ampliação de infra-estruturas de apoio à produção13. O investimento 

visando assegurar o suporte financeiro para a renovação e expansão do aparelho produtivo foi mais 

para pesca de pequena escala, tendo sido financiados 4 085 projectos, com um valor de MZN 244 

milhões, dos quais 236.3 milhões para a pesca artesanal (tabela 2) e 8.1 milhões para a semi-industrial. 

Dos investimentos na pesca artesanal, 38.8% foram para a província de Sofala, 22% para a Zambézia, 

15.9% para Nampula e 7.4% para Cabo Delgado. Manica e Niassa tiveram os valores mais baixos, 

respectivamente, 0.01 e 1.0% do investimento. 

 

Tabela 2. Projectos Financiados, Pesca Artesanal (2010 -2019) 

Fonte: ProAzul (2020)  

 

Estes financiamentos, em dinheiro e/ou em equipamentos e insumos de produção, tinham quatro 

componentes: donativos (sem devolução do valor recebido); empréstimo sem juro (devolvendo apenas 

o valor recebido); crédito (devolução do valor recebido mais os juros); e apoio comparticipado (50 a 

80% do governo e o remanescente do proponente, mas sem devolução da parte do governo)14.  

 

No entanto, o Sector enfrentou desafios relacionados com as amortizações dos empréstimos e créditos. 

As províncias que se destacaram na distribuição dos fundos de empréstimo e crédito, tiveram níveis 

muito baixos deamortização nestas duas componentes, foram: Sofala (23%), Zambézia (40%), Nampula 

(25%), Cabo Delgado (14%) e Niassa (22%).   

 

O investimento privado foi na ordem de USD 1 409 216,00 (gráfico 2), dos quais 96% (1 395 180,00) foi 

investimento directo estrangeiro (IDE), 3% correspondente a empréstimos e apenas 1% do investimento 

directo nacional (IDN). Em termos desagregados, o maior volume de investimento ocorreu em 2017, 

todo ele IDE (USD 844 176,00), o que poderá ter contribuído para o pico da produção da pesca industrial 

e das exportações em 2018. 

 
13. Nos investimentos públicos em infra-estruturas, estacam-se a Reconstrução do Porto de Pescas da Beira (USD 119 976 000), 

Estudo de Viabilidade para a Reabilitação do Porto de Angoche (USD 269 700) e Plano Director de Infra-estruturas (USD 

1 392 343.75). 
14. Projecto Mais Peixe (80% governo e 20% proponente), Fundo de promoção de mulheres empreendedoras (50% governo e 

50% proponente), Fundo de promoção de empreendimentos emergentes (50% governo e 50% proponente). 

Nº de Projectos Valor (Mts) Nº de Projectos Valor (Mts) Nº de Projectos Valor (Mts)

Maputo 23 4 896 195,54 146                  16 473,29 169 4 912 668,83

Gaza 78 8 779 736,00 154                  16 576,93 232 8 796 312,93

Inhambane 281 17 616 256,84 159                  10 790,29 440 17 627 047,13

Manica 0 13                    1 414,44 13 1 414,44

Sofala 272 28 794 090,44 734                  62 962 836,76 1 006 91 756 927,20

Zambézia 158 23 657 430,50 635                  28 293 371,92 793 51 950 802,42

Tete 32 3 775 408,11 190                  7 390,14 222 3 782 798,25

Nampula 251 14 065 020,78 596                  23 508 269,70 847 37 573 290,48

Cabo Delgado 86 17 440 450,11 149                  22 734,49 235 17 463 184,60

Niassa 16 2 441 853,04 95                    6 568,93 111 2 448 421,97

Total 1 197 121 466 441,36 2 871              114 846 426,87 4 068 236 312 868,23

Total
Provincia

Quinquénio 2010 - 2014 Quinquénio 2015 - 2019
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Gráfico 2. Valor do investimento privado (2010-2019) 

Fonte: INE (vários anos) 

 

Relativamente às receitas colectadas pelo MIMAIP, no geral, estas ascenderam a mais de MZN 150 

milhões (gráfico 3), com um pico observado nos últimos dois anos, num valor acima de MZN 400 

milhões15. De forma desagregada, a maior contribuição foi da componente de licenciamento da pesca, 

com 84.2%. A componente de receitas próprias teve um contributo de 9.3%. A inspecção de pescado 

contribuiu com apenas 6.5%.   

 

Gráfico 3. Volume de receitas públicas do Sector de Pescas (2010-2019) 

 
Fonte: MIMAIP (s/d), MIMAIP (2020), INE (vários anos)  

  

 
15. Sobre a contribuição do sector pesqueiro para a Balança Comercial, ver o documento Macroeconomia da Pesca em 

Moçambique. 
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4. SECTOR PRODUTIVO 

 

4.1. Infra-estruturas e recursos 

 

4.1.1. Portos e estruturas de apoio aos desembarques 

 

O país dispõe de quatro Portos Pesqueiros para a pesca industrial e semi-industrial, nomeadamente: 

Angoche, Quelimane, Beira e Maputo. Alguns portos comerciais, como o de Nacala, têm capacidade 

para atracagem das embarcações e desembarque das capturas da pesca industrial, mas não dispõem 

de estruturas de descarga ou conservação de pescado. As embarcações da captura de kapenta, na 

albufeira de Cahora Bassa, desembarcam o pescado nas pontes-cais das empresas a que pertencem.  

 

Embora existam estes portos de pesca, as insuficiências encontradas nas infra-estruturas de apoio, 

nomeadamente no porto de pesca de Quelimane16, limitam o desembarque do pescado da frota 

industrial, pelo que, a quase totalidade da pescaria industrial no Banco de Sofala é desembarcada no 

porto de pesca da Beira. O porto de Angoche tem sido pouco utilizado, devido à sua pequena dimensão 

e pelas dificuldades de acesso terrestre de e para o interior, pois os transportes terrestres que poderiam 

escoar o pescado a partir deste porto.  

 

Existem estaleiros navais para a reparação de embarcações em Quelimane, Beira e Maputo. Em geral, 

estes estaleiros encontram-se com dificuldades de operação, a nível de equipamentos e de técnicos 

especializados, têm insuficiente capacidade instalada e custos elevados nos serviços de reparação e 

manutenção. Os estaleiros navais de Quelimane estão praticamente paralisados17. 

 

Outra infra-estrutura de apoio à pesca são as fábricas de gelo e armazéns frigoríficos que se localizam 

um pouco por todos os pontos estratégicos para toda a frota pesqueira. Relativamente aos portos e 

estaleiros navais, a frota da pesca artesanal não os usa para a descarga do pescado ou reparação e 

manutenção das respectivas embarcações. Estes serviços têm sido executados de forma individual e 

informal. 

