
c) Transferências para o exterior de ganhos rcsul- 
tailtes da prática de jogos de fortuna ou azar 
por jogadores náo-residcntes, em recintos auto- 
rizados pela entidade competente, nos termos 
da lei; 

d) Outras situações especiais diiinidas pelo Coiisellio 
de Ministros. 

CAPITULO VI 

Disposições finais 

ARTIGO 32 
(Regulamentação) 

A regulamentação prevista na presente lei, deverá ser 
elaborada no prazo de cento e oitenta dias a coaiar da 
data da sua publicação. 

ARnao 33 

(RevoeaçBo) 

Ficani revogadas todas as disposições legais que con- 
trariem a presente lei. 

Aprovada pela Assembleio da República, aos 6 de 
Dezembro de 1995. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
loaquim Mulkmbwè. 

'Promulgada aos 4 de Janeiro de 1996. 

Publique-se. 

O Presidente dii República, JOAQUIM ALUEK~O CHISSANO. 

As actividades marítimas assumem um lugar de relevo 
no contexto político, económico e social. 

Este facto justifica a necessidade de se adoptar um 
quadro legal que redefina os direitos de jurisdição sobre 
a faixa do mar ao longo da costa moçambicana e que 
disponha sobre as bases nosmativas para a regulamentação 
da administração e das actividades marítimas no País. 

Nestes termos, e ao abrigo do preceituado no n." 1 do 
artigo 135 da Constituiçiío, a Assembleia da República 
determina: 

CAPITULO 1 

ARTIGO 1 

(Definições) 

Para efeitos da presente lei: 

a) «Aguas interiores)) significa águas situadas no in- 
terior da linha de base a partir da qual se mede 
a largura do mar territorial; 

I SERIE - NUMERO 1 

b) ((Autoridade Marítima)) significa um órgão, oficial 
ou agente pUblico, com competência para supe. 
rintender, sup~rviaar e controlar quulquer acti- 
vidade marítima, de ordem pública e de inte- 
gridade ierritoriul, de acordo com a legislação 
aplicável; 

C) «Embarcnçáo» signilica toda a esp6cie de cons- 
trução flutuantc empregada ou capaz de ser 
usada como meio da trrinsporte sobre águas ou 
por via submarina; 

d )  «Estado» significa a República de Moçambique; 
e) «Linha de base normal,), para a medição da largura 

do rnar territorial, significa a litiha de baixa-mar 
ao longo da costa, tal como indicada nas cartas 
marítimas de grandc escala oficialmente reco- 
nhecidas pelo Estado, que é suplemcntada pelas 
linhas de lccho c pclas linhas de base rectas 
definidas c traçadas de acordo com as regras 
do direito iiiternaciolial; 

f )  ((Linhas dc base rectas» significa linlias que se 
obtêin unindo os pontos aproximados para traçar 
a linha de base nos casos em que a costa npre- 
seiite rccortes profundos rceiitrlincias ou em que 
exista uina franja d;: ilhas no longo da costa 
na proximidade iincdia~n, bcm como nos casos 
em que exista um delta ou outros acidentes 
naturais, náo devendo tais linlias afastar-se con- 
sideravelmente da direcçiio geral da costa nem 
ser traçadas em dirccçlo aos baixios que emer- 
gcin na baixa-mar nem a partir deles, salvo 
nos casos em que sobre tais baixios tenham 
sido construídos faróis ou instalações anblogas 
qiic estejam permanentemente acima do nível 
do lilar; 

g) «Passagem» significa a navegação pelas tíguas ter- 
rito ria;^ com o fim de: atravessar o mar territo- 
rial, seni penetrar nas águas iilteriores nem 
fazer escala num ancorcidouro ou instalação por- 
tiihria situada fora das águas interiores bem 
como se dirigir para as águas interiores ou 
delas sair ou fazer escala num desses ancora- 
douros ou instalaçiio po4rtuiria; 

h) ((Passagem Inoiensivn)) signilica passagem que não 
seja prejudicial h paz, B boa ordem ou à segu- 
rança do Estado costeiro8, devendo efectuar-se 
d~ conformidade com as normas de direito intcr- 
nacional. 

