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I. INTRODUÇÃO  

Terras húmidas (TH) definem-se como áreas de sapal, paul, turfeira, ou água, sejam naturais ou artificiais, permanentes ou temporários, com água 
estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade em maré baixa não ultrapassa os seis metros. 

As terras húmidas distribuem-se dotopo da nascente até ao fundo dos deltas, indicando claramente a rede de interdependência dos recursos aquáticos.  

Os tipos de terras húmidas dos Sítios Ramsar evoluíram ao longo da vigência da Convenção. A classificação das tipologias é a utilizada nas fichas de 
caracterização e serve também de apoio aos critérios de designação de novos sítios. Assim, existem globalmente três grupos de Terras húmidas: (a) 
interiores, (b) marinhas ou costeiras e (c) artificiais.  

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TERRAS HÚMIDAS EM MOÇAMBIQUE 
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As terras húmidas no nosso país assumem-se cada vez mais como prioritárias na medida em que constituem um recurso de grande valor ecológico, 
económico, cultural, científico e recreativo. Constituem um habitat especial para uma grande variedade de espécies terrestres e aquáticas e local 
apropriado para reprodução, recurso de água e alimentação para diversas espécies de animais. As terras húmidas têm também um papel importante na 
sobrevivência humana, pois muitas famílias rurais dependem delas para subsistência, nomeadamente para a prática da agricultura, pesca, obtenção de 
produtos madeireiros, pastagem, captação de água, entre outros. 

Tendo em conta a importância das terras húmidas em Moçambique, pretende-se elaborar um inventário nacional para estabelecimento de bases de 
dados que servem de apoio na elaboração de planos de gestão para utilização racional das terras húmidas. 

Inventário de terras húmidas é o processo para determinar e registar a localização das terras húmidas, número de terras húmidas que existem numa 
determinada área e suas características. O inventário é, portanto, uma lista de locais de terras húmidas que contém dados tais como localização e 
dimensão, características físicas e biológicas, impactos e actividades antropogénicas, estatuto de protecção, valores e funções das terras húmidas, etc. 
Os mapas consituem uma importante ferramenta para recolher e demonstrar informações de inventários de terras húmidas, no entanto, o nível de detalhe 
varia bastante de acordo com a escala escolhida.  

O inventário inclui aspectos de avaliação de terras húmidas, planeamento, gestão e monitoria que são elementos ligados a um quadro integrado para 
ser utilizado na identificação das principais características de terras húmidas em Moçambique, para a gestão sustentável e uso inteligente destas áreas. 

 

II. OBJECTIVOS 

a) Objectivo Geral 

O objectivo fundamental é compilar informação para o mapeamento de terras húmidas no país.  

b) Objectivos Específicos  

Os objectivos específicos para elaboração do inventário de terras húmidas são: 

• Analisar a informação resultante da Fase I e selecionar os elementos importantes a incluir na Fase II; 
• Identificar as TH com mais de 500ha com recurso ao Sistema de Informação Geográfica (GIS) e sensoriamento remoto, de acordo com os 

requisitos RAMSAR classificando-as em: terras húmidas interiores, costeiras ou marinhas e artificiais; 
• Recolha de informação junto das instituições relevantes acerca das terras húmidas em Moçambique. A informação recolhida deve incluir 

fotografias e dados no formato GIS;   
• Identificar potenciais locais para recolha de dados em campo;  
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• Preparar mapas dos potenciais locais de ocorrência de TH numa escala de 1:25.000 e criar um banco de dados para armazenamento de 
informações sobre os componentes específicos de terras húmidas, incluindo captação de água, a flora e fauna; 

• Apresentar a descrição ecológica, socio-económica e potenciais ameaças de cada uma das TH identificadas. A descrição de cada terra húmida 
deve incluir Mapas e imagens fotográficas; 

• Definir as áreas relevantes a serem incluídas na Lista RAMSAR.   
  

A nível da coordenação inter-institucional, nesta fase, o processo terá a duração de três (03) meses, período no qual será elaborado e entregue ao 
MITADER o Relatório Final do Inventário, cuja versão será submetida para aprovação por S. Excia. o Ministro e posteriormente se submeter ao 
Secretariado da Convenção de RAMSAR.  

 

III. METODOLOGIA/COMPONENTES DE UM INVENTÁRIO 

 

Um conjunto de procedimentos deve ser considerado para definir a metodologia de base do inventário. Os cinco principais componentes de um inventário 
de terras húmidas são: (a) selecção de local; (b) identificação da terra húmida; (c) sistema de classificação; (d) recolha e armazenamento de dados; e 
(e) procedimento de mapeamento (Tomàs Vives, 1993). 

Para a realização de um inventário devem ser consideradas três etapas: 

Etapa 1: Pesquisa da informação existente: compilação de dados de locais conhecidos, utilizando todas as fontes de informação disponíveis (bibliografia, 
mapas, bases de dados). Esta fase deve ser realizada antes da recolha de dados novos e não requer trabalho de campo. 

Etapa 2: Inventário simples: compilação de informação adicional acerca de todos os locais identificados na etapa 1, com maior nível de detalhe, incluindo 
pelo menos um esboço de mapa para cada local e recolha de informação acerca dos locais “novos”. Esta etapa pode requerer algum trabalho de campo 
e é essencial no reconhecimento das terras húmidas em cada área e suas características. 