 

Não obstante a maior concentração da frota da pesca artesanal no eixo centro-norte do país, a infra-

estruturação nesta região é insuficiente considerando o tamanho de utilizadores na região sul e à 

procura potencial, tendo em conta o número de eventuais beneficiários, entre pescadores, comerciantes 

e outros usuários na cadeia de valor da pesca artesanal. Existem três situações fundamentais sobre as 

infra-estruturas de apoio: a) concluídas e em pleno funcionamento: b) obras concluídas e entregues ao 

governo local, mas em cenário de não funcionalidade; e, c) desajustamento no alinhamento das 

componentes que complementam as infra-estruturas, por exemplo, mais de 50% das fabriquetas e 

câmaras frigoríficas de apoio aos mercados está concentrada na região sul18, enquanto os mercados 

estão concentrados na zona centro-norte19. 

  

 
16. Actualmente o sistema frigórifico não funciona e, por falta de pagamento, à toda infra-estrutura foi cortado o consumo da 

energia eléctrica da rede nacional. A única empresa industrial em Quelimane, a Krustamoz, movimentou parte significativa da sua 

frota para Beira. As embarcações que continuam em Quelimane realizam as descargas na ponte-cais da empresa.   
17. O problema começou com uma avaria na estrutura que permite a entrada e descarga das águas, para acesso das embarcações 

para trabalhos de reparação ou manutenção, e posterior retirada destas. Neste momento, fazem-se pequenas reparações de 

pequenas embarcações (não pesqueiras). Parte das instalações desta Doca seca foram alugadas a uma empresa chinesa 

especializada na extracção de areias pesadas, que a utiliza para o escoamento deste minério.    
18. IDPPE (2012). Base de dados da Pesca Artesanal 2012. Documento em formato electrónico 
19. IDEPA (2020). Relatório de Mapeamento de infraestrturas construídas pelo Sector.  
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4.1.2. Força de Trabalho 

 

A pesca industrial, semi-industrial e aquacultura empregam, em conjunto, cerca de 2.500 trabalhadores 

(INE, vários anos). A pesca artesanal emprega mais de 95% da força de trabalho, com cerca de 400.000 

pessoas directamente envolvidas na actividade de pesca (IDPPE, 2013). Em termos territoriais, cerca de 

25% do total dos pescadores do subsector artesanal encontra-se na província de Zambézia. Em relação 

à força de trabalho, as três províncias nortenhas (Cabo Delgado, Nampula e Zambézia) absorvem a 

maior população de pescadores da costa, cerca de 71,7%, contra 29,3% nas províncias a sul do rio 

Zambeze. Esta concentração da força de trabalho poderá dever-se ao potencial produtivo e à relação 

histórica com a economia marítima que aquela região apresenta, nomeadamente as ligações comerciais 

com a Tanzânia.  

 

Quanto à remuneração, os dados encontrados apontam para um salário mínimo na pesca industrial e 

semi-industrial de MZN 5 370,75, e de MZN 4 266,68 para a pesca de kapenta20. Durante o período em 

análise, o salário da pesca industrial e semi-industrial teve um incremento médio anual de 10,8%, com 

o aumento mais alto observado em 2017, 21% equivalentes ao aumento de MZN 800,00. Os salários na 

pesca de kapenta observaram um incremento médio anual de 8,3%, com aumento mais alto de 15% 

(MZN 345,00) obtido em 2013.   

 

Na pesca artesanal, a remuneração é determinada pelos rendimentos da actividade durante 

determinados períodos do ano. Para além da pesca, os indivíduos envolvidos neste subsector também 

realizam outras actividades, com destaque para a agro-pecuária. Assim, para o período de maior 

rendimento (Outubro a Fevereiro) na pesca artesanal, a média da receita líquida anual é de cerca de 

MZN 50 500,00. Nas outras actividades em que estes indivíduos participam o rendimento anual médio 

tem sido de cerca de 23 000,0021. 

 

As actividades aquícolas em moldes tradicionais estão confinadas às águas interiores e associadas às 

actividades agrícolas, sendo uma actividade quase inexistente na faixa costeira, onde as comunidades 

dependem da extracção natural do peixe do mar. Relativamente à aquacultura semi-industrial e 

industrial, existem alguns empreendimentos comerciais dedicados à criação de camarão marinho, e 

algumas espécies de peixes nas províncias de Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane. Na Albufeira de 

Cahora Bassa, também existem empreendimentos dedicados à criação da tilápia.  

 

4.2. Frota 

 

4.2.1. Características da Frota  

 

A frota de pesca em Moçambique é muito diversificada, em vários aspectos, desde a dimensão das 

embarcações e materiais do casco até às artes e métodos de pesca utilizados, conforme a grande 

variedade de recursos pesqueiros que pretendem explorar. A frota de pesca é dividida em três 

segmentos principais, de acordo com o tamanho e as características técnicas das embarcações: 

industrial, semi-industrial e artesanal. A classificação das embarcações para cada um dos três segmentos 

é feita considerando o seu comprimento fora a fora (CFF), meio de propulsão e potência de motor (HP).  

 
20. Salários a vigorar a partir de 1 de Abril de 2019. Para a época 2016-2017, época em que se baseia a remuneração da pesca 

artesanal, os salários eram MZN 3 815,00 para a pesca industrial e semi-industrial, e de MZN 3 375,00 para a kapenta. Ver ABCC 

Salário_Minimo. Em www.abcc.com.mz Acedido aos 10.12.2020.  
21. Valores médios calculados a partir dos dados (de várias províncias) do Inquérito dos Agregados Familiares de Pescadores e 

Aquacultores (IAFPA), realizado pelo IDEPA entre 2016 e 2017.  

http://www.abcc.com.mz/
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Tabela 3. Características da frota segundo critérios estabelecidos na legislação 

Frota/Casco CFF Convés Sistema de Frio Propulsão Potência (HP) 

Artesanal 

Madeira, 

Fibra de 

vidro 

Até 10 metros 
Aberto, 

fechado 
Não obrigatório 

Não 

motorizada, 

Motorizada 

100 Cv ou  

74 Kw 

Semi-industrial 

Madeira, 

Fibra de 

vidro, Aço 

10 a 20 metros Fechado Obrigatório Motorizada 
350 Cv ou  

259 Kw 

Industrial 

Aço 

Igual ou 

superior a 20 

metros 

Fechado Obrigatório Motorizada 
Até1500 Cv ou 

1110 Kw  

Fonte: REPAI (Decreto n° 57/2008), REPMAR (Decreto n.º 43/2003).  

 

Na realidade, nem todas as embarcações a operar nas águas de jurisdição nacional correspondem às 

características definidas, por vezes ultrapassando os limites legalmente estipulados para as suas 

operações de pesca, nomeadamente na pesca artesanal.   

