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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Moção de saudação à Comissão de Paz 

para Moçambique 

A Assembleia da República, reunida na sua 1.a Sessão 
Extraordinária, de 22 de Setembro a 12 de Outubro de 
1992, analisou o relatório da Comissão de Paz para Mo-
çambique, apresentado pelo Chefe de Estado, Sua Exce-
lência o Presidente da República, Joaquim Alberto Chis-
sano. 

Com grande profundidade e clareza, o relatório analisou 
as diversas etapas percorridas e que vieram culminar na 
Assinatura, em 4 de Outubro de 1992, do Acordo Geral 
de Paz de Moçambique. 

A missão de que foi incumbida a Comissão de Paz, 
embora espinhosa e complexa, seguindo por caminhos 
longos, duros e sinuosos, foi cumprida com êxito, corres-
pondendo à justa expectativa do nosso Povo. 

À mesa do diálogo franco e directo, pusemos termo à 
guerra fratricida que há mais de 15 anos devastava o 
País, semeando a morte e sofrimento entre os moçambi-
canos e provocando destruições que ameaçavam criar caos 
económico e social. 

Homens e mulheres, jovens, velhos e crianças de todo 
o País, vibraram e exultaram de alegria, regozijando-se 
pela tão almejada Paz. 

O Povo Moçambicano foi, é e será sempre o verdadeiro 
obreiro de todas as vitórias nacionais. 

Os Deputados da Assembleia da República, reunida 
na sua 1.a Sessão Extraordinária, congratulam a Comissão 
de Paz pelos sucessos alcançados para o bem do Povo 
e da Nação Moçambicana e acolhem com entusiasmo e 
orgulho patriótico o Acordo Geral de Paz. 

A Assembleia da República saúda, efusivamente, o 
Chefe de Estado, Presidente da República, Joaquim Alber-
to Chissano pelo seu engajamento pessoal, serenidade, per-
severança e lucidez demonstrados no papel decisivo de 
direcção do processo global que conduziu à Paz. 

Saúda, em particular, a delegação governamental que, 
em Roma, revelou uma alta sensibilidade sobre os inte-
resses nacionais e uma elevada consciência dos sentimentos 
populares que permitiram alcançar uma' paz digna para 
todos os moçambicanos. 

Saudamos as forças vivas da Nação que, nas frentes de 
defesa e segurança, da produção, da administração, da 
educação, da saúde, do desporto e da cultura, as confissões 
religiosas, que, com coragem e abnegação, no meio das 
maiores dificuldades, deram continuidade à soberania e à 
unidade da Nação Moçambicana. 

A Assembleia da República rende homenagem aos esfor-
ços incansáveis dos mediadores, da comunidade interna-
cional e em especial ao Governo Italiano, aos Chefes de 
Estado e países africanos e doutros continentes, bem como 



dos observadores, pelo importante contributo dado na mis-
são de procura de Paz e reconciliação para o Povo Mo-
çambicano. 

Nós, Deputados da Assembleia da República, como 
mandatários do Povo Moçambicano, assumimos com ele 
a profunda dimensão da verdadeira reconciliação e solida-
riedade nacionais participando, activa e criadoramente, 
no enquadramento social, na acomodação e efectiva inte-
gração dos regressados de países vizinhos, dos deslocados 
e dos desmobilizados, no apoio ao novo exército nacional, 
nas tarefas de reconstrução nacional e no aprofundamento 
da democracia. 

Pela paz, reconciliação, justiça e progresso! 

A luta continual 

Juntos venceremos! 

Aprovada por aclamação pela Assembleia da Re-
pública aos 13 de Outubro de 1992. 

Publique-se. 

O Presidente da Assembleia da Repúbblica, Marcelino 
dos Santos. 

MINISTÉRIO DO COMERCIO 

Despacho 

O artigo 129 do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado, aprovado pelo Decreto n.° 14/87, de 20 de Maio, 
estabelece que o pagamento de subsídio por falhas será 
para funcionários que estejam a exercer as funções de 
pagadores, tesoureiros, recebedores ou outros cargos afins. 

Nestes termos, tornando-se necessário regulamentar o 
processo de atribuição do subsídio por falhas no Minis-
tério do Comércio, serviços dependentes e instituições 
subordinadas, determino: 

1. É aprovado o pagamento do subsídio por falhas aos 
funcionários do Ministério do Comércio, serviços depen-
dentes e instituições subordinadas. 