ARnGo 2 

(Ambito de aplicação) 

1. A presente lei aplica-se: 

a) Ao mar e todas as águas navegáveis e o respectivo 
Icito e subsolo sujeitos à jurisdicão marítima, 
nos termos da lci iiplictivcl, bem como ao domí- 
nio público adjacente a tais iiguas; 

b)  A todas as embarcaçóes e outros objcctos marL 
timos, incluindo cabos, ductos, instalaçikm 'e 
estruturas marítimas sob jurisdição moçambi- 
cana; 

C) A todas as embarcações nacionais, onde quer que 
se encontrem; 
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d) A todas as entidades, pessoas singulares ou colec- 
tivas de algum modo vinculadas com embarca. 
çóes ou com a navegação em Moçambique; 

e) A todas as actividades marítimas que se realizem 
dentro dos limites da jurisdição mocambicana, 

4 sem prejuízo da legislação específica aplicável 
às actividades piscatórias e outras. 

2. Salvo nos casos em que a lei disponlia de outro modo, 
a presente lei não se aplica a embarcações e ao pessoal 

, . da Marinha de Guerra. 

AR'rico 3 

(Pdítica marítima) 

1. A política marítima da República de Moçambique 
terá como objectivos: 

a) A manutenção da soberania e integridade marítimas 
nacionais; 

b )  O desenvolvimento e a melhoria da economia ma- 
rítima nacional: 

C) O desenvolvimento e a melhoria das condic;ões 
sociais, ambientais e outras decorrentes das ac- 
tividades marítimas. 

2. Na formulação da política marítima referida no n." 1 
deste artigo, cabe ao Governo adoptar planos e normas 
para: 

a) O exercício da soberania do Estado sobre as águas 
da sua jurjsdiqão marítima, fluvial e lacustrc 
em conformidade com a lei vigente e outras 
disposições internacionais aplicáveis; 

b) A adoptação de medidas nccess5rias à aplicação e 
cxecução de todas as convenções internacionais 
maritimas de que Moçambique seja parte; 

C) A administração do tráfego marítimo nacional e 
internacional nas águas sob jurisdição da Repú- 
blica de Moçambique; 

d )  O desenvolvimento da economia marítima moçam- 
bicana através do encorajamento da propriedade 
e operação de navios por cidadãos e empresas 
moçambicanas; 

C) A promoção do desenvolvimento tecnológico e cien- 
tífico no sector marítimo. 

CAPITULO JI 

Zonas marítimas 

ARTIGO 4 

(Mar tenitwial) 

1. O mar territorial da República de Moçambique com. , 
preende a faixa do mar adjacente, além do territdrio e das 
águas interiores moçambicanas, limitada pela linha de base 
e pelo limite exterior definido nos números subsequcntes 
ou pelas frontciras marítimas bilaterais, conforme os casos. 

2. A Iargura do mar territorial é de doze milhas inarí- 
timas medidas a partir da lioha de base. 

3. O limite exterior do n a r  territorial é definido por 
uma linha em que cada um dcs pontos fica a uma distância 
do ponto mais próximo da linha de base igual à largura 
do mar territorial. 

4. As linhas de fecho e de base rectas que suplementam: 
u linha de base normal são definidas de acordo com as' 
coordenadas seguintes: 

5. A soberania do Estado estende-se para além do terri. 
tório e das suas águas interiores ao mar temtoriai e ao 
espaço aéreo sobrejacente, bem como ao leito e subsolo 
do mar teri-itorial, sendo exercida de acordo com as dispo- 
sições da lei. 

ARTIGO 5 
(Delsmiáo de fron- ndtimas no ma temimbl) 

Ponta 

......................................... Cabo De!gado 
Ilha Tecomgi ........................................ 

........................................... Ilha Rongui 

........................................... I lha Vamizi 
.................................... tllia Quero-Niuni 

........................................ Ilha Medjumbi 

........................................ Ilha Quenmba 
...................................... Ponta do Djabo 
..................................... Ponta Maunhne 
..................................... Ponta Metampia 

................... Ponta a N. & Ponta Coguw 
................. Ponto a E. do baixo da Pinda 

.................................... Ponta Re'smzapo 
.................................... Ilha Quitangmha 

............................................. Ilha Injaca 
Ilha de Coa ........................................... 