 

A pesca artesanal é constituída por embarcações maioritariamente de madeira, agrupadas em canoas, 

chatas e lanchas, com ou sem motor, com destaque para o remo como principal meio de propulsão. As 

embarcações deste subsector pescam maioritariamente com rede de arrasto para praia, cerco, redes de 

emalhar, palangre, linha de mão e gaiolas. Não têm capacidade de congelamento de pescado a bordo, 

embora algumas transportem gelo e, em poucos casos, congeladores para conservação do pescado.  

 

Algumas embarcações na pesca semi-industrial têm capacidade de congelamento de pescado a bordo. 

Neste subsector, a maioria das unidades de pesca usa artes de cerco dirigidas aos pequenos pelágicos, 

mas há também as que usam linha de mão, gaiolas, palangre ou arrasto de fundo. Outras usam artes 

de emalhe de superfície com dispositivos de alagem mecânicos para a captura de kapenta. 

 

As unidades de pesca industrial usam métodos de pesca com tecnologias melhoradas, dominando o 

arrasto (de fundo e pelágico) e o cerco. Equipadas com sistemas de frio para congelação do pescado; 

algumas fazem processamento do pescado a bordo, mas outras estão associadas a barcos 

transportadores para onde efectuam as operações conexas do tipo transbordo ou baldeamento do 

pescado. 

 

4.2.2. Zonas de pesca e padrões de operação 

 

As zonas de pesca e padrões de operação da frota dependem da complexidade dos meios de captura 

e conservação do pescado e do tipo de pescado desejado. Embora se destaque no Banco de Sofala, a 

pesca industrial também opera ao longo da costa entre as províncias de Gaza e Inhambane. Dado que 

a maioria das embarcações possui sistema de frio a bordo para congelamento do pescado, podem 

realizar a pesca por mais de duas semanas sem atracar num porto.  
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A disponibilidade de portos e estruturas de apoio ao desembarque do pescado e atracagem da frota 

das embarcações industriais é limitada aos portos de Quelimane, Beira e Maputo, sendo que cerca de 

70% das embarcações industriais têm o porto de pesca da Beira como ponto base de descarga do 

pescado; as outras 30% desembarcam no porto de pesca de Maputo. 

 

A frota da pesca semi-industrial realiza a pesca em quase toda a costa. Na albufeira de Cahora Bassa, 

as embarcações estão associadas a empresas com instalações em terra e pontes-cais privadas, onde 

descarregam o pescado capturado. Na costa, muitas embarcações efectuam a descarga do pescado ao 

largo das praias ou nos portos de pesca onde este é de imediato transaccionado ou transportado para 

as unidades de processamento, sendo depois comercializado. 

 

As embarcações da pesca artesanal fazem, em geral, viagens diárias a pouca distância do seu porto-

base. Mas algumas regiões, como Inhassoro, Vilanculos e Beira, destacam-se por ter unidades de pesca 

motorizadas que efectuam viagens de 2 a 5 dias a pontos pesqueiros mais distantes, conservando o 

pescado em gelo ou em sal. Em geral, as embarcações deste segmento encostam directamente nas 

praias e aí descarregam o pescado. 

 

4.2.3. Evolução da frota total e licenciada 

 

Segundo a legislação pesqueira, o número de embarcações da pesca industrial e semi-industrial a 

licenciar em cada ano é limitado, sendo a quota de licenças estabelecida anualmente no âmbito das 

medidas de gestão. No período de 2010 a 2019 (Tabela 3), constata-se que as embarcações de pesca 

para as espécies dimersais aumentaram em 2012 tendo, em 2013, regredido para o número-base 

observado em 2010 de cerca de 70 Unidades de Pesca.  

 

Em termos globais, a frota licenciada da pesca industrial observou um crescimento de 85,7 % em 2015, 

e, em 2018 atingiu o pico de mais de 100% comparativamente ao ano base (2010). De forma 

desagregada, os dados indicam que a frota de arrasto para o camarão tem-se destacado durante este 

período, não obstante a sua redução em 2019 para 72,2% de embarcações quando comparado com o 

ano base. Outra frota que se destaca é a de arrasto para a gamba. 

 

Tabela 4. Unidades de pesca22 industrial, segundo recursos-alvo (2010-2019) 

Artes de Pesca 
Anos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recursos Pelágicos 

Cerco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8 7 4 n.d. n.d. 

Palangre 0 0 1 1 2 34 40 32 34 18 

Recursos Dimersais 

Arrasto camarão 54 51 57 44 40 48 50 49 42 39 

Arrasto peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 41 50 

Arrasto gamba 15 16 16 19 21 25 25 28 26 27 

Emalhar 0 0 0 2 3 2 2 2 4 4 

Gaiolas 0 1 1 1 0 - 1 1 1 3 

Linha 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 

Palangre n.d. 0 0 0 1 1 1 2 n.d. n.d. 

Total Geral 71 70 78 70 70 120 128 120 150 142 

Fonte: MIMAIP (2020) 

 
22. Definida como uma embarcação com a sua tripulação e artes de pesca, ou, na ausência de embarcação, um pescador ou um 

grupo de pescadores utilizando em comum uma ou mais artes de pesca. Esta definição pretende enquadrar os pescadores sem 

barco, que se observa na pesca artesanal. 
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Na pesca semi-industrial constata-se que as embarcações de pesca para a kapenta foram aumentando, 

tendo atingido um crescimento de 28,5% em 2019 (tabela 5). Outra frota com destaque na pesca semi-

industrial é a relacionada com a captura de camarão, que tem contribuído com mais de 50% de toda a 

frota licenciada para os recursos dimersais, com a excepção do ano 2012, em que esteve na ordem dos 

46%. A frota de pesca à linha tem sido a segunda maior para as espécies de peixes dimersais. 

 

Tabela 5. Unidades de pesca semi-industrial, segundo recursos-alvo (2010-2019) 

Artes de Pesca Anos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kapenta 

Kapenta 232 233 238 245 243 246 248 250 293 298 

Recursos Dimersais 

Arrasto camarão 45 43 35 51 44 43 33 39 44 42 

Arrasto peixe  0 0 0 4 2 11 8 5 4 3 

Emalhar 0 0 0 1 1 4 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Linha 32 34 41 31 30 32 30 39 30 32 

Palangre n.d. 0 0 0 1 1 1 2 n.d. n.d. 

Total Geral 309 310 314 332 321 337 320 335 371 375 

Fonte: MIMAIP (2020) 

 

O licenciamento da frota artesanal parece ser o mais complexo. Os dados indicam um maior 

licenciamento registado em 2015, com 20 368 Unidades de Pesca reportadas. Quando desagregados, 

destacam-se as províncias de Nampula e de Sofala, seguindo-se Niassa, Tete e Gaza. Contudo, dados 

do último censo da pesca artesanal (IDPPE, 2013) indicavam cerca de 53 000 artes de pesca artesanal 

em todo o país, com maior concentração nas províncias de Nampula, Zambézia e Sofala. A província de 

Tete também apresentava um elevado número de artes de pesca, principalmente ao longo do rio 

Zambeze. De forma desagregada, os dados mostram que o emalhe é a arte de pesca mais usada nas 

unidades de pesca artesanal, seguindo-se a linha de mão e o arrasto. 