2. Para o abono do subsídio por falhas, são fixadas as 
seguintes regras: 

a) Aos funcionários com a categoria de tesoureiro e 
outros que movimentam valores em numerário 
até dois milhões de meticais é atribuído um 
subsídio de 1000,00 MT acrescido à sua tarifa; 

b) Aos funcionários com categoria de tesoureiro e 
outros, que movimentam valores em numerário 
até quatro milhões de meticais é atribuído um 
subsídio de 2000,00 MT acrescido à sua tarifa 
mensal; 

c) Aos funcionários com a categoria de oficiais de 
administração e outros funcionários, exercendo 
as funções de pagadores, tesoureiros e recebe-
dores que movimentam valores em numerário 
superiores a quatro milhões de meticais é atri-
buído um subsídio de 3000,00 MT acrescido 
à sua tarifa mensal. 

3. E revogado o despacho sobre o pagamento do subsí-
dio por falhas aos funcionários do Ministério do Comércio, 

serviços dependentes e instituições subordinadas, publi-
cado no Boletim da República, 1.a série, n.° 7, de 13 de 
Fevereiro de 1991. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 19 de Agosto 
de 1992. - O Ministro do' Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
E SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS 

Diploma Ministerial n.° 173/92 
de 28 de Outubro 

As normas jurídicas que disciplinam a classificação, ca-
tegorias profissionais, funções, tirocínios e cursos dos marí-
timos pescadores, adiante designados simplesmente pesca-
dores, encontram-se ainda no Decreto-Lei n.° 45 968, 
de 15 de Outubro de 1964 e no seu regulamento, aprovado 
na mesma data pelo Decreto n.° 45 969, o designado «Regu-
lamento de Inscrição Marítima, Matrícula e Lotações dos 
Navios da Marinha Mercante e de Pesca». 

Porque a desactualização destes diplomas legais e o ser 
desajustamento à actual realidade moçambicana é evi-
dente, desde há muito que a mencionada regulamentação 
deixou de satisfazer as necessidades do sector das pescas. 

Com o desenvolvimento deste sector económico a frota 
de pesca foi integrando diversos tipos de embarcações o 
que, naturalmente, originou novas funções e categorias pro-
fissionais, obviamente, não contempladas pela lei vigente. 
Esta complexa situação recomenda a urgente reestrutura-
ção das carreiras profissionais dos pescadores, com a cria-
ção das categorias necessárias à eficiente operação das em-
barcações de pesca e a adequada definição de funções, 
preparação e certificação profissional dos pescadores da 
frota pesqueira. 

Estas e outras questões conexas com as Marinhas Mer-
cante e de Pesca terão de ser resolvidas de forma global 
com a aprovação de um novo «Regulamento de Inscrição 
Marítima da República de Moçambique». Assim, prosse-
guindo o esforço legislativo iniciado com a Lei das Pescas 
e enquanto aquele diploma não for publicado, impõe-se 
disciplinar, sem mais atraso as matérias da Marinha de 
Pesca relativas à classificação, categorias profissionais, fun 
ções, tirocínios e cursos, dotando-as com os mecanismos 
indispensáveis à sua dinamização. 

Nestes termos, o Ministro dos Transportes e Comunica-
ções e o Secretário de Estado das Pescas determinam: 

C A P Í T U L O I 

ARTIGO 1 

Objecto e definições) 

(Objecto) 

O presente diploma legal tem por objecto disciplinar, 
relativamente aos marítimos afectos à actividade das pes-
cas, a sua classificação, categorias profissionais, funções, 
tirocínios e cursos. 

ARTIGO 2 

(Definições) 
Para os efeitos do presente diploma legal entende-se por: 

a) Marítimo Pescador: o inscrito marítimo que exerce 
actividade em embarcações de pesca; 

b) Classificação: sistema de classes e categorias pro-
fissionais em que os marítimos pescadores se 
integram; 



c) Funções: cargos que os marítimos pescadores po-
dem exercer a bordo das embarcações de pesca, 
em consequência das categorias profissionais 
que lhes estão atribuídas; 

d) Tirocínios: tempo de embarque e tempo de nave-
gação exigido aos marítimos pescadores, para 
ingresso em categoria profissional superior; 

e) Tempo de embarque: tempo decorrido desde a data 
da inclusão do marítimo pescador no rol de 
matrícula de uma embarcação até à data do 
desembarque; 

