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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Após a aquisição do Projeto de Carvão da Estima (Estima Coal Project) (ECP), em 2012, a 

ENRC embarcou em estudos de viabilidade necessários a fim de obter as licenças para 

construção. O reservatório mineral e infraestrutura auxiliar à volta da mina será solicitou 

uma avaliação de impacto Social & Ambiental e Plano de Gerenciamento. Em 2014, a 

Avaliação de Impacto Social foi empreendida para analisar os possíveis impactos do ECP 

projeto de engenharia, técnica de mineração, disposição de mina e infraestrutura auxiliar 

em comunidades vizinhas. 

O âmbito de trabalho limitava-se à comunidade de Chissua, localizada dentro da pegada da 

mina. Uma vez que o esboço da mina foi delineado e georreferenciado, os resultados 

evidenciaram que o acesso ao terreno era crítico para o sucesso da implementação da ECP. 

Os principais impactos do ECP que afetarão negativamente a Comunidade próxima estão 

relacionados ao aumento dos níveis de poeira e ruído, perca de acesso ao terreno, aumento 

de tráfego rodoviário, afluxo de pessoas e o distúrbio ou perca de cemitérios. Os efeitos 

positivos para efeitos da aplicação do ECP são relacionados a oportunidades económicas, 

acesso aos serviços, urbanização da área, estímulo da economia local, aumento das 

oportunidades de emprego. 

Tendo em conta a dependência das comunidades do entorno de serviços ecossistémicos 

derivados da funcionalidade do solo, vegetação e recursos hídricos naturais, impacto na 

função do ecossistema e alterações de ocupação do solo e acesso tem o potencial para graves 

impactos sobre as comunidades dentro e ao redor da área do projeto. Nesse sentido, a 

elaboração bem-sucedida (com envolvimento da Comunidade) e a implementação do plano 

de reassentamento e o fornecimento de meios de subsistência alternativos é a pedra angular 

da mitigação do impacto ambiental bem-sucedido, bem como sendo crucial para desvendar 

os benefícios potenciais e as oportunidades de elevação socioeconómicas inerentes um 

projeto desta natureza. 

Um conjunto de 14 Planos de Gestão Social têm sido propostos para cada impacto e são 

descritos no Relatório de Avaliação de Impacto Social.  

Para a população diretamente afetada, a perca do acesso ao terreno usado para habitação e 

agricultura será total e permanente. Para a população indiretamente afetada, a perca de 

terreno poderá ser parcial, mas outros impactos negativos tais como a proximidade do raio 

da explosão e a exposição a atividades de explosão, aumento dos níveis de poeira e ruído, 

construção de infraestruturas auxiliares e de divisões do Rio impactarão negativamente os 

seus meios de subsistência. 

O plano principal de gerenciamento que permite minimizar os impactos mais negativos sobre 

a Comunidade de Chissua estará relacionado com o desenvolvimento e a implementação de 

um Plano de Ação de Reassentamento (RAP). É crucial para o ECP obter a licença social para 

operar que permitirá a implementação bem-sucedida do RAP. 
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Este plano de gestão irá compensar a perca de acesso ao terreno para infraestruturas sociais 

e de habitação, bem como a perca das estratégias de subsistência. O RAP permitirá realocar 

a Comunidade para um local onde serão minimizados os impactos negativos da operação ECP 

e os impactos positivos relacionados com emprego, acesso a serviços e a urbanização da área 

irão trazer desenvolvimento econômico para a Comunidade. 

Afluxo de pessoas e urbanização da área circundante são impactos relacionados com a 

atividade da indústria. A operação da mina exigirá que as empresas de médio e pequeno porte 

de prestação de serviços externos, poderão estabelecer escritórios e oficinas na cidade de 

Chitima. As alterações demográficas na área podem ser gerenciadas pelo ECP até certo ponto, 

como incentivando os contratantes a contratar competências locais ou gerenciar as 

expectativas dos candidatos a emprego para assim facilitar o afluxo de migrantes. 