 

Tabela 6. Unidades de pesca licenciadas, pesca artesanal (2010-2019) 

Prov. 
Anos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Map. 1556 1667 2086 2270 2678 2679 2109 2219 2720 2475 

Gaza 471 687 1957 1114 1387 3160 1765 2491 2373 1060 

Inhamb 841 843 865 1562 1477 1855    2122 2636 1981 2046 

Sofala 1265 670 1715 1552 1771 2208 1261 1376 1290 1268 

Zamb. 495 912 1148 1296 1485 1892 1959 1285 425  498 

Man. 382 371 339 340 440 550 552  251   855  2107 

Tete 553 1708 612 831 1140 1551 1899 2307 3528 2355 

Namp. 2378 1544 2376 1661 2226 2819 1971 2237 1777 2299 

C. Delg. 815 693 1035 518 1106 1442 1158  999 1437 1923 

Niassa 867 1211 1225 1419 1406 2212 1615 2396 2634 2883 

Total 9623 10306 13358 12563 15116 20368 16411 18197 19020 18914 

Fonte: MIMAIP (2020) 
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4.2.4. Distribuição geográfica 

 

A distribuição regional da frota reflecte a importância socioeconómica da actividade bem como da 

espécie-alvo que se persegue para cada segmento de pesca. Para os recursos demersais e pelágicos, 

53.4% da frota de pesca industrial está concentrada na zona centro, seguindo-se a zona sul com 34.3%, 

enquanto a zona norte apresenta apenas 12.2% da frota industrial registada no país. Na pesca semi-

industrial, 53% da frota está concentrada na zona sul, 37.4% na zona centro e 9.6% na zona norte 

(MIMAIP, 2020). Na pesca artesanal, 49.1% da frota encontra-se na zona centro, 41.2% na zona norte e 

apenas 9.7% na zona sul. De forma desagregada, em Nampula encontra-se o maior número de 

embarcações, seguindo-se Zambézia e Sofala (IDPPE, 2013; MIMAIP, 2020). 

 

Tabela 7. Distribuição da frota, segundo segmento da pesca 

Segmento da 

Pesca 

Total 

Nacional 

Região 
Desagradado por Província (com 

maior frota) 

Norte Centro Sul Província Nº da frota 

Industrial 131 16 70 45 Sofala 64 

Semi-industrial 83 8 44 31 Maputo 35 

Artesanal 39 550 16 300 19 407 3 843 Nampula 9 003 

Fonte: IDPPE (2013), MIMAIP (2020) 

 

4.3. Produção 

 

4.3.1. Acesso à actividade da pesca  

 

Segundo o estabelecido na Lei de Pescas, nos Regulamentos de pesca marítima e em águas do interior, 

bem como na legislação acessória, o acesso à exploração dos recursos pesqueiros em Moçambique 

exige quatro elementos fundamentais: a) registo da empresa ou armador; b) concessão de direitos de 

pesca23 para cada pescaria a pessoas singulares ou colectivas nacionais, com a duração de 20 anos; c) 

atribuição de uma licença de pesca com validade anual; e, d) a atribuição de uma quota de pesca anual, 

estabelecendo a quantidade máxima a capturar de cada recurso-alvo. 

 

Para a concessão de direitos de pesca, são definidos critérios e requisitos para a avaliação dos projectos 

de pedidos para a concessão de direitos de pesca com regime industrial e semi-industrial. Relativamente 

à pesca artesanal, os direitos de pesca são concedidos por períodos de cinco (5) anos, renováveis 

anualmente no acto de licenciamento, ou através do registo de artes de pesca, tratando-se de pesca de 

subsistência. Os requisitos são: ser pessoa singular ou colectiva nacional; apresentar um projecto, tendo 

em conta o preceituado na legislação nacional; e, possuir ou prever a utilização de infra-estruturas em 

terra para o processamento e/ou conservação do pescado. 

 

4.3.2. Gestão da actividade da frota e da captura 

 

Actualmente, a gestão da exploração dos recursos pesqueiros no país é realizada numa base anual. As 

medidas de gestão podem ser agrupadas em três grupos, nomeadamente: i) medidas de controlo de 

entrada, visando limitar o esforço de pesca aplicado em cada pescaria que incide apenas no número de 

licenças atribuídas a cada embarcação para cada tipo de recurso, arte de pesca e segmento de frota, 

não existindo restrições ao número de embarcações licenciadas para a pesca artesanal; ii) medidas de 

controlo de exploração visando limitar as capturas realizadas, que se aplica a um grupo de espécies 

 
23. Governo de Moçambique. Decreto nº 74/2017, de 29 de Setembro. Aprova o Regulamento de Concessão de Direitos de Pesca 

e Licenciamento da Pesca. 
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exploradas pela pesca industrial e semi-industrial24; e, iii) medidas técnicas, que regulamentam aspectos 

como artes de pesca (malhagens mínimas) permitidas, tamanhos mínimos aceites na captura, períodos 

e áreas de veda, áreas de restrição de operação de pesca, etc. 

 

4.3.3. Captura de Pescado 

 

Como tem sido referido, a produção pesqueira é dividida em três subsectores, cada um com seus 

métodos de captura, processamento e conservação. Com alguma excepção na pesca à linha, os 

subsectores industrial e semi-industrial têm uma espécie como alvo principal nas suas capturas, 

constituindo todo o resto a chamada fauna acompanhante. Relativamente à cadeira de valor, 

praticamente toda a captura das pescas industrial e semi-industrial, principalmente os crustáceos 

(camarão e lagosta), é processada a bordo dos barcos, entrando nas instalações de conservação em 

terra apenas para o seu armazenamento e/ou trânsito. O processamento em terra ocorre nos casos em 

que os barcos não estão equipados com sistemas de refrigeração. a Quase totalidade do pescado da 

pesca artesanal é desembarcada e processada em terra, e apenas uma pequena parte da produção 

artesanal é processada a bordo usando-se o gelo. 

 

A pesca artesanal apresenta uma cadeia de valor que vai desde os carpinteiros navais até aos 

consumidores, passando pela captura do pescado propriamente dita. Significa que existe um grupo de 

actividades relacionadas com a produção, que integra a carpintaria naval, a produção dos aprestos de 

pesca (artes de pesca), a disponibilização do gelo, da isca, do combustível e a captura do pescado; e, 

um segundo grupo, relacionado com o processamento e comercialização, integrando o processamento, 

conservação, transporte e venda do pescado, incluindo, a natureza do mercado (local e externo) onde 

o pescado é transaccionado. 