.......................................... 1-h de Sena 
Farol de Infusse ..................................... 
Ilha de Mafamede ................................... 
Ilha Puga-Puga ....................................... 
Ilha Caldeira .......................................... 
Ilha de Moma ........................................ 
Ilha Epiúendron ...................................... 
Jlha CasuaFna ........................................ 
Ilha cio Fogo .......................................... 
Ilha Quisungo ........................................ 
Ponto a N. E. da Ponta Pabjini ............... 
Cabo Inhaca .......................................... 

Nos casos em que a costa moçambicana esteja adjacente 
à costa de outro Estado, salvc acordo celebrado entre a 
República de Moçambique e esse outro Estado, o mar 
territorial será limitado pela linha mediana cujos pontos 
sejam equidistantes dos pontos mais próximos das linhas 
de base a partir das quais é medida a largura do mar 
territorial de cada um dos Estados. 

A ~ n o o  6 

( N a v i o s  ck aiterra e affias ,- 

de Estado mttrmgdro d o  ampm@os em a d d o )  

Latiltldc S 

10'41'24'' 
10'45'24" 
10°50'W' 
1 l000'!j0" 
1 1°41'W' 
11'49'09" 
12'27'09" 
12'45'48" 
12*58'3Y' 
14'01 '24" 
14'1083Y' 
14'13'52" 
14'27'43" 
14°51'15" 
15'00'12" 
15'03'14" 
15'05'12" 
15'29'42'' 
16'21'38" 
16'27'36" 
16'39'12' 
16'49'W" 
1 7'05'Un 
17'07'52' 
17~14 'W '  
17'19'4(Y' 
25'17'1Y' 
~ 5 ~ 5 8 '  1(Y' 

I 

1. Sem prejuízo do disposto nos n." 2 e 3 do presente 
artigo, os navios de guerra estrangeiros e outras eb-ibarca- 
çbes de Estado estrangeiro nIo empregadas para fins co- 
merciais, quando passem através do mar territorial, gozam 
de imunidade, nos termos do direito internacional. 

2. Quando um navio de suerra estrangeiro ou outra 
embarcação de Estado estrangeiro não empregado em co- 
mércio não cumpra com a lei moçambicana ou não leve 
em conta qualquer pedido no sentido de observar a referida 
lei, exigir-se-á que tal navio ou embarcação saia imediata. 
mente do mar territorial nioçambicano. 

3. Quando um navio de guerra estrangeiro ou outra 
embarcação de Estado estrangeiro não cumpra com a lei 
moçambicana relativa à passagem inofensiva através & mar 
territorial e cause perdas ou danos ao Estado, caberá ao 
Estado de bandeira dessa embarcação a responsabilidade 
pela reparação dos danos causados. 

Loni\DudcB - 
40'38'54" 
a o 4 0 ' S ' :  
+O41 '38" 
40'43'53" 
40'39'12" 
40°38'W' 
40°38'4(Y' 
40'38'09" 
N036 'W'  
40'38'42'' 
40'44'06'' 
40'47'49" 
40'50'55" 
40'50'04" 
40'48' 17" 
10'47'33'' 
40'46'37'' 
40'33'U" 
40'02'45'' 
39'57'12" 
39'43'52" 
39'31'52' 
39'08' 12' 
39.05'28'' 
38.52'4P' 
38'05'15'" 
33'19'W1, 
32059'4(Y' 



Auriclo 7 

(Submarinos) 

Os submarinos e outros veículos submersíveis devem, 
quando estejam no mar territorial moçambicano, navegar 
f. siiperfície e arvorar a respectiva bandeira. 

ARTIGO 8 

(Zona contigua ao mar tarritorial) 

1. A zona contígua ao mar territorial é definida como a 
faixa do mar adjacente ao mar territorial, a qual sc estende 
até 24 milhas marítimas medidas a partir da linha de base. 