O desenvolvimento económico da área terá um significado positivo para a cidade de Chitima 

e a comunidade de Chissua. Programas de desenvolvimento de competências, novas 

oportunidades de emprego, a diversificação das atividades económicas e a maior procura 

exponencial de produtos (principalmente comida) e fornecimento de serviços são benefícios 

diretamente e indiretamente motivados pela implementação da ECP. Gerenciando as 

expectativas e evitando a mudança social negativa será o desafio a ser vencido, uma vez que 

a economia rural e agrícola se deslocar para uma área urbana industrializada. 

Por último, o impacto nos cemitérios exigirá extensas consultas com líderes tradicionais e 

espirituais para identificar um local de deslocalização para aqueles que precisam ser 

realocados e estabelecer um protocolo de visitas para os locais que poderiam estar 

localizados perto da área da explosão. A deslocalização de túmulos deverá ser implementada 

pelos membros da Comunidade emocionalmente envolvidos com o local e a ENRC garantirá 

que todos os recursos serão fornecidos para esse efeito. 

Trabalhar em estreita colaboração com as autoridades governamentais, a nível Provincial e 

de Distrito, é a chave para implementar medidas de sucesso que irão trazer o 

desenvolvimento económico e social para a Comunidade. Atividades periódicas de 

comunicação e compromisso com as partes interessadas, irão melhorar as relações no sentido 

de manter a licença social para operação ao longo da vida da mina. 

A implementação dos planos de gestão, deverá ser monitorizada e comunicada a todas as 

partes interessadas. O plano de gestão poderá ser atualizado periodicamente, se o contexto 

ou as unidades para a implementação de tais planos mudarem. A gestão do ECP deverá fazer 

as disposições necessárias para tornar disponíveis os recursos humanos e orçamentos para 

cumprir as metas e objetivos de cada plano de gestão. 

A seguinte tabela mostra a significância de cada impacto depois de mitigação e sua relação 

com os planos de gestão. A tabela a seguir mostra a significância de cada impacto após a 

mitigação e sua relação com os Planos de Gestão. 
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Tabela 1 - Importância dos impactos mitigados e Planos de Gestão  

Impacto Categoria Natureza Significado SIA MP 

Distúrbio ou perca 
de cemitérios 

Cultural Negativo -50 
SIA MP-01: Acesso controlado 
para cemitérios perto do raio 
da explosão 

Transferência de 
treinamento e 
habilidades 

Demográficas  Positivo 42 
SIA MP-02: Programa de 
desenvolvimento de 
treinamento e habilidades 

Afluxo de pessoas Demográficas Negativo -52 
SIA MP-03: Monitorizar e 
controlar o afluxo de pessoas. 

Aumento de Tráfego 
rodoviário  

Saúde e 
segurança 

Negativo -32 SIA MP-04: Tráfego rodoviário 

Aumento de poeira 
Saúde e 
segurança 

Negativo -35 
SIA MP-05: Controle de 
qualidade do ar 

Aumento de ruído 
Saúde e 
segurança 

Negativo -35 SIA MP-06: Controle de ruídos 

Acesso a novos 
serviços 

Infraestrutura Positivo 70 
SIA MP-07: Monitorizar e 
melhorar o acesso a novos 
serviços 

Urbanização das 
áreas circunvizinhas 

Infraestrutura Positivo 48 
SIA MP-08: Crescimento da 
urbanização 

Perda de 
infraestrutura de 
habitação e 
associada 

Infraestrutura Negativo -30 

SIA MP-09: Plano de 
reassentamento 
SIA MP-10: Perda de acesso ás 
moradias 

Acesso reduzido e 
disponibilidade dos 
recursos naturais 

Meios de 
subsistência 

Negativo -30 
SIA MP-11: Perda de acesso 
aos recursos naturais 

Perda de acesso a 
terras agrícolas 

Meios de 
subsistência 

Negativo -30 
SIA MP-12: Perda de acesso a 
terras agrícolas 

Aumento de 
oportunidades de 
emprego 

Meios de 
subsistência 

Positivo 44 
SIA MP-13: Oportunidades de 
emprego 

Estimulação da 
economia local 

Meios de 
subsistência 

Positivo 60 
SIA MP-14: Estimulação da 
economia local 

Deslocamento 
econômico 

Meios de 
subsistência 

Negativo -25 
SIA MP-09: Plano de 
reassentamento 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Projeto de Carvão da Estima  

