
Decreto n° /99 
de 

Uma consideravel parte das aguas marr ti mas sabre as qua is a Republica de 
Mo98mbique exerce os seus poderes de jurisdiyao, nos termos do direito 
interno e internacional, e sulcada par navios de diferentes tipos, incluindo 
navios tanques, os quais realizam descargas operacionais de 
hidrocarbonetos e de outras substancias nocivas para o ambiente ao meio 
ambiente marinho e costeiro, carecendo, por isso, tat processo de 
regulamentayao. 

Esta pratica acarreta senos riscos para a sanidade do meio ambiente 
marinho e costeiro do pais dai que urge a adopyao de um instrumento legal 
pelo qual se possa prevenir, controlar e combater a poluiyAo marinha 
praticada pelos navios dentro das aguas jurisdicionais e ao largo da nossa 
costa. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto non° 1 do artigo 9, da Lein° 20/97, de 
01 de Outubro, o Conselho de Ministros determina: 

Artigo 1 

E aprovado o Regulamento para a Prevenyao e Controlo da Poluiyao 
Marinha e Costeira em anexo, que para todos os efeitos e considerado parte 
integrante do presente decreto. 

Artigo 2 

Os Ministros para a Coordenai;ao da Acgao Ambiental, dos Transportes e 
Comunica~es e do Plano e Finangas, poderao aprovar por Diploma 
Ministerial as normas para o estabelecimento de instala¢es para 
hidrocarbonetos e outras substancias cuja descarga e proibida nos termos do 
regulamento ora aprovado, bem coma fixar as taxas a pagar pela utilizai;ao 
de tais instala96es. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros em Maputo, aos de Junho de 1999. 

Publique-se 

0 PRIMEIRO MINISTRO 

Pascoal Manuel Mocumbi 



REGULAMENTO PARA A PREVENCAO E CONTROLO 
DA POLUlt;A.O MARINHA E COSTEIRA 

CAPITULO I 
DISPOSICOES GERAIS 

Para efeitos deste regulamento: 

Artigo 1 
(Defini~oes) 

a) "Aguas interiores" significa aguas situadas no interior da linha de 
base incluindo as dos estuarios e dos portos; 

b) "Aguas jurisdicionais" significa as aguas dos Jagos e dos rios e 
as aguas interiores, bem como as do mar territorial, da zona 
contigua e da zona econ6mica exclusiva, sobre as quais a 
Republica de Mo<;ambique exerce poderes de jurisdic;Ao nos 
termos e dentro dos limites da lei intema e das normas do direito 
intemacionafmente reconhecido; 

c) "Autoridade Maritima· significa um 6rgao, oficial au agente 
pubfico com competencia para superintender, supervisar e 
controlar qualquer actividade maritima, de ordem publica e de 
integridade territor1af1 de acordo com a legisla~ aplicavel; 

d) "Autoridade Ambiental" significa 6rgao central ou local do 
Ministerio para a Coordenac;ao da A0;ao Ambienta1. 

e) "Comandante" significa qualquer pessoa (que nao seja o piloto) 
responsavel pelo govemo e au operac;ao do navio ou instala,;ao ao 
largo da costa; 

f) "Descarga" significa qualquer libertacao, lancamento au 
esgotamento de substancias ou materias objecto do presente 
Regulamento, a partir de um navio, ou instalac;Ao ao largo da 
costa, que compreenda, entre outros. qualquer emana,;ao, 
derramamento, vazamento por meio de bomba, balde au qualquer 
outro meio; 

g) "Despejos sanitarios" compreendem materia fecal e aguas 
sanitarias descarregados de navios ou instala¢es; 

h) "Evento" significa qualquer incidente ocorrencia ou sene de 
ocorrencias que tenham a mesma origem, de que resulte descarga 



de hidrocarbonetos de qualquer navio ou instala.,ao ou que crie 
situa.,ao semelhante a de uma descarga; 