Etapa 3: Compilação de informação detalhada acerca de cada local e produção de mapas detalhados com o auxílio de GIS. Nesta etapa deve ser 
avaliada a importância dos locais para conservação e para as comunidades locais. Esta fase é particularmente importante para gestão local fornecendo 
informação de base para planeamento e monitorização.      

No caso de Moçambique, este é o primeiro inventário de terras húmidas a ser produzido de raiz. Os inventários anteriores retratando as terras húmidas 
não foram detalhados e foram realizados a nível macro da África Austral.  
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IV. LIMITES TERRITORIAIS DE ABRANGÊNCIA DO INVENTÁRIO 

Tendo sido feita a 1ª Fase nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Zambézia e Cabo Delgado, nesta 2ª Fase pretende-se abranger as 
províncias de Niassa e Nampula (Norte), e Tete e Sofala (Centro).  

 
V. RESULTADOS ESPERADOS 

• Um Inventário de Terras Húmidas com descrição ecológica geral, socio-económica e respectivas ameaças que deve abranger as Fases I e II. 
Deve incluir mapas e imagens fotográficas; 

• Um banco de dados em formato GIS sobre terras húmidas incluindo as províncias cobertas na 1ª e 2ª Fase; 
• Um Relatório Resumo que deve apresentar a lista de recomendações de Terras Húmidas a serem incluídas na Lista Ramsar assim como 

imagens fotográficas e mapas. Este relatório deve ser apresentado na língua portuguesa e inglesa. 

 

VI. RESPONSABILIDADES E TAREFAS DO CONSULTOR  
 

• Apresentar o plano de trabalho e cronograma de actividades tendo em conta as diversas componentes do inventário de TH;  
• Apresentar o resultado da identificação das Terras Húmidas com recurso a GIS, à Direcção Nacional de Ambiente (DINAB); 
• Preparar mapas dos potenciais locais de ocorrência de TH numa escala de 1:25.000 e criar um banco de dados para armazenamento de 

informações sobre os componentes específicos de terras húmidas, incluindo captação de água, a flora e fauna; 
• Cruzar as informações fornecidas a nível local, com a dos mapas previamente produzidos, para identificar e actualizar os pontos de TH com 

mais de 500 hectares;  
• Fazer o levantamento das coordenadas das TH, visando a criação da base de dados;  
• Preparar e facilitar os diferentes encontros onde com os intervenientes relevantes, quando necessário; 
• Contactar as instituições caso alguma informação esteja omissa ou não esteja clara; 
• Manter regularmente informada a DINAB consoante o decorrer das actividades; 
• Apresentar o esboço do Inventário incluindo os resultados do trabalho de campo à DINAB; 
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• Preparar um Relatório Resumo com a lista de recomendações de Terras Húmidas a serem incluídas na Lista Ramsar nas línguas Portuguesa 
e Inglesa que deve ser apresentado à DINAB para aprovação;  

• Apresentar os documentos finais revistos e aprovados pelo MITADER, em formato digital e físico, segundo o guião sobre a preparação dos 
inventários da Convenção de Ramsar. 

 

VII. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO(S) CONSULTOR(ES) 

• Experiência na elaboração de inventários de recursos naturais e conhecimento de questões ambientais (biofísicos, ecológicos, hidrológicos, etc); 

• Conhecimento da Legislação Moçambicana e experiência sobre gestão dos recursos naturais, economia ambiental e conservação dos 
ecossistemas, desenvolvimento e gestão sustentável bem como outros aspectos ambientais; 

• Conhecimento do Quadro de Ramsar para Inventário de Terras Húmidas, Avaliação, Planeamento, Gestão, Acompanhamento e Restauração, 
bem como utilização racional de terras húmidas; directrizes de Ramsar sobre Gestão da Bacia Hidrográfica; directrizes da IUCN sobre gestão 
de áreas protegidas, etc.; 

• Conhecimento na execução do Sistema de Informação Geográfica (GIS) e sensoriamento remoto; 

• Disponibilidade para viajar para as províncias objecto do inventário;  
• Auto-gestão de competências, incluindo capacidade de organização, trabalhar sob pressão e de forma independente, obtenção de resultados e 

comprometimento para cumprir prazos; 
• Forte relacionamento interpessoal e habilidades de coordenação de trabalho; 
• Excelentes capacidade de comunicação oral e escrita em português e inglês; 

 
 

VIII. DURAÇÃO 

A duração do trabalho da consultoria é de 03 meses. 
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IX. ORÇAMENTO 

O valor para financiar as actividades será da responsabilidade do MITADER através da DINAB com apoio de fundos disponibilizados pela Convenção 
de Ramsar/WWF- Moçambique. 

O Pagamento será efectuado em três fases: 

- 1ª fase: Apresentação do resultado da identificação das Terras Húmidas com recurso a GIS, à Direcção Nacional de Ambiente (DINAB) (30%);  

- 2ª fase: Apresentação do esboço do inventário e Relatório com a Lista de recomendações Ramsar (50%); 

- 3ª fase: Apresentação dos relatórios revistos e aprovados pelo MITADER (20%). 

 

 

 
 
 

 
 

Elaborado em Maputo, Março 2017 

O Coordenador do Projecto 
Ivete Maibaze - Diretora Nacional de Gestão Ambiental - 

DINAB/MITADER 
Av: Acordos de Lusaka, 2115 - C.P. 2020, Maputo – Tel: 21- 465622 – Fax: 21- 465849 