A Corporação Eurasiana de Recursos Naturais Moçambique LDA (Eurasian Natural Resources 

Corporation Moçambique LDA) (ENRC) pretende desenvolver uma mina de carvão em grande 

escala no Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete, Moçambique. O proposto Projeto de 

Carvão Estima (ECP) terá lugar dentro de uma parte da área de licença do ENRC 871L, uma de 

um número de licenças de prospeção realizada pela empresa na província de Tete. 

A ENRC obteve a licença de exploração de carvão (871L) para o Depósito de Carvão Estima 

com a compra da Empresa de Exploração e Mineração da África Central (Central African Mining 

and Exploration Company (Plc) (Empresa CAMEC) no final de 2009.  A área de licença 871L é 

um aproximadamente de 24 375 hectares (ha) em extensão e contém um recurso estimado de 

carvão de 1 388 milhões de toneladas (Mt) com uma taxa de produção potencial de mineração 

de 20 Mt por ano. A ENRC está atualmente no processo de obter uma licença de mineração em 

termos do Decreto Moçambicano de Mineração. 

Nesta fase, a utilização final do carvão da proposta do ECP está confirmada; no entanto, 

entende-se que tem sido proposto que o carvão seja usado num futuro (ainda a ser construído) 

estação de energia de carvão ardente, bem como transformado em vários produtos de petróleo 

e ureia numa proposta refinaria de Carvão para Petróleo Liquefeito e Ureia (Coal to Liquid 

Petroleum and Urea) (CTLU), a ser localizada no sudeste do ECP. 

Em termos gerais, a proposta do ECP abrangerá os seguintes componentes: 

• Mineração a céu aberto; 

• Sobrecarrega e execução de reservas e armazenagem da mina (RoM); 

• Processamento de carvão (britagem, peneiramento e lavagem); 

• Reservas de produtos de carvão; 

• Gestão de resíduos mineralizado e não mineralizada; 

• Gestão da água; 

• Serviços de suporte e infraestrutura; e  

• Instalações de habitação de pessoal. 

Além dos componentes específicos de mineração acima, o ECP exigirá também as seguintes 

atividades relacionadas: 

• Desvio de seções dos rios Chitumbe e Sanangué; 

• Melhoramento e desvios de estrada; e 

• Desvios de linhas de energia. 
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1.1 ENRC  

A ENRC é um dos principais grupos de recursos naturais diversificados com mineração 

integrada, processamento, energia, operações de logísticas e marketing. A ENRC atua em 

Cazaquistão, China, Rússia, Brasil e África (República Democrática do Congo, Zâmbia, 

Moçambique e África do Sul). 

A estratégia do Grupo visa colmatar a sua posição atual como um grupo diversificado de 

recursos naturais em grande parte baseado no Cazaquistão para suas futuras oportunidades 

como mais alargados grupos internacionais de mineração. ENRC emprega atualmente mais de 

70000 pessoas, das quais 65.000 localizam-se no Cazaquistão. (ENRC, 2015) 

 

1.1.1 Visão 

“Nosso objetivo é crescer o nosso negócio, enquanto mantendo o 

nosso compromisso de respeito ao meio ambiente, fornecendo 

locais de trabalho seguros e saudáveis e dar um contributo positivo 

para as sociedades em que estamos inseridos. 

Reconhecemos que os negócios bem-sucedidos de amanhã estão 

enfrentando os principais desafios de sustentabilidade hoje, da 

eficiência dos recursos á saúde da Comunidade. 