i) "Fuel Oil" significa os destilados pesados ou os residuos de 
petr6Ieo brute ou misturas destes produtos destinados a serem 
utilizados como combustiveis para a produc;ao de calor ou energia; 

j) "Govemo" significa Ministros dos Transportes e Comunica¢es e 
para a Coordena~o da Acc;ao Ambiental; 

k) "Hidrocarboneto", significa o fuel oil e o petr6Ieo bruto tal coma 
definido nas alineas h) e r) respectivamente, incluindo oleos de 
lubrificac;ao, residuos de oleo e produtos refinados que nao seja 
um produto au material petroquimico. 

I) "lnstala~io" significa plataforma fixa, flutuante ou ancorada, ao 
largo da costa mo90mbicana, e dentro da zona proibida usada 
para prospe~o. explorayao, produc;Ao ou transferencia de 
hidrocarbonetos de um jazigo no leito do mar ou de navio para um 
ponto ou dep6sito em terra ou deste para um navio; 

m) "Linha de base" signifies a linha que se obtem usando os pontos 
da baixa-mar ao longo da costa e a partir da qual se mede a 
largura do Mar territorial e cujo trac;ado obedece aos criterios 
estabelecidos nas normas do direito internacional; 

n) "Lixo" significa despejos sanitarios e toda a especIe de 
desperdicio de victualia domestica e operacional, excluindo peixe 
fresco ou partes do mesmo, gerado durante a opera~o normal do 
navio e susceptivel de ser lanc;ado continua au periodicamente ao 
mar, Iago ou rios navegaveis; 

o) "Mar territorial" significa a faixa do mar adjacente a costa, cuja 
largura se estende ate 12 milhas maritimas medidas a partir da 
linha de base, conforme estabe[ecido no direito interno do pais; 

p) "Milha" significa milha maritima internacionar ou seja 1852 metros; 

q) "Navio" signifies qualquer tipo de embarcayao de 150 ou mais 
toneladas de arquea~o bruta de que possa ser, ou de que sejam 
descarregados hidrocarbonetos, quer esteja navegando ou 
flutuando encalhado, em perigo, afundado, danificado ou 
querenado; 

r) "Navio - tanque" significa navio de qualquer tipo destinado a 
transportar hidrocarbonetos como carga; 



dos mesmos pelas descargas de navies ou por instafayao, ao largo da costa 
mo<;ambicana. 

Artiga 3 
(Dever de cuidado} 

1. Todas as pessoas tern o dever de observar os cuidados necessarios e de 
empreender as diligencias adequadas, conforme o que estiver ao seu 
alcance, com vista a prevenir ou impedir a ocorrencia de poluiyao das 
aguas ou da costa por navies ou instala980, bem como para reduzir os 
efeitos da poluiei30. 

2. Nos casos em que haja perigo de poluic;ao em violayao do presente 
Regulamento e de outra regulamentayao pertinente bem coma das 
medidas tomadas ao abrigo do presente regulamento, e proprietarie e/eu 
o comandante do navio ou instalayao tomara todas as medidas 
necessarias para evitar que ela ocorra ou para evitar que ela aumente. 

3. Quando a pelui9Ao ocorra, o proprietario ou comandante tern a obrigac;ao 
de tomar as medidas necessarias para a controlar, remediar ou reparar e 
compensar os lesados pelos danos causados par aquela. 

Artigo 4 
(Ambito de aplica~ao) 

0 presente Regulamento apfica-se a todos os navios nacionais e 
estrangeiros quando estejam a navegar nas aguas jurisdicionais da 
Republica de Mo<;ambique, bem como as instalac;oes instaladas ao largo, da 
costa mo~mbicana no que se refere a qualquer descarga ou lan<;amento 
ocorrido nos termos do presente regulamento. 

Artigo 5 
(Exce~oes} 

1. 0 presente Regulamento nao se aplica aos navies de guerra e eutres 
navies enquanto usados como navios auxiliares pela marinha de guerra. 

