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Moçambique é um país com uma costa de 2.750 km e 200 quilómetros de costa da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), constituindo 586.000 km de massa de água superficial e um 
extenso potencial pesqueiro, derivado da sua localização costeira, possuindo assim uma di-
versidade de recursos pesqueiros. Mais de 70% da vida depende da agricultura e da pesca 
artesanal para garantir a sobrevivência, ou seja, para subsistência. De acordo com o Balanço 
do Plano Económico Social (PES) 2017, o setor das pescas para o período de 2017 con-
tribuiu com cerca de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com um volume médio de 1823 
(10,6 MT). Para o período de 2015 a 2016, no que diz respeito à captura de pesca industrial 
e semi-industrial, houve uma variação de 25,5%. Por sua vez, a pesca artesanal registrou 
uma variação positiva de 6,6%.

Mais de 70% da população depende da agricultura de subsistência e da pesca para sua 
subsistência, com as mulheres a serem a maioria. A agricultura e as pescas são os secto-
res-chave na estratégia de desenvolvimento do país. A estratégia de redução da pobreza 
concentra-se no (i) aumento da produção agrária e pesqueira; (ii) promoção do emprego; (iii) 
desenvolvimento humano e social; (iv) governança; e (v) gestão macroeconómica e fiscal.

(1) Baseado na definição de florestas de cobertura de 30% e com um mínimo de 
3 metros de altura numa área de mais de 1 hectare.
(2) Nota Florestal de Moçambique
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Descrição

Swiofish
Melhorar a gestão das paisagens das Área de Conservação e melhorar as condições de vida 
das comunidades dentro e ao redor dessas áreas de conservação. O projeto consiste nos 
seguintes componentes:

• Colaboração regional reforçada
• Melhoria da governação de pesca prioritária
• Aumento dos benefícios económicos da pesca prioritária
• Gestão e coordenação de projetos.
 

Parceiros
Ministério do Mar Águas Interiores e Pesca  (MIMAIP); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• Há informações muito limitadas sobre pescadores artesanais, incluindo equipamentos  

e identificação

• A informação relacionada com licenciamento de pescadores artesanais é limitada. Não 
há sistema para pagamentos eletronicos de licenças, e nenhum sistema adequado para 
vincular dados de pagamento e licenciamento a nível local e a subsequente agregação 
em níveis mais elevados 

• O volume e a composição das capturas artesanais de pesca não são conhecidos, em-
bora o Governo esteja a trabalhar na implementação de um novo sistema de recolha de 
dados baseado no OpenArtfish. Ter melhores dados é fundamental para as boas deci-
sões de gestão da pesca.

• Infrações a nível local relacionadas com a gestão de pesca (por exemplo, uso de equi-
pamentos ilegais) ainda não estão registradas num sistema digital, criando problemas de 
gestão da informação

• Os pescadores locais não têm acesso a informações sobre as melhores práticas para con-
servação de peixes e manuseio pós-colheita, levando à perca de peixe e perca de valor.

• Os pescadores locais não têm acesso a informações sobre as melhores práticas para a 
aquicultura, que é um setor que pese o desenvolvimento actual limitado, tem oportunida-
de de crescimento substancial, no que se refere à produção de proteína e à geração de 
rendimento sustentável.

• Os pescadores locais não têm acesso aos dados relativos ao preços de peixes, nem tem 
acesso a clientes que pagam mais caro sem um intermediário (como restaurantes, ho-
téis, etc.)

O teu desafio
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Oportunidades

Beneficiários:

• As propostas de protótipos vencedores/seleccionados podem vir a ser apoiadas pelo 
projecto SWIOFish1-MZ se o Governo estiver convencido do seu valor.

• Se as propostas vencedoras contribuírem para melhorar as cadeias de valor de em-
preendedores sociais ou comerciais, haverá oportunidades de acesso a bolsas corre-
spondentes através do Esquema Mais Peixe Sustentável.

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

• Pescadores Artesanais. 

Outros operadores da cadeia de valor cujo trabalho é relevante para os pescadores e as pop-
ulações locais

• Os pescadores locais não têm acesso a informações precisas e tempo real sobre as con-
dições do mar, criando preocupações de segurança no mar.

• Os pescadores locais nem sempre estão cientes das mudanças na legislação ou regula-
mentos sazonais (por exemplo, período de defeso para camarões).
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