2. Na zona contígua ao mar territorial o Estado exerce 
c controlo necessário a: 

a) Prevenção da violaçáo das leis e regulamentos 
aduaneirm, fiscais de migração e sanitários de 
protecção e preservação do meio ambiente ma- 
rinho, vigentes no território moçambicano; 

b) '  Repressão das infracções as leis e regulamentos 
referidos na alínea anterior. 

ARTIGO 9 
(Zona económioa excbiva) 

A zona económica exc!usiva da República de Moçam- 
bique compreende a faixa d o  mar além e adjacente ao mar 
territorial que se estende at6 à distância de 200 milhas 
marítimas medidas a partir da linha de base a partir da 
qual se mede o mar territorial. 

ARTIGO 10 

(Dshitação das fronteiras d t i r n a s  na zona econ6miea 
exclusiva) 

Nos casos em que s costs! moçambicana esteja oposta 
ou adjacente costa de uni outro Estado, a delimitação 
da zona económica exclusi\~ri será feita mediante acordo, 
ou, não havendo acordo, nos termos do direito internacio. 
nal, na base de equidade e i li.iz de todas as circunstâncias 
pertinentes. tendo em conta u importância respectiva dos 
interesses em causii c para o cmjunto da comunidade 
internacional. 

ARTIGO 11 
(Direitos sob~~anos na zona económica exolusiva) 

I .  Na zona económica exclusiva o Estado tem direitos 
soberanos para fins de exploração e aproveitamento, con- 
servaçáo e gestão dos recursos naturais vivos ou não vivos 
das Bguas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar 
e subsolo, beni conio no que se refere a outras actividades 
com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins 
económicos. para a pr~duçãc? de energia a partir da água, 
das correntes e dos ventos. 

2. A jurisdição do Estado sobre a zona económica 
exclusiva será exercida nos termos da presente lei, no 
que se refere a: 

a) Estabelecimento e utilizaçiio de ilhas artificiais, 
instalações e estruturas; 

b) Investigação científica marítima; 
C) Protecção e preservação do meio ambiente marinho. 

ARTICIO 12 

(Direitos de outros Estados na zona económica exclusive) 

Na zona económica exclusiva todos a Estados quer 
costeiros, quer sem litoral, gozam, sem prejuízo das dis- 
posições da presente lei, de liberdades de navegaçáo, 

sobrevoo e colocação de cabos e ductos submariiios, bcin 
coqo  dc outros usos lícitos do mar relativos a tais liber- 
dade"s: 

AKI'IGO 13 

(Limites da plataforma continental) 

1 .  A plataforiiia contincntal da República de Moçambi- 
que comprende o leito c o subsolo subjacentes àságuas do 
mar, que se estendem além do mar territorial em toda a 
extensrio do prolonganiento natural terrestre, até uma .dis- 
tância de 200 milhas marítiinas da linha de base ou atd 
o bordo exterior da margem continental, nos casos em 
que cstc i150 atinja aquela distância. 

2. A margem continental comprcende o prolongamento 
submerso da massa terrestre do territórío da República 
de Moqambique e é constituído pelo leito e subsolo da 
plataforma continental e pelo talude e elevaçáo continental, 
1150 abrangendo nem os grandes fundos oceânicos coin as 
sues cristas oceânicas, nem o seu subsolo. 

A K ~ I G < >  I 4  

(Delimitaçào do fronteiras maritimes na p i a t a f m  continental) 

1 .  A delimitação da plataforma continental entre a Re- 
piiblica de Moçambique e Estados com costas adjacentes 
ou situados do lado oposto à sua, será feita por acordo, 
nos termos do direito internacional. 

2. Não se clicgando a acordo dentro do prazo razoável, 
recorrer-se-á aos procedinieiitos recomendados pelo direito 
internacional. 

3. A linha do limite exterior da plataforma continental 
e as linhas de delimitação traçadas de conforinidade com 
os n."" I 2 cio presente artigo serão indicadas em cartas 
de escala oii escalas adequadas para a determinação da 
sua posiçáo, podendo tais cartas serem substituídas por 
listas de coordenadas geográficas de pontos em que conste 
especialmente ti sua origem geodésica. 