2. Os navies pertencentes ou operados por um Estado nao empregados em 
comercio, deverao tanto quanta possivel e no que se mostre razoavel, 
cumprir com as disposi¢es do presente Regulamento, quando tal nao 
embarace ou nao impeca a opera~e ou a habilidade de operaeoes do 
navio. 

CAPiTULO II 



CONTROLO DA POLUl<;AO POR HIDROCARBONETOS 

Artigo 6 
(Descargas nas zonas proibidas) 

1. E proibida a descarga nas zonas proibidas, salvo as excepgoes 
estabelecidas no presente Regulamento, de hidrocarbonetos e de outras 
substancias nocivas para o ambiente ao meio ambiente. 

2. Nos casos em que resulte, mais de uma descarga de hidrocarbonetos no 
mesmo evento, ou da mesma serie de eventos com a mesma origem ou 
causa, para os efeitos do presente regulamento, serao as descargas 
tomadas como (mica descarga. 

3. Exceptuam-se do disposto no n° 1 deste artigo, as descargas ou 
langamentos em qualquer das seguintes circunstancias: 

a) Quando feitos por um navio para garantir a sua pr6pria seguranga ou 
de outro navio, ou ainda para salvar vidas humanas; 

b) Quando feito por uma instalagao para garantir a sua pr6pria 
seguranga ou do pessoal nela empregado; 

c) Quando resultem de cases de forga maior, devidamente comprovada, 
desde que razoavelmente tenham sido empreendidas, depois da 
ocorrencia, todas as providencias iulgadas necessanas e 
convenientes para impedir ou reduzir a sua continuac;ao, bem como as 
suas consequencias; 

d) Tratando-se de fuga, escape ou derramamento acidental de 
hidrocarbonetos ou outras substancias nocivas para o ambiente ao 
meio ambiente em consequencia de dano ou sinistro sofrido pelo 
navio ou instala<;ao, desde que imediatamente ou logo que se mostrou 
praticavel a seguir a ocorrencia, tenham sido razoavelmente 
empreendidas diligencias para impedir ou, nao sendo isto possfvel, 
para suster ou reduzir tal fuga ou escape; 

e) Tratando-se de descargas operacionais dentro dos limites 
estabelecidos nos n° 1 e n° 2 do artigo 11. 

Artigo 7 
(Onus de prova de excep~ao) 

0 6nus de prova de qualquer das excepgoes estabelecidas no artigo 6, cabe 
ao proprietario ou comandante do navio ou da instalagao em causa. 

Artigo 8 
(Comunica~ao de descargas) 

1. Quando ocorra alguma das circunstancias enumeradas no n° 2 do artigo 
6 do presente Regulamento, o comandante do navio ou da instalagao ou 
ainda qualquer membro da tripulagao desse navio ou empregado da 



instalac;ao designado pelo comandante, comunicara imediatamente a 
ocorrencia a autoridade maritima e ambiental do porto mais pr6ximo, pelo 
meio de comunicac;ao mais rapido disponivel, assegurando-se de que tal 
comunicac;ao seja recebida pelo Administrador Maritimo ou Capitao do 
Porto ou oficial de seguranya maritima que esteja de serviya. 

2. Quando o navio ou instalac;ao dentro da zona proibida tenha sofrido ou 
sofra um rombo no seu casco ou dano no seu equipamento ou maquinaria 
que possa causar ou criar perigo de polui~. o comandante desse navio 
ou instalac;ao ou ainda, qualquer membro da sua tripulac;ao ou 
empregado da instalac;ao designado pelo comandante comunicara o facto 
ou a ocorrencia da mesma forma e pelo meio descrito no n° 1 do presente 
artigo. 