f) Tempo de navegação: o que for realizado no mar 
e dentro de barras, rios ou portos no exercício 
da pesca ou em navegação preliminar ou com-
plementar da navegação de mar; 

g) Cursos: os ministrados pela Escola Náutica de Mo-
çambique e Escola de Pesca; 

h) Diplomas e certificados: os emitidos pela Escola 
Náutica de Moçambique, Escola de Pesca, ou-
tros estabelecimentos de ensino e pelas Auto-
ridades Marítimas; 

i) Certificados escolares: documentos que atestam o 
aproveitamento obtido em curso ministrado pela 
escola emissora; 

j) Certificados profissionais: documentos que atestam 
a categoria profissional dos marítimos pescado-
res, emitidos pelas Autoridades Marítimas. 

C A P Í T U L O I I 

Marítimos pescadores e sua classificação 

ARTIGO 3 

(Classificação) 

Para os efeitos do presente diploma os marítimos pes-
cadores classificam-se em classes e categorias profissio-
nais. 

ARTIGO 4 

(Classes) 
Os pescadores dividem-se em três classes: 

a) Oficiais de pesca; 
b) Mestrança de pesca; 
c) Marinhagem de pesca. 

ARTIGO 5 

(aliciais de peses) 

A classe de oficiais de pesca compreende as seguintes 
categorias profissionais: 

a) Capitão pescador; 
b) Primeiro piloto pescador; 
c) Piloto pescador; 
d) Piloto pescador praticante; 
é) Maquinista chefe; 

f) Primeiro-oficial de máquinas; 
g) Oficial de máquinas; 
h) Oficial de máquinas praticante; 
í) Oficial radiotécnico. 

ARTIGO 6 

(Mestrança de pesca) 

A classe de mestrança de pesca compreende as seguintes 
categorias profissionais: 

d) Mestre do alto pescador; 
b) Mestre costeiro pescador; 
c) Contramestre pescador; 

d) Arrais costeiro pescador; 
e) Arrais local pescador; 

f) Motorista de 1.a classe; 
g) Motorista de 2.a classe; 
h) Motorista de 3.a classe; 

i) Operador de radiotelefone; 
j) Artífice de pesca. 

ARTIGO 7 

(Marinhagem de pesca) 

A classe de marinhagem de pesca compreende as seguin-
tes categorias profissionais: 

a) Marinheiro pescador; 
b) Pescador; 
c) Marinheiro motorista; 
d) Cozinheiro. 

C A P I T U L O I I I 

Funções, tirocínios e outros requisitos 
de acesso às categorias profissionais 

SECÇÃO I 

(Pessoal do convés) 
SUBSECÇÃO I 

(Oficiais de pesca) 

ARTIGO 8 

(Capitão pescador) 

1. Ao capitão pescador compete exercer o comando de 
embarcações de pesca de qualquer tonelagem. 

2. A categoria de capitão pescador é atribuída ao pri-
meiro piloto pescador que prove satisfazer cumulativamente 
as seguintes condições: 

a) Ter três anos de embarque em embarcações de 
pesca industrial, dos quais dois anos como pri-
meiro piloto pescador; 

b) Ter 3600 horas de navegação, das quais 2000 
como imediato de embarcações de pesca indus-
trial; 

c) Estar habilitado com o curso de navegação corres-
pondente à regra II/2 ou equivalente; 

d) Ter boas informações de serviço. 

ARTIGO 9 

(Primeiro piloto pescador) . 

1. Ao primeiro piloto pescador compete exercer, èm 
embarcações de pesca, as funções de: 

a) Imediato ou piloto de embarcações de qualquer 
tonelagem; 

b) Comandante de embarcações até 800 TAB, desde 
que tenha três anos de embarque em embarca-
ções de pesca industrial. 

2. A categoria de primeiro piloto pescador é atribuída 
ao piloto pescador que prove satisfazer cumulativamente 
as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque em embarcações de 
pesca industrial, após a obtenção da categoria 
de piloto pescador praticante; 

b) Ter 3600 horas de navegação em embarcações de 
pesca industrial; 

c) Estar habilitado com o 2.° grau do curso de nave-
gação correspondente à regra II/2-4 ou equi-
valente. 



ARTIGO 10 

(Piloto pescador) 

1. Ao piloto pescador compete exercer, em embarcações 
de pesca, as funções de imediato ou piloto d& embarcações 
de qualquer tonelagem. 