(Direitos soberanos na platafomía continental) 

1 .  O Estado exerce direitos de soberania exclusivos na 
plataforma continental, para efeitos de exploração e apro- 
veitamento dos seus recursos naturais e tais direitos são 
independentcs da oc~ipação real ou fectícia da plataforma 
continental. 

2. Os recursos naturais a que se refercm as disposições 
do preseiite artigo colnipreeiidem os recursos minerais e 
outros recursos não vivos do leito do mar, isto é, aqueles 
que tio período de captura estão imóveis no leito do  mar 
ou no seu siibsolo ou só podem mover-se em constante 
contacto físico com o tal leito e subsolo. 

(Colocação de cabos e ductos wbmarinos na plataforma 
continerital) 

1 .  A colocaçiio c i.rianutençáo dos cabos e ductos na 
plataforma continental por cstraiigeiros, fica sujeita à au. 
torizaçáu prsvin do Estado e deverá observar as normas 
c regulamentos vigentes, bem como ter em conta os cabos 
e ductos jA instalados. 
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2. A disposição do iiúmero precedente não pkjiidica 
a reserva do direito do Estado de tomar medidas razoáveis 
para a exploração da plataforma continental4 o aprovei- 
tamento dos recursos naturais nela existentes e'a pr6venção 
e controlo da poluição causada por ductos. 

3. O traçado da linha para a colocação de tais ductos 
na plataforma continental fica sujeito ao consentimento 
do Estado. 

4. Cabe ao Governo estabelecer condições para a colo- 
c a m  de cabos e ductos que penetrem no território ou mar 
territorial da República de MoçambIque. 

A R ~ G O  17 
(Ilhas artif@aís, instalações B estruturas) 

O Estado tem o direito exciusivo de construir, autorizar 
e regular a construção, operação e uso de ilhas artificiais, 
instalações e estruturas na zona económica exclusiva ou 
na plataforma continental, nos termos do direito inter- 
nacional. 

ARTIGO 18 

(Perhiraçóes na plataforma continenta!) 

O Estado tem o direito exclusivo de realizar, autorizar 
c regulamentar as perfurações na sua platafom~a continen- 
tal, quaisquer que sejam os fins a que tais perfuracões 
se destinem. 

CAPITULO 111 

Domínio público hídrico ' 

ARTIGO 19 
(Domínio público marítimo) 

O domínio público marítimo compreende as águas in- 
teriores, o mar territorial, a zona e a faixa de terra que 
orla 'as águas marítimas até 100 metros medidos a partir 
da linha de preia-mar. . 

ARTIGO 20 
(Domínios públicos lacustre e fluvial) 

O leito e as águas lacustres e fluviais navegáveis, bem 
como as respectivas faixas de terra até 50 metros medidos 
a partir de linha máxima de tais águas constituem respec- 
tivamente os doimínios públicos lacustre e fluvial. 

ARnW 21 
(Al.teração dos limites dos dominios públicos) 

Os limites das faixas de terra que orlam as águas 
marítimas, lacustres e fluviais a que se referem os arti- 
gos 19 e 20 poderão ser alterados por razões específicas 
conexas com intsresses econóinicos, culturais, ambientais 
ou por outros motivos ponderosos. 

CAPITULO I V  

Embarcações 

A ~ n w  22 
(Natureza jurídica .e classificação de embarcações) 

1. Uma embarcação é reputada coisa móvel sujeita a 
registo nos termos da lei. 

2. Cabe ao Governo estabelecer a classificaç50 das em- 
barcações consoante os tipos? categorias, funções e carac. 
terísticas das mcsmas em regulamentação específica. 

O registo de propriedade e licenciamen+o da actividcde 
das embarcaç6es será feito de acordo com o regime a 
csíabclecer pelo Governo, por regulamento específico, de 
harmoi~ja com as normas pertinentes do direito interna- 
cioiial. 

(Constmção, aquisição ou vencia de embarcações) 

A construçio, aquisição ou venda de embarcações su- 
jeitas ao regime de registo carecem da aprovação da 
Autoridade Marítima. 