Tal visão protege o nosso negócio a ir avante e nos permite 

contribuir para mais fortes economias e comunidades nos mercados 

emergentes onde operamos. Investimentos em iniciativas de 

sustentabilidade trazem benefícios a longo prazo, incluindo a 

melhor gestão de risco, eficiência em custos operacionais e em 

atrair e reter os melhores funcionários." 

 

1.1.1 Princípios 

Desenvolvimento sustentável  

As cinco prioridades chave de desenvolvimento sustentável do ENRC são:  

 Para consumir menos, para produzir mais; 

 Para integrar o desenvolvimento sustentável na tomada de decisões de investimento; 

 Para construir relacionamentos chave das partes interessadas em todos os países em 

que operamos; e  

 Para criar liderança e incorporar os comportamentos dos valores de desenvolvimento 

sustentável em todo o Grupo. 

Figura 1 Funcionários da ENRC 
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Conformidade do Grupo  

A Função de Conformidade é responsável pelas seguintes atividades em relação aos assuntos 

de sua competência: 

 Treinamento e conscientização  

 Revisão periódica de Políticas e Procedimentos 

 Avaliação de risco de conformidade 

 Diligência de Divida de Contraparte 

 Gerenciando a Linha Direta de Denúncia e acompanhamento dos progressos de 

quaisquer investigações que possam surgir. 

O Ambiente 

A gerência da ENRC está comprometida ao uso eficiente de recursos e redução dos impactos 

negativos das operações do grupo na água, ar e terra.  Melhorias na proteção ambiental tem 

sido uma área de foco para a ENRC durante um número de anos. 

A ENRC iniciou a implementação de sistemas de gestão ambiental formais em 2003 através de 

ligas de ferro, ferro minério, Divisões de Alumina e alumínio e energia - a primeira organização 

na República do Cazaquistão a fazê-lo. Em 2009, todas as operações no país receberam 

certificados de conformidade internacional 

O Programa de Gestão de Resíduos do Kazchrome tem estado em função e tem aderido aos 

padrões mais elevados durante um número de anos.  A ENRC também adotou uma nova Política 

de Substâncias Químicas, centrada na redução do impacto de resíduos perigosos através da 

introdução de um sistema de gestão de resíduos químicos, uma primeira vez para o 

Cazaquistão. 

À medida que o grupo desenvolve internacionalmente, a ENRC tomará medidas para garantir 

que todas as atividades alcançam os mais altos padrões de prática ambiental.  As medidas já 

tomadas para reduzir o impacto ambiental do grupo incluem: programas de investimento em 

novas tecnologias, uma redução no uso de energia e água, programas para minimizar a 

paisagem e biodiversidade de impacto e acompanhamento rigoroso de todas as emissões de 

resíduos e o efeito nas áreas circunvizinhas. 

Um novo quadro para medir o nosso desempenho em relação à gestão de resíduos, emissões 

atmosféricas e descargas de água, está atualmente a ser concluído.  Isto inclui um novo banco 

de dados ambientais com novos indicadores de desempenho, referenciais e metas, num 

movimento de abordagens comuns internacionais para a emissão de relatórios 

Nós identificamos sete áreas-chave do nosso desempenho ambiental para informar sobre:  

mudança climática, energia, emissões, água, resíduos, substâncias tóxicas e biodiversidade. 

Segurança 

A segurança é de suma importância para nós e é um dos fundamentos principais da nossa 

estratégia de crescimento.  A ENRC adotou uma visão de zero lesões, baseada na crença de 

que todas as lesões são evitáveis. Buscamos continuamente novas oportunidades de melhoria 
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de segurança para permitir-nos cumprir a nossa política de segurança ambicioso e definir um 

sistema de segurança sustentável integrando todas as operações da empresa em alcançar 

objetivos mútuos.  

