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Quadro Jurídico‐ Legal para 
Mudanças Climáticas
IntroduçãoIntrodução

O Governo de Moçambique, ONGs e a
Comunidade Internacional estão
empenhados no desenvolvimento deempenhados no desenvolvimento de
esforços conjuntos para reduzir e mitigar

i d d li á ios impactos das mudanças climáticas
na economia do País e na vida das pessoas.p
Ex PQG 2010‐2014
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Quadro Jurídico‐ Legal para 
Mudanças ClimáticasMudanças Climáticas
Introdução
 Políticas governamentais elaboradas e aprovadas  na 
década 90 não possuem nenhuma referência às MC 
ex : A Política Nacional do Ambiente  a Política ex : A Política Nacional do Ambiente, a Política 
Agrária, a Política de Florestas e Fauna Bravia, a 
Política Energética ;g ;

 Fazem alusão às MC a Nova Política de Águas, a 
Estratégia de Metereologia e a Política de Gestão de 
Calamidades , a EGAMC...
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Legislação Internacional
• Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto, ratifica a 
Convenção das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas;

• Resolução n.º 20/96, de 26 de Novembro, ratificada
pela Convenção das Nações Unidas sobre a 
DesertificaçãoMudanças Climáticas; 

• Resolução n.º 10/2004, de 28 de Julho, aprova
a adesão ao Protocolo de Quioto à Convenção

Desertificação. 

das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas; 

Políticas e estratégias NacionaisPolíticas e estratégias Nacionais
• Resolução n.º 5/95, de 3 de Agosto (Aprova a 
Política Nacional do Ambiente); 

•Resolução n.º 5/98, de 3 de Março (Aprova a Política
Energética); 

• Resolução n º 24/2000 de 3 de Outubro (Aprova a• Resolução n. ° 11/95, de 31 de Outubro
(Aprova a Política Agrária e respectivas
Estratégias para Implementação); 

• Resolução n.º 24/2000, de 3 de Outubro (Aprova a 
Estratégia de Energia); 

• Resolução n ° 18/99 de 10 de Junho (Aprova a
• Resolução n.º 8/97, de 1 de Abril (Aprova a 
Política e Estratégia de Desenvolvimento de 
Florestas e Fauna Bravia); 

• Resolução n.  18/99, de 10 de Junho (Aprova a 
Política de Gestão de Calamidades); 

• Resolução n. ° 7/96, de 2 de Abril (Aprova a Política
da Meteorologia);
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• Resolução n. ° 46/2007, de 21 de Agosto
(Aprova a Politica Nacional de Águas); 

da Meteorologia); 

• Resolução n.º 18/2007, de 30 de Maio (Aprova a 
Politica de Ordenamento do Território). 



Legislação Internacional
• Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto, ratifica a 
Convenção das Nações Unidas sobre as 

• Resolução n.º 20/96, de 26 de Novembro, ratificada
pela Convenção das Nações Unidas sobre a ç ç

Mudanças Climáticas; 

• Resolução n.º 10/2004, de 28 de Julho, aprova
d ã P t l d Q i t à C ã

pela Convenção das Nações Unidas sobre a 
Desertificação. 

a adesão ao Protocolo de Quioto à Convenção
das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas; 

Políticas e Estratégias
NacionaisNacionais
• Resolução n.º 5/95, de 3 de Agosto (Aprova a 
Política Nacional do Ambiente); 

•Resolução n.º 5/98, de 3 de Março (Aprova a Política
Energética); 

R l ã º 24/2000 d 3 d O t b (A• Resolução n. ° 11/95, de 31 de Outubro
(Aprova a Política Agrária e respectivas
Estratégias para Implementação); 

• Resolução n.º 24/2000, de 3 de Outubro (Aprova a 
Estratégia de Energia); 

R l ã ° 18/99 d 10 d J h (A
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• Resolução n.º 8/97, de 1 de Abril (Aprova a 
Política e Estratégia de Desenvolvimento de 
Florestas e Fauna Bravia); 

• Resolução n. ° 18/99, de 10 de Junho (Aprova a 
Política de Gestão de Calamidades); 

• Resolução n. ° 7/96, de 2 de Abril (Aprova a Política
da Meteorologia)



• Constituição da República de Moçambique
(2004); 

• Lei n.º 16/91, de 3 de Agosto (Lei das Águas); 

• Lei n º 19/2007 de 18 de Julho (Lei do

• Lei n. ° 20/97, de 1 de Outubro (Lei do 
Ambiente); 

• Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho (Lei do 
Ordenamento do Território). 

