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 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO 

  
  

OBJECTIVO 

   CONTEXTUALIZACAO 

SITUAÇÃO ACTUAL DE TRANSPORTE DE CABOTAGEM MARÍTIMA 

CONSTRANGIMENTOS PREVALESCENTES NA CABOTAGEM MARITIMA 

CONSEQUENCIAS DA AUSENCIA DO TRANSPORTE DE CABOTAGEM 
MARÍTIMA  

ACCOES DE CURTO PRAZO PARA REVITALIZAÇÃO DA CABOTAGEM MARITIMA 
(2016)  

ACCOES DE MEDIO PRAZO PARA O FORTALECIMENTO DA CABOTAGEM MARITIMA 
(2017-2019) 



 Apresentação das Acções 

conducentes a revitalização 

da Cabotagem Marítima, 

concertadas  ao nível do 

Sector (MTC). 

 

3 

 

 

 OBJECTIVO 
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 Contextualização   
  
  

• No âmbito da implementação da 

Estratégia para o 

Desenvolvimento Integrado do 

Sistema de Transportes, 

aprovada pela Resolução nº 

37/2009, de 30 de Junho, o 

Governo definiu como prioridade 

a utilização de cabotagem 

marítima como um dos modos 

de transporte mais viável para 

cargas a longas distâncias. 

 



• Frota mundial em 2015, era de 104.506 navios correspondente a 1.5 
mil milhões de tons (DWT), dos quais. 

 36.7%  é de  navios petroleiros,  

 35.3% de navios graneleiros,  

 12.3% de  navios porta contentores, 

  9.7%  de navios de carga geral e  

 6%   de outros tipos de navios; 

 

• Mais de 90% do comércio mundial é transportado por via marítima – 

De acordo com a UNCTAD, o transporte marítimo mundial contribui com USD 380 mil milhões 
em fretes por ano, equivalente a 5% do total do valor do comércio mundial; 

 

• Registo de frota no Mundo – Panamá e Libéria. Ambos são bandeiras 
de conveniência e paraísos fiscais, pois os seus proprietários mantém 
suas frotas noutros países. 
 

• 57,1% da tonelagem mundial pertence a empresas localizadas em 5 
países nomeadamente: Alemanha (23%), Japão (11,2%), Grécia 
(9,8%), China ( 7,5%) e Dinamarca (5,6%). 

 

 

 

 

 CONTEXTUALIZAÇÃO  TRANSPORTE  MARÍTIMO  MUNDIAL 
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 O TRANSPORTE MARÍTIMO EM MOÇAMBIQUE 
  
  

•No principio da década 80, o Governo por Decreto nr. 3/84 de 18 de Maio cria 

a NAVIQUE E.E, que detinha o monopólio do transporte de carga de 

cabotagem e possuía uma frota de 21 navios. 

 

•A carga media anual transportada  pela NAVIQUE era de 220.000 toneladas. 

 

•Com o fim da guerra de destabilização e reinício da circulação rodoviária 

registou-se a diminuição de carga nos portos. 

 

•Diminuição do número de navios por abates e sem reposição. 

 

•Actualmente o País não possui navios de cabotagem, recorrendo para tal ao 

afretamento dos mesmos. 

 

 



 

Devido a configuração  geográfica do Pais (o formato alongado)  e a 

posição do mesmo  na região Austral,  pode fazer de Moçambique, um 

centro logístico regional,  com o Transporte marítimo como pivot.   

 

Esta vantagem comparativa pode contribuir para o alcance de duas 

dentre as cinco prioridades consagradas no Programa Quinquenal do 

Governo (PQG), nomeadamente: (i) Promoção de emprego, melhoria da 

produtividade e competitividade e (ii) Desenvolvimento de infra-

estruturas económicas e sociais. 
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O TRANSPORTE MARÍTIMO EM MOÇAMBIQUE ( Cont.) 
  
  



 

 

 Uso intensivo do transporte rodoviário o que implica avultados gastos do 

erário público na manutenção das vias rodoviárias; 

 

 Aumento  de níveis de acidentes de viação; 

 

 Mobilidade condicionada de pessoas e bens, no sentido  Norte-Centro-

Sul e vice versa em caso de obstrução da EN1; 

 

 Elevada quantidade de consumo de combustíveis para camiões de 

carga, com repercussão  no custo dos produtos ao consumidor final; 

 

 Poluição Ambiental 

 

 8 

 
 

CONSEQUENCIAS DA AUSENCIA DO TRANSPORTE DE CABOTAGEM MARITIMA 
  



 Prioridade de atracação de navios nos portos nacionais; 

 Redução de tarifas portuárias nos portos nacionais; 

 Redução das taxas cobradas pelo (INAMAR e INAHINA); 

 A adopção do Registo Especial para navios estrangeiros; 

 Simplificação de procedimentos por parte das Alfândegas; 

 Reestruturação da Transmarítima, S.A 
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ACCOES DE CURTO PRAZO PARA REVITALIZAÇÃO DA CABOTAGEM  
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PONTO DE SITUAÇÃO DAS ACCOES DE CURTO PRAZO (2016-2017) 
  

MEDIDADS IDENTIFICADAS PONTO DE SITUAÇAO 

Prioridade de atracação de navios nos portos 
nacionais 

Assinados Memorandos de Entendimento com as Concessionarias (MPDC ,CDN, CORNELDER e 
CFM).  

Redução de tarifas portuárias nos portos nacionais Assinados Memorandos de Entendimento com as Concessionarias, que aceitaram reduzir as 
tarifas em seguintes percentagens:  MPDC 50% ,CDN 50%, CORNELDER - Beira 60%, 
CORNELDER - Quelimane 50% e CFM 50%, sem qualquer contrapartida para o Estado. 
 

Redução das taxas cobradas pelo INAMAR e 
INAHINA 

Por assinar os Diplomas Ministeriais , nos quais o INAMAR reduz 40% das taxas de prestação 
de serviço e o INAHINA em mais de 50% do TANAV.  

Simplificação de procedimentos sob alçada das  
Alfandegas 

Aprovado o novo Diploma Ministerial  do Regime Especial de Cabotagem . (2018) 

Introdução do  Registo Especial para navios 
Estrangeiros. 

Aprovado  pelo Conselho de Ministros o  Decreto  Nr. 35/2016  de 31 de Agosto que 
aprova  o  Registo Especial de navios Estrangeiros para alvorarem a Bandeira 
Nacional,  sob  determinadas  condições como forma de fortalecimento das 
Empresas Moçambicanas de Navegação.     

  



1. Melhoria de canais de acesso, reabilitação de Infra-estruturas e modelo 

de exploração de cada um dos Portos Terciários: (Inhambane, 

Vilanculo,   Pebane,  Moma,  Angoche,  Mocímboa da Praia ); 

 

2. Criação do Órgão Regulador dos Transportes Marítimos e Portos; 

 

3. Desenvolvimento do Capital Humano no Subsector da Marinha 

Mercante . 

Fortalecimento com meios humanos e materiais a  Escola Superior 

de Ciências Náuticas; 

Adequar a legislação laboral nacional dos marítimos as 

Convenções internacionais. 
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ACCOES DE MEDIO PRAZO PARA O FORTALECIMENTO DA CABOTAGEM MARITIMA (2017-2019) 
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