 

A Gerência Sênior do Grupo continua a defender o projeto de segurança estratégica, iniciado 

em 2008 em parceria com a DuPont.  Na sequência de uma avaliação de gestão de segurança 

inicial, nós introduzimos novos compromissos e iremos desenvolver novos sistemas de gestão 

de segurança.  

Em 2009, iniciamos um projeto piloto em Kazchrome (divisão de ligas de ferro), com o objetivo 

de estabelecer uma cultura de trabalho seguro, incluindo o desenvolvimento de um sistema 

de avaliação de desempenho de segurança formal, com objetivos específicos e mensuráveis 

para todos os gerentes.  Com base na aprendizagem do piloto, vamos começar a implantação 

de um novo programa de segurança corporativa em todos os locais operacionais do grupo. 

Prevê-se que levará mais que três anos para a implementação completa. 

Temos também implementado um procedimento de investigação de acidente corporativo 

interno.  Isto levou à introdução de uma equipa especial de investigação de acidentes 

constituído por peritos técnicos e profissionais de segurança.  A investigação corporativa 

independente nos permite encontrar as causas de cada acidente, desenvolver medidas 

preventivas eficientes não-comprometidas e monitorar as ações tomadas. 

Acreditamos que estes novos procedimentos irão apoiar as melhorias na prevenção e 

reincidência de acidentes. A ENRC sempre acreditou nas normas de segurança iguais para todos 

os nossos locais, independentemente do país ou a natureza das operações. Esta abordagem 

une a ENRC em níveis operacionais e corporativos. 

 

Pessoas 

A ENRC é um dos maiores empregadores na República do Cazaquistão. O grupo atualmente 

emprega mais de 72.000 pessoas, dos quais 65.000 estão no Cazaquistão.  Como consequência, 

o nosso sucesso como um grupo depende significativamente nossa capacidade de atrair, reter 

e motivar funcionários e gerência chave.  Somos conhecidos no Cazaquistão por ser uma 

empresa socialmente orientado e responsável, trabalhando extensivamente para o benefício 

de nossos colaboradores e as comunidades em que operamos. 

Os nossos funcionários são a chave do nosso sucesso. Nós fornecemos-lhes muitos benefícios, 

incluindo a prestação de serviço de saúde gratuita e acampamentos de verão para as crianças 

e programas inovadores de formação que os ajuda a alcançar seu potencial total. 

Bem como iniciativas sociais, também tomamos medidas para ajudar os nossos colaboradores 

a cumprir o seu potencial de trabalho. Uma força de trabalho altamente qualificada e hábil é 

o coração de qualquer negócio bem-sucedido. Nos últimos cinco anos a ENRC tem lançado uma 

série de projetos de educação e formação e implementado um Programa de Gestão de Talento 

a longo prazo. 

O principal objetivo é assegurar a continuidade, atrair e reter funcionários talentosos e treinar 

funcionários para os diferentes níveis dentro da empresa, incluindo alta administração. Os 

componentes do programa são Planeamento de Substituição, Planeamento de Sucessões e 

Gestão de Talentos. 

A ENRC também apoia as comunidades em que atua, muitas vezes localizadas em áreas 

remotas. Investimos para melhorar a infraestrutura, financiamento de programas de saúde e 
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construção educacional, cultural e instalações desportivas. Nos últimos três anos, a ENRC tem 

investido uma média de US$ 110 milhões anualmente em programas sociais.  

Comprometemo-nos também num número de projetos filantrópicos, através da Fundação 

Corporativa da ENRC Komek, que fornecem projetos culturais, educacionais e outros projetos 

sociais na República do Cazaquistão e além. A ENRC KOMEK investiu mais de US$ 63 milhões 

em projetos sociais e projetos da Comunidade, até à data 

 

Entidades intervenientes 

Em todas as regiões onde atuamos, a ENRC está empenhada em trabalhar em parceria com o 

governo local, ONG publicas e representantes da Comunidade.  Nossa flexibilidade e 

capacidade de nos envolver com as diversas partes interessadas, cria vantagem competitiva e 

traz benefícios para a sociedade. 