 

Os dados disponíveis indicam o crescimento da produção global em todos os sub-sectores de produção 

na pesca e aquacultura. Entre 2010 e 2019, a produção foi aumentando de forma gradual tendo passado 

de 170 039 toneladas, no ano 2010, para 422 989 toneladas, em 2019 (gráfico 4). Por subsector, a pesca 

artesanal destaca-se, contribuindo com cerca de 95% das capturas observadas durante o ciclo temporal 

analisado. Em termos territoriais25, maior contribuição foi da região do Banco de Sofala. A aquacultura 

não teve expressão na produção pesqueira nacional. 

  

 
24. Sob proposta do Instituto de Investigação Pesqueira (IIP) e considerando-se aspectos biológicos e sócio-económicos, o Sector 

das Pescas estabelece anualmente o Total Autorizado de Captura (TAC) para cada recurso ou grupo de recursos, como sendo o 

máximo que se pode capturar no ano em questão. O TAC estabelecido é distribuído em quotas de pesca pelas empresas de pesca 

industrial e semi-industrial que o requerem. 
25. Foram analisados os Mapas de licenciamento (dos três subsectores, o porto base das frotas e a origem das capturas da pesca 

artesanal). 
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Gráfico 4. Produção de pescado (2010-2019) 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

4.3.3.1, Pesca Industrial 

 

A pesca industrial no país tem sido dominada pela procura de espécies marinhas com grande valor 

comercial ao nível regional e internacional. Espécies, como o camarão tigre, a gamba, a lagosta, têm-se 

destacado nesta procura (gráfico 5). Outras espécies, como o atum e o caranguejo, também se têm 

mostrado de interesse para os armadores industriais. 

No país, as estatísticas mostram um abrandamento nas capturas entre 2010 e 2012 tendo, no ano 

seguinte, iniciado um crescimento que atingiu o pico em 2018, com 23 423 toneladas, mais de 64,3% 

da produção de 2010. A produção média anual foi de 13 910,6 toneladas. De forma desagregada, o 

camarão teve a contribuição média anual de 3 170,7 toneladas, gamba 1 658,3 e a lagosta com 401,9. 

Um grupo de espécies, como atum, tubarão, caranguejo, garoupa e alguns cefalópodes e outros peixes, 

constituem a outra franja da produção, totalizando a média anual de 8 679,7 toneladas. 

A lagosta conheceu o pico de capturas em 2013, com 713 toneladas, ano após o qual ocorreu uma 

queda sucessiva. A captura do camarão tem estado a reduzir, não obstante a tendência de crescimento 

verificada em 2014, quando atingiu as 3 556 toneladas. A captura da gamba observou um 

comportamento moderado: entre 2010 e 2012 teve um crescimento continuado, tendo abrandado de 

2013 a 2015, atingindo o volume mais elevado de capturas em 2016, com 2 043 toneladas. 
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Gráfico 5. Pesca industrial – produção das principais espécies 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

Em termos percentuais, os dados analisados mostram uma contribuição média anual do camarão para 

o total das capturas na ordem de 22.8%, gamba (11.9%), a lagosta (2.9%) e o conjunto de outras espécies 

com 62.4%. No último ano da série temporal em análise, a variação dos volumes das capturas destas 

três espécies teve sentidos diferentes. Para a lagosta, foi de 33.1%, a gamba, foi de -15.6% e para o 

camarão, foi de -14.5%. 

 

Os dados mostram que cerca de 60% da pesca desembarcada pelo subsector industrial é considerada 

fauna acompanhante, da qual parte importante é transaccionada no alto mar aos pescadores artesanais 

e outros intervenientes, e, outra parte, é fornecida aos estabelecimentos em terra. A legislação 

recomenda que o volume da fauna acompanhante capturada não seja mais do que o dobro do volume 

da espécie alvo que a Unidade de Pesca em causa persegue. 

 

Com a diminuição na captura do camarão, já na década de 2000-2010, muitas empresas no extracto 

industrial têm diversificado a sua produção. A actual gama de produtos inclui camarão, lagosta, 

caranguejo, garoupa, tubarão, atum e outras espécies com valor comercial ou de consumo no mercado 

local.   

 

4.3.3.2. Pesca Semi-Industrial 

 

Como foi anteriormente referido, a pesca semi-industrial ocorre ao longo da costa marítima e na 

albufeira de Cahora Bassa, neste caso principalmente para a captura de kapenta e um pouco de tilápia. 

Tal como na pesca industrial, a semi-industrial também sofreu uma redução (gráfico 6). Durante o 

período aqui analisado, o pico de crescimento das capturas foi de 20 353 toneladas em 2011. As 

capturas mais baixas ocorreram em 2017, em que a produção foi de apenas 8 806 toneladas.  

 

Tradicionalmente, este sub-sector de pesca persegue duas espécies com valor comercial no mercado 

externo: o camarão e a kapenta. Estes recursos tiveram comportamentos diferentes na contribuição 

para o total das capturas do subsector, durante a série temporal. Entre os anos 2010 e 2016, a kapenta 

teve uma produção média anual de 14 635 toneladas, com a produção mais alta observada em 2011, 

quando as capturas atingiram as 18 330 toneladas. O camarão teve uma produção média de 577 

toneladas, com o volume mais baixo de 385 toneladas, observado em 2013. As capturas mais altas de 

camarão foram observadas em 2018 com 988 toneladas, valor que, no ano seguinte, viria a cair para 

menos da metade (412 ton). 
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Gráfico 6. Pesca semi-industrial – produção das principais espécies 

 
Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

A produção de peixe teve uma oscilação moderada, com uma média anual de 770 toneladas, não 

obstante a redução que se observa desde 2016, passando de 738 toneladas para 507 em 2019. A fauna 

acompanhante26 tem tido alguma expressão nas estatísticas das capturas no subsector semi-industrial, 

tratando-se de pesca não-alvo. Até ao ano 2017, a fauna acompanhante teve uma produção média 

anual de 525 toneladas, tendo atingido, nos dois últimos anos (2018 e 2019), a média anual de 14 267 

toneladas. 

 

Em termos percentuais, a kapenta teve uma contribuição média anual de 88.2%, entre 2010 e 2016, com 

o percentual mais alto observado em 2013, ano em que atingiu 90.9%, apesar de as capturas deste 

recurso terem estado abaixo das quantidades obtidas em 2011. Nos dois últimos anos, a captura desta 

pescaria caiu para cerca de 3.4% da produção de 2010.  

 

Quanto ao camarão, 3.9% foi a sua contribuição média para as capturas anuais, entre 2010 e 2019, 

sendo que as percentagens mais altas foram observadas em 2010 e 2018, com 6.3% e 6.4%, 

respectivamente, e a mais baixa foi de 2.1% sobre o total das capturas de 2013. O peixe teve uma 

participação média anual de 5%, com a máxima de 7.9%, observada em 2010, e a mais baixa foi de 3.1% 

na última época. A fauna acompanhante teve uma contribuição média de 3.1% entre 2010 e 2016, e, 

em 2017, atingiu 8% do total das capturas, apesar destas terem observado o valor mais baixo da série 

temporal. Nos últimos dois anos, a fauna acompanhante teve a maior contribuição de sempre para as 

capturas, com 86.6% e 92.5%, respectivamente. 