AHI'IGO 25 

(Responsabilidade do proprietário de adxwC@b)  

1. Quando uma embarcacão esteja em doca seca ou 
flutuante, estaleiro de construção ou de reparação, seja 
qual for o seu estado ou condigo, e ocorra um sinistro 
a bordo ou em conexação com essa embarcaçh, o pro- 
prietário da mesma incorre na responsabiiidade civil pelas 
faltas na tomada de medidas de precaução e pelas perdas, 
danos ou ferimentos em pessoas ou de coisas dai resul- 
tantes, salvo nos casos em que se provc que a negligência 
é imputável a outra pessoa. 

2. O disposto no n." 1 do presente artigo não ser6 apli, 
cado em prejuízo de outras disposições legais ou regu- 
lamentares relativas à responsabilidade dos proprietários 
de embarcaçóes. 

CAPITULO .V 

Indústria maritlma 

ARTIGO 26 

(Constituição de empesas de indústria m#ftima) 

A constituição de empresas de. navegação comercial, 
dragagcm, salvação marítima ou recuperação de carga, 
recollia de destroços de embarcações afundadas nas, águas 
territoriais e outras actividades afins sujeita-se a um regime 
especial a fixar por regulamentação apropriada. 

ARIIGO 27 

(Comercio marítimo mtre portoc nacionais) 

1 .  O transporte comercial marítimo entre portos nacio- 
nais está exclusivamente reservado a embarcações nacionais 
ou afretadas por pessoas ou instituições nacionais. 

2. O Governo poderá definir e x c e w s  ao disposto 
no n." 1 ,  na base de interesses sociais ou económicas 
do País. 

CAPLTULO V1 

Regime laboral' marítimo 

(Regime aplicável ao trabalho marítimo) 

O regime aplicável ao trabalho marítinio será estabe- 
lecido em regulamentação específica decorrente desta lei 
c das Convenções Internacionais de que a República de 
Moçamb:que seja parte ou venha a ser parte. 
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ARnoo 29 
(Sujeição de marítimos à Autoridade Marítima) 

Todos os iiidividuos que exerçam iiina profissao marítima 
estão sujeitos à jurisdiçáo da Autoridade Marítima e R 
inscrição marítima, nos termos fixidos na lei, e têni n 
designação genérica de marítimos. 

CAPITULO VI1 

Administração marítima 

(Poderes da Autoridade Marítima sobw embarcações 
estrwgeiras) 

1. A Autoridade Marítima pode, nos termos da lei, 
reter qualquer enibarcaçáo em porto moçambicano e rea- 
lizar inspecçGes e investigat;óes para assegurar o cumpri- 
mento, pela embarcação, dos regulmentos marítimos 
internacionuis, particularmente no interesse da segurança 
marítima, beni como dii prevciição e controlo da poluição 
marinha. 

2. Nos casos eni que a embarcação é retida nos termos 
do n." I do presente artigo, a Autoridade Marítima infor- 
niará seni demora a entidade consular do Estado dc ban- 
deira sobre essa retenção, bem como facilitará o contacto 
entre o representante consiilar e o comandante da em- 
barcação. 

3. Neiihunia eiilbarcac;iio estrangeira que p:isse pelo niar 
territorial será obrigado a parar ou a desviar-se da sua 
rota coni propósito de se exercer jurisdição civil sobre 
uma pessoa que se encontre a bordo dessa embarcaçao. 

4. A Autoridade Marítima náo pode tomar contra essa 
embarcação medidas executórias ou cautelares em matéria 
civel, a não ser que essas medidas sejam tomadas por força 
de obrigações assumidas pele enibarcação ou de rcspon- 
sabilidade em que a mesma haja incorrido duranie a nnvc- 
gação ou devido a esta, quando da sua passagem pelas 
Eguas jurisdicionais moçainbicanas. 

ARTIGO 31 

(Sujeição das embarcações estrangeiras B perseguiçBo) 

1. Qualq~ier embarcaçiio estrangeira siijeita-se à persc- 
guição nos casos em que as aiitoridndes competentes do 
Estado tenliam motivos fundados para acreditar que tal 
einbarcaçúo infringiu as leis c regulamentos vigentes no 
território ou ein qualquer das zonas marítimas sob juris- 
dição do  Estado. 