3. Em qualquer dos casos de que trata o presente artigo, na comunicac;ao o 
comandante devera dar as seguintes referencias: 

a) A localizayao ou posic;ao do navio ou da instalayao; 
b) A natureza do dano ou do sinistro; 
c) 0 local onde o dano ou sinistro se deu ou se constatou; 
d) 0 nome do navio ou instalac;ao, seu porto de registo e n° oficial; 
e) A posic;ao da instalac;ao, do navio e sua rota, bem como o seu destine; 
f) A quantidade e o tipo de hidrocarbonetos derramados au substancias 

la~das ao mar; 
g) A mercadoria transportada pelo navio; 
h) Outras particularidades au informa¢es que possam interessar a 

autoridade maritima e ambiental para o caso. 

Artigo 9 
(Presun~ao da probabilidade de descarga) 

Para efeitos do disposto no n° 2 do artigo 10, presumir-se-a que qualquer 
dano que ocorra num navio, incluindo navio - tanque, ou numa instalac;ao, 
originou descarga de hidrocarbonetos, se a descarga for de tal natureza, que 
afecte prejudicialmente em qualquer grau a navegabilidade ou a eficiencia do 
trabalho na instalac;ao. 

Artigo 10 
(Responsabiliza~lo do comandante na falta de comunica~lo) 

1. Se o comandante do navio ou da instalac;ao nao cumprir com o dispostos 
nos n°s 1 e 2 do artigo 8, sera responsabilizado nos termos do presente 
regulamento sem prejufzo de outra legislac;ao aplicavel. 

2. Pelas emissoes imputaveis ao comandante de um navio ou instalac;ao 
responde solidariamente o respective proprietario, se o comandante nao 
for o proprietario. 



de lastro plastico, incluindo cordas sinteticas e redes de pesca e de 
desperdicios plasticos em geral. 

Artigo 15 
(Proibi~o de lan~amento de objectos flutuantes 
e outras substancias nocivas para o ambiente) 

E vedado o lan9amento nas zonas proibidas, ate ao limite da zona contigua, 
de quaisquer objectos ou materiais, ainda que sob forma de embalagem, que 
possam flutuar, e de outras subst~ncias nocivas para o ambiente para o 
ambiente, nao inclufdas no artigo 14. 

Artigo 16 
(Restos de comida e outro tipo de lixo) 

1. E vedado o lan~mento nos lagos, rios e no mar ate quatro milhas da 
linha de base, de restos de comida e de todo o tipo de lixo nao 
especificado nos artigos 13 a 15, incluindo produtos de papel ou de 
tecido, vidro, metal, garrafas e refuge simitar. 

2. Fora das areas especificadas no n° 1, os restos de comida e outro tipo de 
lixo devem ser trituradas ou mofdos de acordo com o estabelecido no 
artigo 21. 

Artigo 17 
(Descarga de residuos contendo substAncias nocivas para o ambiente 

para o ambiente) 

1. E vedada a descarga nos lagos, rios nas aguas interiores e no mar 
territorial, de residues contendo substancias nocivas para o ambiente 
para o ambiente. 

2. Fora das areas especificadas no n° 1, a descarga de substancias nocivas 
para o ambiente para o ambiente nao abrangidas pelos artigos 13 a 16, 
s6 e permitida em aguas cuja profundidade nao seja inferior a 25 metros. 

Artigo 18 
(Possibilidade de permissao de lan~amento de lixos plasticos) 

0 lam;amento no mar dos lixos especificados no artigo 14 podera ser 
permitido quando tenha sido triturado ou mofdo, de acordo com o 
estabelecido no artigo 21, mas nunca dentro do mar territorial. 

Artigo 19 
(Regime aplicavel no caso de lixo misturado com hidrocarbonetos ou 

outras substancias nocivas para o ambiente) 



Artigo 24 
(Comunica~io de descargas acidentais) 

1. Quando ocorra alguma descarga acidental de lixo despejo ou doutras 
substancias nocivas para o arnbiente de que trata o presente capitulo, ou 
havendo arneaQa ou probabilidade de tal descarga nas zonas proibidas, o 
comandante do navio ou instala~o donde se faya a descarga ou em que 
se verifique ameaQa de descarga deve cornunicar a ocorrencia a 
autoridade marftima pelo meio mais rapido disponivef. 