 

4.3.3.3. Pesca Artesanal  

 

O manancial de peixes alvo da pesca artesanal tem sido constituído por recursos pelágicos e demersais 

acessíveis a esta pesca, não existindo qualquer menção que oriente, no acto de licenciamento, a 

determinação das espécies e quantidades de capturas a observar para a respectiva Unidade de Pesca. 

A produção da pesca artesanal apresenta-se como a única que segue um crescimento continuado em 

termos de capturas globais. Ela teve uma variação anual média de 11.8%, onde o crescimento mais alto 

aconteceu em 2017, tendo atingido 16.8%, enquanto o mais baixo foi de 4.9% alcançado em 2013.  

  

 
26. Não foi possível identificar a quantidade de fauna acompanhante adquirida qaos armadores industriais e aquela directamente 

capturada pela frota da pesca semi-industrial cujo recurso alvo não é o peixe. 
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De forma desagregada, as capturas de peixe de águas marítimas e de águas interiores, destacaram-se 

no total de produção da pesca artesanal, com uma média anual de 150 000 e 72 000 toneladas, 

respectivamente.  

 

Entre 2012 e 2016, a captura da lagosta observou queda acentuada, tendo atingido o valor negativo de 

-30%, situação normalizada nas três épocas anos seguintes, em que a média anual foi de 1 301.6 

toneladas. O camarão teve um comportamento regular ao longo dos dez (10) anos, pese embora 

alguma tendência de redução entre 2011 e 2014. 

 

Gráfico 7. Pesca artesanal – produção das principais espécies 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

Em termos percentuais, o peixe de água marítima teve uma contribuição média de 56.6% nas capturas 

anuais ao longo da série temporal, com a maior contribuição a atingir 59.7% nos anos 2014 e 2015. O 

pescado das águas continentais contribuiu com cerca de 27.2% das capturas anuais, sendo a maior 

participação de 32.7%, no ano de 2013. O camarão atingiu uma média anual de 1.6%, tendo a máxima 

de 2.8% ocorrido em 2010. 

 

 

5. DESTINO DAS CAPTURAS 

 

5.1. Exportação de pescado 

 

Relativamente à exportação, existem dois aspectos fundamentais: expansão dos níveis de produção do 

Sector e melhoria na comercialização, através do alargamento da base de produtos para a exportação 

dos mesmos para mercados com maior capacidade económica. 

 

De um modo geral, a informação disponível indica que, entre 2010 e 2019, o país exportou cerca de 

137 895 toneladas de pescado (gráfico 8), numa média anual de 13 789.5 toneladas. O maior 

crescimento das exportações foi de 19.7%, observado em 2018, quando o Sector atingiu 17 774 

toneladas. No ano seguinte, o volume teve um crescimento negativo (-6,9%). 
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Gráfico 8. Exportação de pescado (2010-2019) 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

Por área de produção, a pesca, como actividade de extracção do recurso no seu estado selvagem, 

contribuiu com 98.8% do total das exportações de produtos pesqueiros. A exportação de produtos da 

aquacultura foi praticamente nula. Durante este período, foram exportadas apenas 1 682.3 toneladas 

de produtos da aquacultura (gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Volume das Exportações por área de produção (2010-2019) 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

Por recurso, as principais espécies exportadas (gráfico 10) foram o camarão (35 770 ton), a kapenta (32 

837), o peixe (21 425), a gamba (15 663) e o caranguejo (12 436). A lagosta não teve expressão 

significativa nas exportações. 
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Gráfico 10. Principais recursos exportados (2010-2019) 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

As exportações do camarão tiveram como principais mercados: a China (44.6%)27, que nos últimos dois 

anos foi o destino de cerca de 20 000 toneladas, Espanha (24.7%), Portugal (22.7%), França (3.8%) e 

África do Sul (1.8%). Os restantes 2.4% foram repartidos por países asiáticos e latino-americanos. O 

Zimbabwe (83.3%), o Congo Democrático (7.9%), a Zâmbia (5.4%) e o Malawi (2.5%) foram os principais 

destinos da kapenta.  

 

5.2. Consumo interno 

 

Em princípio a produção de pescado deve ser suficiente para assegurar uma dieta adequada e contribuir 

para a segurança alimentar e nutricional da população em todo o território nacional. E este tem sido 

um dos objectivos apresentados nos diversos instrumentos orientadores do Sector que frisam o papel 

que deve ser desempenhado por todos actores, directa ou indirectamente, envolvidos na promoção da 

cadeia de valor da pesca. 

 

Os dados encontrados (MIMAIP, 2020; MIMAIP, s/d) indicam que a produção nacional disponível para 

o consumo cresceu de 157 981 toneladas, em 2010, para 406 449 toneladas, em 2019, a uma taxa média 

anual de 11.1%. Em termos per capita, o consumo de pescado aumentou de 9.8 kg, em 2010, para 18.1 

kg, em 201928, a uma taxa média anual de aproximadamente 7.2% (gráfico 11). Isto mostra um 

significativo aumento da oferta nacional de pescado. Em linhas gerais, os produtos de extracção natural 

(pesca) foram os predominantes no consumo de produtos pesqueiros, comparativamente com os 

produtos de aquacultura. 

  

 
27. Na última década a China tem sido o maior importador de alguns bens produzidos em Moçambique, com destaque para a 

madeira. 
28. Na União Europeia, este consumo per capita já havia atingido a média anual de 24.3 kg em 2016. Em Portugal, um dos principais 

destinos dos produtos pesqueiros de Moçambique, o consumo era de 57 kg, a maior cifra registada na UE, mais do dobro do 

consumo per capita da UE (EUMOFA, 2018). 

4%

9%

11%

26%

15%

24%

11%

Lagosta

Caranguejo

Gamba

Camarão

Peixe

Kapenta

Outros



26 

 

Gráfico 11. Consumo per capita de pescado 

 
Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 

 

O consumo per capita de pescado varia de forma significativa dentro do país, devido à influência de 

factores culturais, económicos e até geográficos. O consumo é maior na zona costeira e de águas 

interiores, e é menor nas regiões do interior, onde não existem rios e a acessibilidade é limitada. 

Questões económicas podem limitar as populações na altura de escolher entre os vários tipos de 

produtos pesqueiros, dada a diferença de preços. 

 

O consumo de pescado é calculado adicionando à produção nacional as importações líquidas que o 

país realiza. Ao mesmo tempo que a produção nacional para o consumo foi aumentando, as 

importações de pescado foram crescendo de 37 258 toneladas, em 2010, para 77 769 toneladas, em 

2019 (gráfico 12), a uma taxa média anual de 10%. O gráfico também mostra que as importações 

contribuíram numa média anual de 24.2% para o total do pescado consumido, impactando 

significativamente na redução do déficit alimentar. 