2. A perseguiçáo a que se refere o número precedente 
será feita de acordo com as normas estabelecidas por 
decreto do  Conselho de R4inistros, tendo em conta as 
rcgras do direito internacional. 

CAPITULO VI11 

Disposições finais 

(Papal auxiliar dos navios nacionais em tempo de guerra 
ou de emergência) 

Em tempo de guerra ou de emergência, os navios mer- 
cantes poder60 ser reqiiisitados nos termos da lei. 

AR ~ I G O  33 

(Medidas regulamentares) 

1 .  Cabe ao Governo adaptar as medidas regulamentares 
necessirias 5 efectivação da política marítima definida nos 
termos da presente lei. 

2. Na aclopçáo das medidas referidas iio n," 1,  o Go- 
verno adoptará os necessiirios diplomas legais, versaiido 
sobre os vúrios aspectos específicos, nomeadamente: 

U )  Registo e Iicciiciainento de embarcac;ões; 
6) E m ~ r e g o  e beni-estar dos marítimos servindo a 

bordo de  navios nacionais; 
C) Lotação dos navios nacionais, bcni çonlo a forma. 

ç i o  e a ccrtificac;ão de competência dos marí- 
timos inoçambicanos; 

(1) Todas as quesifies relativas à segurança das ein- 
barcações mercantis e pesqueiros, construçáo e 
\~istoriii dc navios, iiivestigac;ão de sinistros ou 
acontecimentos marítimos em Eglias jurisdicio. 
nais moçambicanas: 

L') Administraçáo de carcagus ou destroços de navios 
c salvados marítimos em águas jurisdicionais 
nioçambicanas; 

J )  Actividades de classifiçaçfio e registo de enibar- 
caç0es por sociedades classificadoras, de registo 
nacional ou estrangeiro representadas por em- 
presas nacionais devidamente autorizadas e li. 

ceiiciadas para o efeito; 
R)  Controlo do tráfego marítimo, bem como da pilo- 

tageni e reboqiie nas águas moçambicanas; 
I r )  Estabeltcimento e administrnção de faróis, bóias 

balizas c outras ajudas à iiavegaç50; 
i) Qucstões 1,elativas h poliiir;,;io marítima; 
j) Questões relativas tio çorntrcio e indústria inarí- 

timos; 
I) Ccsi:io dos Ievaiitamen~os hidrográficos e produção 

clc cartas marítimas e publicações; 
111) Administração dos portos inoçambicanos e de todas 

tis obras públicas com eles relacionados, in- 
cluindo a drcigagc.m dos canais de navegação 
c outras vias marítimas; 

1 1 )  Todas as matérias relativas às águas interiores 
iiavegáveis, incluindo as actividades que nelas 
se possam realizar; 

O )  Representação da República de Moçambique rios 
foros marítimos internacionais; 

p )  lniplementação de todos tratados e outros instru- 
mentos de qiie Mo~ambique seja parte; 

(1) ~csznvolvimento e aciualização da legislação nia- 
rítima. 

MTIC~O 34 

Cabe aiiidl1 ao Governo regulamentar c administrar todas 
íis actividades íle liso do mar dentro das iiguas jurisdicionais 
inoçambicanas, em conformidade com o direiio interna- 
cional, nomeadameiitc: 

(1) A investigac5o científica marítima: , 
6) A cxp1orac;iío e aproveitamento de todos os re- 

cursos naturais marinhos, vivos e não vivos; 
C) A protecçáo C preservagáo do  meio ambiente ina- 

riiiho; 
r l )  A protecqiio LIC objecios de carlícter nrqu~ol0gico 

no niar: 
e) Desporto marítimo e actividades recreativas iiiari- 

timas; 
1) Ces:3o 2:ral do mar territorial, zona contígua, 

zona económica exclusiva e plataforma conti- 
nental moçambicanas. 
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CAPITULO I1 

Fica revogada toda a legislação em contrário à presente 
lei. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 6 de De- 
zembro de 1995. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Promulgada aos 4 de Janeiro de 1996. 

O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. 