• Lei n. ° 10/99, de 7 de Julho (Lei de Florestas e 
Fauna Bravia); 

Instituicoes
Ministério para a Coordenação da Acção
Ambiental :
D P id i l º 6/95 d 10 d

Diploma Ministerial n.º 28/2007, de 18 de Abril
(Publica o Regulamento Interno do MICOA); 

•Decreto Presidencial n.º 6/95, de 10 de 
Novembro (Define os Objectivos e Funções do 
MICOA); 

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Sustentável

d d b• Diploma Ministerial n.º 259/2005, de 29 de 
Dezembro (Aprova o Estatuto Orgânico do 
MICOA); 

• Decreto n.º 40/2000, de 17 de Outubro
(Aprova o Regulamento de Funcionamento
do Concelho Nacional de Desenvolvimento
Sustentável); 
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Sustentável); 

• Decreto n.º 2/2002, de 5 de Março (Altera os
ti    8 d  R l t d  



Ministério da Agricultura

 Decreto Presidencial n.º 24/2005, de 27 de 
Abril (Define as atribuições e competências do 
Ministério da Agricultura); 

• Diploma Ministerial n. ° 180/2006, de 22 de 
Novembro (Introduz uma adenda ao Estatuto
Orgânico do Ministério da Agricultura); 

 Diploma Ministerial n.º 202/2005, de 29 de 
Agosto (Publica o Estatuto Orgânico do 

)

• Diploma Ministerial n. ° 91/2006, de 26 de 
Abril (Aprova o Regulamento Interno do 
Ministério da Agricultura). 

Ministério da Agricultura); 

Ministério das Obras Públicas e Habitação

• Decreto Presidencial n.º 8/95, de 
26 de Dezembro (Define os 
Objectivos e as Funções que cabem

• Diploma Ministerial n. °
78/2001, de 23 de Maio (Aprova o 
Estatuto Orgânico da DirecçãoObjectivos e as Funções que cabem

ao Ministério das Obras Publicas e 
Habitação); 

Estatuto Orgânico da Direcção
Nacional de Águas). 

7
• Diploma Ministerial n.º 217/98, 
de 23 de Dezembro (Publica o 

Instituto Nacional de 
Meteorologia



Ministério da Energia

 D t P id i l  °• Decreto Presidencial n. °
13/2005, de 4 de Fevereiro
(Define os objectivos e as (Define os objectivos e as 
funções do Ministério da 
Energia); g

• DiplomaMinisterial n. °
/  d    d  S b195/2005, de 14 de Setembro

(Publica o Estatuto Orgânico
do Ministério da Energiado Ministério da Energia

Ministério da Administração Estatal
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ç Estatal
Instituto Nacional de Gestão
das Calamidades • Decreto Presidencial n. ° 5/99, 

(



(*) Avaliacao das necessidades Nacionais de Capacitacao e potencialidades para o cumprimento das 
obrigacoes da Convencao Quadro das Nacoes Unidas sobre Mudancas Climaticas: Fonte MICOA 
(2005) 



Quadro Jurídico‐ Legal para 
Mudanças Climáticas
DesafioDesafio

Necessidade de rever o quadro
Jurídico‐Legal composto porJurídico‐Legal composto por
políticas, estratégias e legislação
diversa desactualizada

G ti I l tGarantir a sua Implementacao
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Quadro Jurídico‐ Legal para 
Mudanças Climaticas
ConclusãoConclusão

Há necessidade de um instrumento 
integrado  que verse especificamente 
sobre MC (prevenção, adaptação, (p ç , p ç ,
mitigação), definindo a visão estratégica, 
os objectivos, atribuições e competências os objectivos, atribuições e competências 
dos diferentes actores, mecanismos de 
monitoriamonitoria….
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Muito Obrigada
2011
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