2. A categoria de piloto pescador é atribuída ao oficial 
que prove satisfazer cumulativamente as seguintes condi-
ções: 

a) Ter um ano de embarque em embarcações de pesca 
industrial, após a obtenção do 1.° grau do curso 
de navegação correspondente à regra II/4 ou 
equivalente; 

b) Ter 3600 horas de navegação em embarcações de 
pesca industrial; 

c) Estar habilitado com o curso de especialização em 
pescas. 

3. A categoria de piloto pescador pode, ainda, ser atri-
buída ao mestre do alto pescador que prove satisfazer 
cumulativamente as seguintes condições: 

a) Estar habilitado com o 1.° grau do curso de nave-
gação correspondente à regra II/4 ou equiva-
lente; 

b) Ter 3600 horas de navegação em embarcações de 
pesca industrial; 

c) Ter um ano de embarque em embarcações de pesca 
industrial, após a conclusão do 1.° ou 2.° grau 
do curso de navegação ou equivalente. 

4. Os marítimos pescadores que à data da entrada em 
vigor do presente diploma possuam as categorias de piloto 
a bordo de embarcações de pesca ingressam na de piloto 
pescador, desde que reúnem os requisitos exigidos pela 
convenção STCW. 

ARTIGO 11 

(Piloto pescador praticante) 

1. Ao piloto pescador praticante compete exercer as 
funções que lhe forem ordenadas pelo comandante, com-
patíveis com a sua categoria e com vista ao preenchimento 
das condições de acesso à categoria de piloto pescador. 

2. A categoria de piloto pescador praticante é atribuída 
ao oficial graduado com o 1.° ou 2.° grau do curso de nave-
gação ou equivalente, que embarque em embarcações de 
pesca industrial para preenchimento das condições de 
acesso à categoria de piloto pescador. 

3. O praticante de piloto pescador embarca extralotação 
de pesca. 

SUBSECÇÃO II 

(Mestrança de pesca) 

ARTIGO 12 

(Mestre do alto pescador) 

1. Ao mestre do alto pescador compete exercer as fun-
ções de: 

a) Mestre de embarcações de pesca até 400 TAB, sem 
limite de área; 

b) Imediato de embarcações de pesca até 800 TAB; 
c) Chofe de quarto de navegação em embarcações de 

pesca até 1000 TAB. 

2. A categoria de mestre do alto pescador é atribuída 
ao mestre costeiro pescador que prove satisfazer cumulativa-
mente as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque em embarcações de 
pesca industrial, após a obtenção da categoria 
dc mestre costeiro pescador; 

b) Estar habilitado com o curso de mestre do alto 
pescador ou equivalente. 

ARTIGO 13 

(Mestre costeiro pescador) 

1. Ao mestre costeiro pescador compete exercer as fun-
ções de: 

a) Mestre de embarcações de pesca até 150 TAB, na 
área da zona económica exclusiva; 

b) Imediato de embarcações de pesca até 400 TAB; 
c) Chefe de quarto de navegação de embarcações dc 

pesca até 800 TAB. 

2. A categoria de mestre costeiro pescador é atribuída 
ao contramestre pescador que prove satisfazer cumulati-
vamente as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque em embarcações de 
pesca industrial ou semi-industrial, após a 
obtenção da categoria de contramestre pesca-
dor; 

b) Estar habilitado com o curso de mestre costeira 
pescador ou equivalente. 

ARTIGO 14 

(Contramestre pescador) 

1. Ao contramestre pescador compete exercer as fun-
ções de: 

a) Mestre de embarcação de pesca até 50 TAB, na 
área do mar territorial; 

b) Imediato de embarcações de pesca até 150 TAB; 
c) Chefe de quarto de navegação de embarcações de 

pesca até 400 TAB. 

2. A categoria de contramestre pescador e atribuída ao: 
a) Marinheiro pescador ou marinheiro motorista que 

prove satisfazer cumulativamente as seguintes 
condições: 

1) Ter dois anos de embarque em embarca-
ções de pesca; 

2) Estar habilitado com o curso de contra-
mestre pescador ou equivalente. 

b) Pescador que prove satisfazer cumulativamente as 
seguintes condições: 

1) Ter cinco anos de embarque em embar-
cações de pesca; 

2) Possuir a escolaridade mínima de 9.a clas-
se; 

3) Estar habilitado com o curso de contra-
mestre pescador ou equivalente. 