2. As disposi~s dos artigos 7 e 12 tambem se aplicam as descargas de 
lixo e outras substancias de que trata o presente capitulo, com as 
necessarias adapta¢es. 

CAPiTULOI. 
PODERES DA AUTORIDADE MARfTIMA E DO GOVERNO 

Artigo 25 
(Medidas a tomar pela autoridade maritima) 

1. Quando algum hidrocarboneto ou substancia nociva para o ambiente 
estiver a ser descarregado ou na iminincia de descarga ou se a 
autoridade maritima detectar sinais de descarga ou iminencia de 
descarga a partir de um navio, a autoridade maritirna devera, com vista a 
impedir ou refer a pofui~o ou evitar a ocorrencia ou continua~o da 
descarga de hidrocarboneto, exigir que o comandante e/ou o proprietario 
desse navio: 

a) Fa~ o transbordo para outro navio disponfvel ou descarregamento 
para uma parte especifica do mesrno navio ou para um dep6sito no 
porto, dentro de deterrninado periodo; 

b) Fa~ deslocar o navio sob o seu governo para um lugar 
especificado; 

c) Nao realize qualquer deslocac;ao do navio de determinado lugar, 
ate ordem em contrario a ser dada em fun~o das condi¢es 
particulares do navio e do lugar onde este se encontre; 

d) Nao faQa qualquer descarregamento ou transbordo do 
hidrocarboneto ou parte dele ate ordem em contrario da autoridade 
maritima; 

e) Realize opera¢es para o afundamento ou destrui~o do navio ou 
da sua carga ou parte desta, conforme for decidido pelo Governo; 

f) Tome uma deterrninada rota, nos casos em que o navio esteja a 
navegar no mar territorial ou na zona contigua; 

g) Procure obter servic;os de uma ou mais embarcayaes adequadas 
para apoiar a autoridade maritima nas diligencias que se mostrem 
necessarias; 



Artigo 28 
(Medidas estritamente necessarias) 

As medidas a tomar pela autoridade maritima ou pelo Govemo devem ser as 
estritamente necessarias para evitar danos de poluic;ao objecto de prevenc;ao 
e controlo no presente regulamento. 

Artigo 29 
(Reclama\:oes e recurso) 

1. O comandante ou proprietario do navio ou instalac;ao de quern se exija o 
cumprimento de determinadas instru90es ou medidas oriundas da 
autoridade marrtima, podera, quando as ache legalmente injustas ou 
irrazoaveis, apresentar reclamac;ao a mesma autoridade ou delas recorrer 
para o Govemo. 

2. Oas reclamac;oes feitas au recursos interpostos ao Govemo devera ser 
emitido competente despacho dentro das quarenta e oito horas 
subsequentes a apresentac;ao da reclamac;ao ou interposic;ao do recurse. 

3. Na fatta de despacho presumir-se-a que a decisao da autoridade ou do 
Govemo e favoravef ao comandante e/ou ao proprietario. 

Artigo 30 
(Poderes do Govemo) 

1. 0 Govemo podera determinar medidas mais exigentes se entender que 
aquelas tomadas pela autoridade maritima nao sao suficientes para 
garantir a prot~o do meio ambiente. 

2. Poden~ tambem suspender a execuc;ao de qualquer das medidas 
determinadas pela autoridade marrtima, se entender que a exigencia 
imposta nao e razoavel OU que e impraticavel. 