 

Gráfico 12. Consumo e défice alimentar de pescado (2010-2019) 

Fonte: MIMAIP (s/d); MIMAIP (2020) 
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6. CONCLUSÃO 

 

6.1. Considerações Finais 

 

A reforma da administração pesqueira teve implicações no funcionamento do Sector, destacando-se: 

1) uma única instituição (DPMAIP) passou a ter tarefas da esfera política, de gestão das pescarias e de 

promoção do desenvolvimento pesqueiro; 2) os distritos deixaram de ter o mecanismo de promoção 

de desenvolvimento das pescas e da monitorização da gestão das pescarias locais, ficando sem espaço 

de manobra para influenciar algum ajustamento na planificação ao nível acima (provincial>central) e 

reorientação na aplicação de recursos; e 3) a criação de novas instituições, e sem delegações ao nível 

de base, encontrou barreiras na coordenação de actividades com as DPMAIPs. 

 

O sistema de licenciamento dirigido à pesca artesanal tem enfrentado grandes desafios, que se 

traduzem na redução do número de unidades de pesca que têm sido licenciadas em cada campanha. 

Este problema decorre de insuficiências nos recursos institucionais, mas também de gaps na 

coordenação com as entidades locais, nomeadamente os distritos. A inspecção de pescado e de outra 

natureza higio-sanitária abrange apenas as unidades de processamento e embarcações de pesca semi-

industrial e industrial. 

 

A alocação de recursos do Orçamento do Estado para o sector pesqueiro foi inferior ao peso do sector 

no PIB nacional. O financiamento para o desenvolvimento das pescas industrial e semi-industrial foi de 

fontes externas, ajuda externa, investimento directo estrangeiro (IDE) e créditos internacionais, dada a 

fraca capacidade financeira pública, ou a inexistência de uma classe empresarial nacional com tradição 

no investimento na actividade pesqueira. Existem, sim, armadores ou empresários que detêm licenças 

de pesca que fazem parcerias ou alugam as mesmas a armadores estrangeiros.  

 

O Sector foi mais célere a mobilizar investimentos para a pesca artesanal, nomeadamente em créditos, 

insumos de pesca a preços bonificados, infra-estruturas e serviços de apoio. Contudo, estes 

investimentos, foram maioritariamente em unidades de pesca artesanal feitas de madeira, 

nomeadamente lanchas, chatas e canoas do tipo chuabo e moma. Mas o grande destaque continua nas 

canoas de tronco escavado, sem motorização e meios de conservação de pescado, não permitindo 

assim uma maior abrangência do processo de captura.  

 

As acções de investimento ocorreram de diversas origens: intervenção directa do sector público 

(incluindo projectos no âmbito da cooperação), através do FFP (actual ProAzul); intervenção indirecta 

através de instituições microfinanceiras e dos governos distritais. Contudo, a coordenação entre estas 

várias entidades foi deficitária. Na sequência disso, a grande dificuldade que o Sector enfrentou foi a 

recuperação do crédito, quer na linha de intervenção directa, quer na indirecta. 

 

A gestão da exploração dos recursos pesqueiros é realizada através de medidas de controlo de entrada, 

controlo de exploração e medidas técnicas. Retirando as medidas técnicas, a atribuição de quotas não 

considera a pesca artesanal, pelo que, caso as quotas atribuídas aos sectores industrial e semi-industrial 

para captura de uma determinada espécie sejam totalmente atingidas, a captura total excederá o TAC 

na medida em que a captura dessa espécie também é realizada pelas Unidades de Pesca do subsector 

artesanal.  

 

Devido à redução nas capturas industriais e semi-industriais para as espécies alvo, a produção nestes 

dois subsectores foi sendo sustentada com o aumento de capturas em outras espécies. A produção 

pesqueira tem sido destacada pelo incremento da pesca artesanal. No entanto, em termos de valoração 

económica, destacam-se as pescarias industriais e semi-industriais. Podem-se levantar algumas razões 

para tal: a) inexistência de inspecção dos desembarques artesanais; e, b) ausência de mecanismos de 
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controlo de exportação do pescado da pesca artesanal, principalmente nas fronteiras com zonas onde 

ocorre a pesca continental. 

 

Pese o crescimento reportado do consumo per capita de pescado, as necessidades de consumo são 

cada vez mais desafiadoras. Outro aspecto importante, que escapa à análise institucional, está 

relacionado com que espécie ou grupo de espécies foi mais consumida, em que regiões do país e em 

que condições de processamento e conservação. Neste sentido, dependendo das regiões, os gastos 

médios das famílias em produtos da pesca e da aquacultura poderão ter sido diferentes. Relativamente 

ao mercado externo, nos últimos anos a China destacou-se como principal destino das exportações de 

pescado.    

 

Não obstante, o aumento do investimento ter levado a algum aumento da produção, o défice alimentar 

persiste, podendo-se considerar as seguintes causas:  limitações na expansão da produção pesqueira 

devido à pressão exercida sobre os recursos da pesca de extracção natural e uma aquacultura pouco 

desenvolvida, baixos níveis de receitas, ineficiente infra-estrutura para o processamento e conservação, 

principalmente na pesca artesanal, e fraquezas nos canais de promoção e distribuição de pescado que 

são necessários para comercializar o pescado noutras zonas além das em que ocorre a produção. 

 

6.2. Recomendações 

 

Neste momento, as DPMAIPs foram extintas e criadas as Delegações Provinciais da ADNAP e do IDEPA. 

Isto implica, mais uma vez, a reorganização do Sector ao nível de base (provincial e local), o que leva à 

necessidade urgente de maior articulação institucional entre as entidades do Sector, dos órgãos locais 

do Estado e dos agentes privados, incluindo as instituições financeiras e produtores, com uso 

concertado de recursos numa perspectiva de objectivos integrados a médio e longo prazos. 

 

Em função do anterior, é necessário, primeiro, separar as tarefas político-administrativas das tarefas 

meramente de extensão e desenvolvimento pesqueiro. Segundo, instalar e/ou reforçar a capacidade de 

cada uma das instituições com responsabilidade nesses tipos de tarefas ao nível de base. A correcta 

alocação de recursos humanos e de fundos pode contribuir para o funcionamento, não só, de cada 

instituição, mas também, da própria cadeia de interacção interinstitucional, não somente, do Sector 

mas, também, com outras entidades públicas, privadas e comunitárias. 

 

Todos os projectos de licenciamento de unidades de aquacultura comercial são aprovados, seguindo a 

legislação nacional, mediante estudos de avaliação e minimização do impacto ambiental na sua 

construção e funcionamento. A aquacultura artesanal deveria seguir esta linha, principalmente sobre as 

condições sanitárias das águas onde se pretende implantar, a capacidade do lençol freático 

relativamente à existência e disponibilidade da água durante o tempo necessário à produção local e, 

mais importante ainda, às questões culturais sobre a produção e consumo de pescado de cativeiro. 