ARTIGO 15 

(Arrais costeiro pescador) 

1. Ao arrais costeiro pescador compete o governo de 
embarcações licenciadas para a pesca semi-industrial até 
15 TAB, na área do mar territorial. 

2. A categoria de arrais costeiro pescador é atribuída ao 
marítimo que prove satisfazer cumulativamente as seguin-
tes condições: 

a) Ter cinco anos de embarque em embarcações de 
pesca; 

b) Estar habilitado com a carta de arrais costeiro 
pescador. 



3. A carta de arrais costeiro pescador é atribuída, pelas 
Autoridades Marítimas, ao marítimo que obtenha aprova-
ção no exame a que referem os artigos 137.° a 143.° e 150.° 
do «Regulamento de Inscrição Marítima, Matrícula e Lota-
ção dos Navios de Marinha Mercante e de Pesca», apro-
vado pelo Decreto n.° 45 969, de 15 de Outubro de 1964. 

4. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma possuam a categoria de arrais de pesca cos-
teiro ingressam na de arrais costeiro pescador. 

ARTIGO 16 

(Arrais local pescador) 

1. Ao arrais local pescador compete o governo de em-
barcações licenciadas para a pesca artesanal de tonelagem 
inferior a 5 TAB. 

2. A categoria de a rms local pescador é atribuída ao 
marítimo que prove satisfazer cumulativamente as seguin-
tes condições: 

a) Ter três anos de embarque em embarcações de 
pesca; 

b) Estar habilitado com a carta de arrais local pes-
cador. 

3. A carta de arrais local pescador é atribuída, pelas 
Autoridades Marítimas, ao marítimo que obtenha aprova-
ção no exame a que referem os artigos 137.° a 143.° e 151.° 
do «Regulamento de Inscrição Marítima, Matrícula e Lota-
ção dos Navios de Marinha Mercante e de Pesca», apro-
vado pelo Decreto n.° 45 969, de 15 de Outubro de 1964. 

4. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma possuam a categoria de arrais de pesca lo-
cal ingressam na de arrais local pescador. 

SUBSECÇÃO III 

(Marinhagem de pesca) 

ARTIGO 17 

(Marinheiro pescador) 

1. Ao marinheiro pescador compete executar, em em-
barcações de pesca, as tarefas inerentes ao serviço de con-
vés, incluindo as referentes à captura, processamento do 
pescado, conservação e manutenção das artes e instrumen-
tos de pesca, bem como, fazer parte de quarto de navega-
ção. 

2. O marinheiro pescador pode, também, exercer fun-
ções de governo em embarcações de pesca até 5 TAB, desde 
que tenha dois anos de embarque em embarcações de pesca. 

3. A categoria de marinheiro pescador é atribuída ao 
indivíduo que prove ter o curso de marinheiro pescador 
ou equivalente. 

ARTIGO 18 

(Pescador) 

1. Ao pescador compete executar, em embarcações de 
pesca, as tarefas inerentes ao serviço de convés, incluindo 
as referentes à captura, processamento do pescado, con-
servação, beneficiação e limpeza das embarcações, artes e 
instrumentos de pesca. 

2. A categoria de pescador é atribuída ao inscrito ma-
rítimo que embarque em embarcação de pesca e aí não 
exerça outras funções. 

3. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma legal possuam a categoria de moço pescador 
ingressam na de pescador. 

SECÇÃO II 
(Pessoal de máquinas) 

SUBSECÇÃO I 

(Oficiais de máquinas) 

ARTIGO 19 

(Maquinista-chefe) 

1. Ao maquinista-chefe compete exercer as funções de 
chefe de máquinas em embarcações com qualquer potência 
propulsora. 

2. A categoria de maquinista-chefe é atribuída ao pri-
meiro-oficial de máquinas que prove satisfazer cumulativa-
mente as seguintes condições: 

a) Ter um ano de embarque, em embarcações, após 
a obtenção da categoria de primeiro-oficial de 
máquinas; 

b) Estar habilitado com o curso de máquinas marí-
timas correspondente à regra III/2 ou equiva-
lente. 