3. Das decisoes do Govemo nao cabe recurse administrativo. 

Artigo 31 
(Direito de reembolso) 

1. Se o comandante ou proprietario de um navio ou instalac;ao tenha 
suportado despesas que se venham a concluir, mediante peritagem, que 
eram desnecessarias ou superfluas, em virtude do cumprimento das 
exigencies ou determinac;oes feitas pela autoridade marftima ou pelo 
Govemo, tera direito a reembolso da quantia despendida 
desnecessariamente. 

2. 0 reembolso a que se refere o artigo anterior s6 tera lugar nos casos em 
que o comandante ou proprietario do navio ou da instalac;ao ao largo 
tenha apresentado reclamac;ao ou interposto recurso, sendo tal 



Artigo 36 
(Molduras das san~oes) 

1. A viola9ao das disposi96es relativas a prevern;ao e controlo da po\ui9ao 
por hidrocarbonetos sera sancionada com: 

a) Multa de 50.000.000,00 MT a 500.000.000,00 MT nas descargas 
feitas com dolo; 

b) Multa de 25.000.000,00 MT a 250.000.000,00 MT nas descargas 
feitas par culpa ou negligencia; 

c) Multa de 10.000.000,00 MT a 50.000.000,00 MT nas descargas 
acidentais, probabilidade ou amea9B de eventos nao comunicados 
ou nao devidamente cornunicados. 

2. A violagao das disposigoes relativas a prevengao do langamento de lixos 
t6xicos sera punida com multa de 1.000.000.000,00 MT a 
10.000.000.000,00 MT se pena mais grave nao couber no arnbito da 
legislagao penal especial. 

3. A violagao das disposigoes relativas a prevengao e controlo da poluigao 
por descarga ou lanc;amento de lixo sera sancionada com: 

a) Multa de 20.000.000,00MT a 75.000.000,00MT no case de 
descarga feita com dole; 

b) Multa de 10.000.000,00MT a 45.000.000,00MT no caso de 
descarga ou lan9Bmento feito por culpa ou negligencia; 

c) Multa de 5.000.000,00MT a 15.000.000,00MT nos casos em que a 
infracc;ao tenha consistido na omissao do dever de comunicac;ao. 

4. As rnultas previstas no presente artigo nao sao pass[veis de conversao 
em prisao. 

Artigo 37 
(Compensa~ao de prejuizos) 

1. Sem prejufzo das disposi96es sancionat6rias de que disp6em os artigos 
35 e 36 do presente regulamento, o proprietario do navio ou da instalai;ao 
de que resultou a poluigao sera responsavel: 

a) Pela compensac;ao dos prejuizos causados ao meio ambiente 
rnarinho, aos lagos e rios, incluindo os respectivos leitos, margens 
e areas ribeirinhas; 

b) Pelos custos e todas as despesas efectuadas para remo9ao, 
retenc;ao ou reduc;ao da polui9ao. 

c) Pela compensayao dos danos resultantes da poluic;ao, sofridos por 
terceiros. 

2. S6 nao sera devida pelo proprietario qualquer compensayao nos casos 
em que a polui9ao: 



Artigo 42 
(Responsabilidade disciplinar) 

Ficam ressalvadas as normas em vigor sabre a responsabilidade disciplinar 
emergente das infracc;oes ao presente regulamento. 

Artigo 43 
(Destino dos valores cobrados ao abrigo deste regulamento) 

Os valores das multas cobrados ao abrigo deste regulamento terao o 
seguinte destino: 

a) 60% para o Orc;amento Geral do Estado; 
b) 20% para o Fundo do ambiente; 
c) 20% para o reforgo da capacidade dos servi<;os de fiscaliza~o. 

Artigo44 
(Resolu~lo de duvidas) 

As duvidas que surgirem na aplicac;ao do presente regulamento serao 
resolvidas por diploma ministerial conjunto ou despacho conjunto dos 
Ministros dos Transportes e Comunica¢es e para a Coordenac;ao da Aeyao 
Ambiental. 

Artigo45 
(Entrada em Vigor) 

0 presente decreto entra em vigor 60 dias ap6s a sua publica~o. 