 

A realização da inspecção de pescado do subsector artesanal, nomeadamente da tilápia processada 

(chicoa) e outros produtos que atravessam as fronteiras nacionais para países vizinhos, bem como o 

pescado que circula e é consumido no mercado nacional, poderia elevar a contribuição desta 

componente para as receitas do Sector, em particular, e do governo em geral. 

 

A alocação de recursos financeiros para investimento na pesca deveria ser antecedida de um exercício 

profundo de análise do histórico da província, no caso da pesca artesanal, do desempenho em 

financiamentos anteriores, bem como estudos de avaliação do potencial do recurso alvo e espécies 

acessórias, e minimização do impacto ecossistémico, em todos os subsectores de pesca. 
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A concessão de direitos de pesca para os nacionais não criou, necessariamente, uma classe empresarial 

local com cultura nas pescas, oque dificulta o processo de investimento. Isso pode levar ao risco de o 

governo desembolsar recursos a actores sem ligação ou conhecimento com a actividade pesqueira 

proposta. Outro risco a evitar é não financiar armadores, mesmo em posse de direitos de pesca, com 

antecedentes financeiros negativos noutras organizações similares, como as pequenas microfinanceiras, 

o Fundo de Desenvolvimento Distrital, etc.  

 

O sistema de quotas (TAC) pode ser calculado com a inclusão na fórmula das quotas a atribuir não só 

às pescas semi-industrial e industrial, mas também à pesca artesanal. Nesta linha, e de forma a reduzir 

o problema das capturas de espécies acessórias não declaradas, as quotas atribuídas deveriam incluir, 

além da categoria de recurso-alvo, a de fauna acompanhante, ou seja, todas as espécies que não são 

principal alvo da pesca, mas que são habitualmente capturadas aquando das operações dessa frota. 

 

Dadas as dificuldades de conservação de pescado na maior parte das zonas do interior, o 

desenvolvimento da pesca e aquacultura artesanais deveria ser acompanhado pela instalação de 

pequenas unidades auto-suficientes de conservação, nas principais zonas com potencial identificado. A 

disponibilidade de meios para a conservação do pescado iria contribuir, directamente, para o aumento 

das opções de comercialização e, assim, para o rendimento dos produtores e outros operadores locais. 

 

Em termos gerais, o consumo de pescado é recomendado porque constitui uma grande fonte de 

proteína animal. O consumo per capita de pescado desejável pode ser garantido com o desempenho 

dos produtores, nomeadamente os pescadores e aquacultores, a efectiva adopção dos aspectos pós-

captura (processamento, conservação, assegurar qualidade, distribuição e marketing) e disponibilidade 

ao alcance dos consumidores, bem como a estabilidade no fornecimento dos produtos.        

 

O défice alimentar pode ser minimizado através do Sistema de Primeira Venda de Pescado (SPVP), um 

dos principais elementos para uma comercialização de pescado de qualidade. Através do SPVP pode-

se assegurar a qualidade do pescado introduzido no circuito comercial, assim como registar as 

transacções e a legitimidade dos diferentes actores envolvidos. A melhoria de comercialização e 

distribuição de pescado e de produtos da pesca deverá passar necessariamente pela implementação 

de um SPVP de pescado com uma cobertura nacional, que permita assegurar a qualidade do produto 

e a transparência na sua transacção desde o início, isto é desde o desembarque. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Projectos financiado através do ProAzul 

Subsector 

Nº de 

Projectos 

financiados 

Valor total do 

Investimento 

Pesca artesanal 4 068 236 312 868,23 

Pesca semi-industrial 17 8 100 000,00 

Total 4 085 244 412 868,23 

 

 

Anexo 2. Contribuição das principais espécies no volume das capturas (em %), por Subsector 

 

Gráfico A. Pesca Industrial 

 

Gráfico B. Pesca Semi-industrial 
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Gráfico C. Pesca Artesanal 
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bilateral cooperation in counter-resistance 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2020 

81 
Investimento público na agricultura: O caso dos centros de prestação de serviços agrários; 

complexo de silos da bolsa de mercadorias de Moçambique e dos regadios 

Yasser Arafat Dadá, Yara 

Nova e Cerina Mussá 
Novembro de 2019 

80 Agricultura: Assim, não é possível reduzir a pobreza em Moçambique João Mosca e Yara Nova Outubro de 2019 

79 
Corredores de desenvolvimento: Reestruturação produtiva ou continuidade histórica. O caso do 

corredor da Beira, Moçambique 
Rabia Aiuba Setembro de 2019 

78 
Condições socioeconómicas das mulheres associadas na província de Nampula: Estudos de 

caso nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo 
Aleia Rachide Agy Agosto de 2019 

77 
Pobreza e desigualdades em zonas de penetração de grandes projectos: Estudo de caso em 

Namanhumbir - Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi Agosto de 2019 

76 Pobreza, desigualdades e conflitos no norte de Cabo Delgado Jerry Maquenzi e João Feijó Julho de 2019 

75 A maldição dos recursos naturais: Mineração artesanal e conflitualidade em Namanhumbir Jerry Maquenzi e João Feijó Junho de 2019 

74 
Agricultura em números: Análise do orçamento do estado, investimento, crédito e balança 

comercial 

Yara Nova, Yasser Arafat 

Dadá e Cerina Mussá 
Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e conflitos. 
Uacitissa Mandamule e 

Tomás Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um enclave ao serviço do 

Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 
Médios produtores comerciais no Corredor da Beira: Dimensão do fenómeno e caracterização 

social 

João Feijó e Yasser Arafat 

Dadá 
Novembro de 2018 
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67 Pólos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O caso de nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara 

Nova 
Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e campesinato. Continuidade e descontinuidade de Longa Duração. 

O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo 

das suas cadeias de valor 
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações florestais da Portucel-

Moçambique nas tecnologias agrícolas das populações locais nos distritos de Ile e 

Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá 

Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 

57 
Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades – Um estudo de caso do 

distrito de Pebane, Província da Zambézia 
Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão de economia extrovertida 

em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito ou verdade? Máriam Abbas Agosto de 2017 

54 A inflação e a produção agrícola em Moçambique 
Soraya Fenita e Máriam 

Abbas 
Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado em Moçambique Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma análise sobre a localidade de 

Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e Zambézia. Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 
Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de vida 

dos reassentados 
Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise do 

desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Janeiro de 2016 
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35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na 

relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital em 

Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas Áreas 

de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos por 

trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e Yasser 

Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons from 

Ten Villages 

Peter E. Coughlin, Nicia 

Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 
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5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Abril de 2013 

4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel 

e Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

2 Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição de importações? 
João Mosca e Natacha 

Bruna 
Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 
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          O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

• Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

• Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 

de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias e 

de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes em 

pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

• Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 
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temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