ARTIGO 2 0 

(Primeiro-oficial de máquinas) 

1. Ao primeiro-oficial de máquinas compete exercer as 
funções de: 

a) Chefe de máquinas em embarcações com potência 
propulsora inferior a 3000 KW, desde que te-
nha um ano de embarque como primeiro maqui-
nista em embarcações; 

b) Primeiro maquinista em embarcações com qual-
quer potência propulsora, desde que tenha de-
zoito meses de embarque após a obtenção da 
categoria de oficial de máquinas. 

2. A categoria de primeiro-oficial de máquinas é atri-
buída ao oficial de máquinas que prove satisfazer cumu-
lativamente as seguintes condições: 

a) Ter um ano de embarque como oficial de máqui-
nas em embarcações com potência propulsora 
superior a 750 KW; 

b) Estar habilitado com o 2.° grau do curso de má-
quinas marítimas correspondente à regra III/3 
ou equivalente. 

ARTIGO 21 

(Oficial de máquinas) 

1. Ao oficial de máquinas compete exercer as funções 
de: 

a) Chefe de máquinas em embarcações com potência 
propulsora inferior a 1000 KW, desde que tenha 
dezoito meses de embarque como oficial de 
máquinas em embarcações e esteja habilitado 
com o 2.° grau do curso de máquinas marítimas 
ou equivalente; 

b) Primeiro maquinista em embarcações com potencia 
propulsora inferior a 3000 KW; 

c) Chefe de serviço de quartos em embarcações com 
qualquer potência propulsora. 

2. A categoria de oficial de máquinas é atribuída ao 
oficial que prove satisfazer cumulativamente as seguintes 
condições: 

a) Ter dois anos de embarque; 
b) Estar habilitado com o 1.° ou 2.° grau do curso 

de máquinas marítimas correspondente à re-
gra I I I /4 ou equivalente. 



ARTIGO 22 

(Oficial de máquinas praticante) 

1. Ao oficial de máquinas praticante compete exercer 
as funções que lhe forem ordenadas pelo chefe de máqui-
nas, compatíveis com a sua categoria e com vista ao preen-
chimento das condições de acesso à categoria de oficial de 
máquinas. 

2. A categoria do oficial de máquinas praticante é atri-
buída ao oficial graduado com o 1.° ou 2° grau do curso 
d® máquinas marítimas ou equivalente que embarque para 
preenchimento das condições de acesso à categoria dc ofi-
cial de máquinas. 

3. O praticante de oficial de máquinas embarca extralo-
tação de pesca 
SUBSECÇÃO II 

(Mestrança de máquinas) 

ARTIGO 23 

(Motorista de 1.a ciasse) 

1. Ao motorista de 1.a classe compete exercer as fun-
ções de: 

a) Chefe de máquinas em embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 750 KW, desde 
que tenha dois anos de embarque em embarca-
ções de pesca; 

b) Primeiro maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 1250 KW; 

c) Segundo maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 1500 KW: 

d) Terceiro maquinista de embarcações de pesca com 
qualquer potência propulsora. 

2. A categoria de motorista de 1.a classe é atribuída ao 
motorista de 2.a classe que prove satisfazer cumulativa-
mente as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque, após a obtenção de 
categoria de motorista de 2.a classe; 

b) Estar habilitado com o curso de motorista de 
1.a classe ou equivalente. 

3. Os marítimos que à data da entrada em vigor do 
presente diploma legal possuirem a categoria de motorista 
prático de 1.a ciasse ingressam na de motorista de 1.a classe. 

ARTIGO 24 

(Motorista de 2.a classe) 

1. Ao motorista de 2.a classe compete exercer as fun-
ções de: 

a) Chefe de máquinas em embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 500 KW, desde 
que tenha dois anos de embarque em embarca-
ções de pesca; 

b) Primeiro maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 750 KW; 

c) Segundo maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 1000 KW; 

d) Terceiro maquinista de embarcações de pesca com 
potência inferior a 1250 KW. 

2. A categoria de motorista de 2.a classe é atribuída ao 
motorista de 3.a classe que prove satisfazer cumulativa-
mente as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque, após a obtenção da 
categoria de motorista de 3.a classe; 

b) Estar habilitado com o curso de motorista de 
2.a classe ou equivalente. 

3. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma legal possuirem a categoria de motorista prá-
tico de 2.a classe ingressam na de motorista de 2.a classe. 

