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Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 09 de Novembro de 2021, a sua 38.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo apreciou e aprovou a Resolução que aprova o Plano de Ordenamento do 
Espaço Marítimo Nacional (POEM). 

 
O Plano visa, de entre outros: 

 

• Promover a exploração econômica sustentável, racional e eficiente do mar, dos 
recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a compatibilidade e 
a sustentabilidade dos diversos usos e das actividades nele desenvolvidas, 
atendendo à responsabilidade inter e intrageracional na utilização dos espaços 
marítimo nacional e visando a criação de emprego; 

 

• Assegurar a preservação, protecção e recuperação dos valores naturais, 
biodiversidade e ecossistema costeiros e marítimos e a manutenção do bom estado 
ambiental do meio marinho, bem como a prevenção de riscos e a minimização dos 
efeitos decorrentes de catástrofes naturais e das alterações climáticas ou da acção 
humana; 

 

• Garantir a segurança jurídica e a transparência dos procedimentos de atribuição dos 
títulos de utilização privativa do espaço marítimo, e permitir o exercício dos direitos 
de informação e participação; 

 

• Assegurar a qualidade da informação disponível sobre o espaço marítimo nacional. 
 

Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre: 
 

− O Relatório de Participação de Moçambique na Cimeira da ONU, COP26, sobre 
Mudanças Climáticas, em Glasgow, Escócia, Reino Unido, de 31 de Outubro a 3 de 
Novembro de 2021. 
 

− A Primeira Contribuição Nacionalmente Determinada, Actualizada, de Moçambique à 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC), 
2020-2025. 
 

− O Balanço e perspectivas da aplicação das medidas para a contenção da 
propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade 
Pública. 
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− A Campanha Agrária 2021/2022, cujo lançamento terá lugar na Província de Manica, 
no dia 12 de Novembro de 2021. 
 

− As Comemorações do Dia Internacional de Combate à Corrupção, em 9 de 
Dezembro de 2021. 
 

− O Balanço da VIII Reunião Nacional dos Administradores Distritais realizada no 
Distrito de Moatize, Província de Tete, de 6 a 8 de Outubro de 2021 e Matriz das 
Constatações e Recomendações. 
 

− O Relatório de Participação de Moçambique na II Reunião Ministerial entre União 
Europeia e União Africana em Kigali, Ruanda, nos dias 25 e 26 de Outubro de 2021. 
 

 
Maputo, aos 9 de Novembro de 2021 

 