Lei n." 5/96 

Atendendo à natureza especffica dos interesses marítimos 
'a realização envolve uma tecnicidade e dinâmica pró- 

@%S. 0 quadro constitucional da República de Mqambique 
.h+ consagra a criação dos tribunais marítimos. 

Havendo necessidade de dar corpo ao comando cons- 
titucional, mediante um instrumento que estabeleça um 
quadro estrutural próprio e defina as respectivas áreas 
de jurisdição, ao abrigo do preceituado no n.' 1 do ar- 
tigo 135 da Constituição, a Assembleia da República 
determina: 

CAPITULO I 

Principias gerais 
ARTIGO 1 

(Dediniçáo) 

1. Os tribunais marítimos são órgãos de soberania 
especificamente investidos na função da justa composição 
dos litígios marítimos, nos termos da lei. 

2. Cabe aos tribunais marítimos conhecer e decidir sobre 
crimes marítimos e todos os casos específicos da área 9, marinha. 

A jurisdição dos tribunais marítimos abrange: 
a)  O mar e todas as águas navegáveis e o respectivo 

leito e subsolo, sujeitos à Autoridade Marítima, 
bem como o domínio público adjacente a tais 
águas; 

b )  As zonas portuárias e de construção e reparação 
naval, docas secas, tiradouros, tendais de arte 
de pesca, seus arrais e instalações de natureza 
semelhante; 

C) Outras áreas em que por lei Ihes seja reconhecida 
competência jurisdicional. 

1. A alçada dos tribunais marítimos em matéria cível 
corresponde a dos tribunais judiciais de província. 

2. Em matéria de crimes marítimos não há alçada, sem 
prejuízo das disposições relativas à admissão de recursos. 

Organização dos tribunais 

Haverá tribunais marítimos em Maputo, Inhambane, 
Beira, Quelimane, Nacala e Pemba, com competência ter- 
ritorial definida colmo se segue: 

a)  Tribunal Marítimo de Maputo, com sede na Cidade 
de Maputo, correspondendo as áreas de juris- 
dição das Administrações Marítimas de Maputo 
e de Gaza; 

b )  Tribunal Marítimo de Inharnbane, com sede na 
cidade de Inhambane, correspondendo à área 
de jurisdição da Administração Marítima de 
Inhambane; 

C) Tribunal Marítimo da Beira, com sede na cidade 
da Beira, correspondendo às áreas de jurisdição 
das Administrações Marítimas de Sofala e de 
Tete; 

d)  Tribunal Marítimo de Quelimane, com sede na 
cidade de Quelimane correspondendo à área de 
jurisdição da Administração Marítima da Zam- 
bézia; 

e) Tribunal Marítimo de Nacala, com sede na cidade 
de Nacala correspondendo às áreas de jurisdição 
das Administrações Marítimas de Nampula e 
de Niassa; . 

f )  Tribunal Marítimo de Pemba, com sede na cidade 
de Pemba, correspondendo à área de jurisdição 
da Administração Marítima de Cabo Delgado. 

1. Os tribunais marítimos entram em funcionamento por 
determinação do Conselho de Ministros, 

2. Poderão ser criadas secções especializadas, por di- 
ploma conjunto dos Ministros que superintendem nas áreas 
da Marinha, da Justiça e das Finanças. 

ARTIGO 6 
(ComposiçBo do tribunal -mo) 

1. O tribunal marítimo funciona com um juiz de direito, 
o qual poderá ser assistido por assessores técnicos. 

2. Os assessores técnicos eerão designados de entre os 
oficiais da marinha mercante ou quadros superiores ou 
médios da administração marítima, em qualquer dos casos, 
com pelo menos, três anos de experiência. 

3. Quando o tribunal marítimo se organize em duas 
ou mais secçóes, havendo mais de um juiz, será designado 
de entre estes o juiz-presidente desse tribunal. 

4. Sempre que as necessidades de serviço do tribunal 
marítimo o justifiquem, poderá o Conselho de Ministros 
ou a entidade que ele delegar afectar, temporariamente, 
um ou mais juízes para coadjuvarem os existentes nesse 
tribunal. 

Os juízes dos tribunais marítimos serão providos de 
entre: 

a) Juízes dos tribunais e magistrados do Ministério 
Público; 