ARTIGO 25 

(Motorista de 3.a classe) 

1. Ao motorista de 3.a classe compete exercer as funções 
de: 

a) Chefe de máquinas em embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 150 KW, desde 
que tenha dois anos de embarque em embarca-
ções de pesca; 

b) Primeiro maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 500 KW; 

c) Segundo maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 750 KW; 

d) Terceiro maquinista de embarcações de pesca com 
potência propulsora inferior a 1000 KW. 

2. A categoria de motorista de 3.a classe é atribuída ao 
marinheiro motorista ou marinheiro pescador que prove 
satisfazer cumulativamente as seguintes condições: 

a) Ter dois anos de embarque, em embarcações de 
pesca; 

b) Estar habilitado com o curso de motorista de 
3.a classe ou equivalente. 

3. Aos marítimos que à data da entrada em vigor do 
presente diploma legal possuirem a categoria de motorista 
prático de 3.a classe ingressam na de motorista de 3.a classe. 

SUBSECÇÃO III 
(Marinhagem de máquinas) 

ARTIGO 26 

(Marinheiro motorista) 

1. Ao marinheiro motorista compete executar, em em-
barcações de pesca, todas as funções inerentes ao serviço 
de máquinas, compatíveis com a sua preparação, bem 
como, as referentes à captura e processamento do pescado. 

2. O marinheiro motorista pode, também, exercer as fun-
ções de motorista em embarcações de pesca com potência 
propulsora até 75 KW. 

3. A categoria de marinheiro motorista é atribuída ao 
indivíduo que prove ter o curso de marinheiro motorista 
ou equivalente. 

4. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma legal possuam a categoria de ajudante de 
motorista ingressam na de marinheiro motorista. 

SECÇÃO III 

(Pessoal radiotécnico) 
SUBSEcÇÃO I 

(Oficiais radlotécnicos) 

ARTIGO 27 

(Oficial radiotécnico) 

1. Ao oficial radiotécnico compete exercer todas as fun-
ções inerentes ao serviço de radiocomunicações das embar-
cações. 

2. A categoria de oficial radiotécnico, em embarcações, 
é atribuída ao oficial que prove satisfazer cumulativamente 
as seguintes condições: 

a) Ter um ano de embarque; 
b) Estar habilitado com o curso de radiotecnia com-

pleto ou equivalente. 



SUBSECÇÃO II 

(Mestrança radiotécnica) 

ARTIGO 28 

(Operador de radiotelefone) 

1. Ao operador de radiotelefone compete exercer as fun-
ções inerentes ao serviço de radiotelefonia das embarca-
ções. 

2. A categoria de operador de radiotelefone, em embar-
cações, é atribuída ao indivíduo que prove satisfazer cumu-
lativamente as seguintes condições: 

a) Ter um ano de embarque; 
b) Estar habilitado com o certificado geral de opera-

dor de radiotelefone. 

3. Os marítimos que à data da entrada em vigor do pre-
sente diploma são designados por electroradionavegantes 
ingressam na categoria de operador de radiotelefone. 

SECÇÃO IV 
(Pessoal artífice) 

ARTIGO 29 
(Artífice de pesca) 

1. A categoria de artífice de pesca é atribuída ao profis-
sional especializado que aos armadores interesse matricular 
nas suas embarcações de pesca, para a execução de ser-
viços relacionados com a pesca e inerentes à sua profissão. 

2. A categoria de artífice de pesca é acrescentada a 
correspondente especialidade. 

3. Os indivíduos que à data da entrada em vigor do 
presente diploma estejam matriculados em embarcações de 
pesca, desempenhando funções não previstas nas Secções I, 
II, III e V deste diploma; ingressam na categoria de artí-
fice de pesca, com as respectivas especialidades. 

4. Os armadores das embarcações de pesca devem regu-
larizar as situações dos marítimos pescadores a que respeita 
este artigo, no prazo de 90 dias a contar da data de entrada 
em vigor do presente diploma. 

SECÇÃO v 

(Pessoal de câmara) 
ARTIGO 30 

(Cozinheiro) 

1. Ao cozinheiro compete exercer todas as funções ine-
rentes ao serviço de cozinha, paióis e despensa das embar-
cações de pesca. 

2. A categoria de cozinheiro, em embarcações de pesca, 
é atribuída ao indivíduo que prove satisfazer cumulativa-
mente as seguintes condições: 

a) Ter um ano de experiência profissional; 
b) Estar habilitado com aptidão profissional para o 

exercício das funções de cozinheiro. 

ARTIGO 31 
(Ajudante de cozinheiro) 

1. A categoria de ajudante de cozinheiro, em embarca-
ções de pesca, é atribuída ao indivíduo que prove satis-
fazer cumulativamente as seguintes condições: 

a) Estar habilitado para o exercício das funções de 
ajudante de cozinheiro. 

SECÇÃO VI 

(Transição de regime) 
ARTIGO 32 

(Ingresso nas novas categorias profissionais) 

Os marítimos pescadores que à data da entrada em vigor 
do presente diploma possuam categorias profissionais de-
signadas pelos mesmos nomes das actuais, ingressam nas 
correspondentes categorias profissionais aqui previstas. 

CAPITULO IV 

(Cursos) 
ARTIGO 33 

(Cursos, diplomas e certificados) 

1. Os cursos exigidos aos marítimos pescadores para 
acesso às categorias profissionais previstas no presente di-
ploma são os indicados neste capítulo. 

2. Ao aluno que obtenha aproveitamento em qualquer 
dos cursos referidos no número anterior é passado o,corres-
poadente diploma ou certificado escolar, pela escola res-
ponsável. 

3. A inscrição ou ingresso na categoria a que o curso 
dá direito é efectuada pelas autoridades marítimas logo que 
o marítimo pescador apresente o respectivo certificado es-
colar e prove ter efectuado os tirocínios exigidos no pre-
sente diploma. 

ARTIGO 34 
(Cursos a ministrar aos pescadores) 

Os cursos a ministrar aos pescadores são os seguintes: 
a) Cursos de oficiais; 

b) Cursos de mestrança; 
c) Cursos de marinhagem. 

ARTIGO 35 
(Cursos de oficiais) 

1. Os cursos de oficiais de pesca referidos no artigo 
anterior são os seguintes: 

a) Curso de navegação; 
b) Curso de máquinas marítimas; 
c) Curso de radiotecnia; 
d) Curso de especialização em pescas. 

2. Os cursos mencionados nas alíneas a), b) e c) são 
ministrados pela Escola Náutica de Moçambique. 

3. O curso mencionado na alínea d) é ministrado pela 
Escola de Pesca. 

ARTIGO 36 
(Cursos de mestrança) 

1. Os cursos de mestrança de pesca referidos no ar-
tigo 34 são os seguintes: 

a) Curso de mestre do alto pescador; 
b) Curso de mestre costeiro pescador; 
c) Curso de contramestre pescador; 
d) Curso de motorista de 1.a classe; 
e) Curso de motorista de 2.a classe; 
f) Curso de motorista de 3.a classe. 

2. Os cursos referidos no número anterior são minis-
trados pela Escola de Pesca. 



ARTIGO 37 

(Cursos de marinhagem) 

1. Os cursos de marinhagem de pesca referidos no ar-
tigo 34, c) são os seguintes: 

a) Curso de marinheiro pescador; 
b) Curso de marinheiro motorista. 

2. Os cursos mencionados na alínea anterior são minis-
trados pela Escola dc Pesca. 

ARTIGO 38 

(Outros cursos) 

Quando as circunstâncias o justifiquem podem ser cria-
dos outros cursos para os marítimos pescadores, para além 
dos referidos nos artigos do presente capítulo. 

C A P Í T U L O V 

(Disposições finais) 
ARTIGO 39 

(Validade dos documentos anteriormente emitidos) 

Os documentos emitidos ao abrigo da legislação ante-
rior mantêm a sua validade enquanto não forem substituí-
dos por outros, nos termos do presente diploma legal. 

ARTIGO 40 

(Norma revogatória) 

São revogadas as disposições relativas à marinha de 
pesca do Decreto-Lei n.° 45 968, de 15 de Outubro 
de 1964, e do Decreto n.° 45 969, de 15 de Outubro 
de 1964, que contrariem o disposto no presente diploma 

ARTIGO 41 

(Entrada em vigor) 

O presente diploma entra em vigor no dia da sua publi-
cação. 

ARTIGO 42 

(Dúvidas e casos omissos) 

As dúvidas e os casos omissos que resultem da aplicação 
do presente diploma são resolvidos por despacho do Se-
cretário de Estado das Pescas. 

Maputo, 29 de Setembro dc 1992. - O Vice-Ministro 
dos Transportes e Comunicações, Isaías de Abreu David 
Muhate. - O Secretário de Estado das Pescas, Moisés 
Rafael Massinga. 