Há vários anos, a ENRC tem se comprometido com iniciativas locais e internacionais de 

desenvolvimento sustentável. Fomos a primeira empresa de Cazaquistão a se inscrever para o 

Pacto Global da ONU. Em 2003, o grupo tornou-se membro fundador do Conselho Empresarial 

de Cazaquistão para o Desenvolvimento Sustentável ('KBCSD'), um parceiro regional do 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável '(WBCSD). 

Nossa ampla experiência em trabalhar com governos, centra-se em apoiar o desenvolvimento 

de um quadro jurídico forte e partilhar das melhores práticas da indústria com os nossos 

parceiros. Por exemplo, através da nossa adesão à Associação Internacional de 

Desenvolvimento de Crómio, somos capazes de levar a nossa experiência internacional e 

habilidades para o ambiente do Cazaquistão. Em reconhecimento da nossa contribuição para 

o desenvolvimento do estado, a nossa empresa de ligas de ferro da ENRC em Cazaquistão foi 

premiada a Melhor Empresa Industrial em 2009. 

A colaboração da ENRC com o governo local e as administrações no Cazaquistão, é um modelo 

de desenvolvimento bem-sucedido de parceria público-privada. No nosso compromisso com 

todas as partes interessadas, incluindo o governo, estamos comprometidos à transparência, 

respeitando os direitos humanos e a melhorar as sociedades em que trabalhamos. Em 2009 a 

ENRC foi colocada segunda no Índice de Transparência Corporativa da Standard & Poor’s de 

Cazaquistão. 

Em 2009, implementamos uma política de aquisições revisada, política de compras e quadro 

de procedimento, que visa criar uma política de compras mais transparente para os nossos 

fornecedores e parceiros de negócios. 

No futuro, iremos integrar governança de sustentabilidade nos processos de aquisição, 

identificando riscos ambientais, sociais e de governança à frente de investimentos em novos 

ativos. 

 

1.2 Avaliação de Impacto Socioeconómico da ECP. 

Este relatório é o Relatório de Avaliação de Impacto Socioeconómico (SEIA) e o plano de 

gerência para o proposto ECP. O relatório SEIA foi compilado por GCS (Pty) Ltd (GCS) em 

conformidade com a Legislação e Regulamentos Ambientais de Moçambique, bem como os 

Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional (International Finance 

Corporation) (IFC) e relacionados Diretrizes de Grupo do Banco Mundial. 
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Para preparar este relatório, Consultores de Desenvolvimento Agrícola, Comunidade, Meio 

ambiente e Rural (Pty) Ltd (AcerAfrica) foi nomeado pelo GCS em Agosto de 2014 para realizar 

as atividades de escopo e de base que permitem recolher os dados necessários para a fase 

inicial deste relatório. A GCS analisou o relatório do AcerAfrica e comprometeu-se ás 

atividades da Avaliação de Impacto e Plano de Gerência, a fim para apresentar este relatório 

em conformidade com a legislação aplicável de Moçambique. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Abordagem 

Este relatório tem como objetivo fornecer os resultados da avaliação das sensibilidades 

socioeconómicas e os impactos que podem surgir como resultado do desenvolvimento 

proposto. As seguintes atividades foram empreendidas, a fim de empreender a investigação 

necessária e as exigências da legislação ambiental de Moçambique, bem como salvaguardas 

internacionais e normas e padrões: 

 Revisão de material existente. 

 Fornecer uma descrição de linha de base social do contexto socioeconómico. 

 Descrever e avaliar os impactos potenciais. 

 Recomendar os planos de gestão socioeconómica. 

2.2 Área de Estudo 

A área de estudo está situada na Localidade de Chigabadigo, Posto Administrativo de Chitima, 

Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete, Moçambique. A província situa-se na região 

Central de Moçambique. Faz fronteira a norte e nordeste com o Malawi, a noroeste e a oeste 

da Zâmbia e sudoeste do e a sul pelas províncias de Manica e Sofala de Moçambique. A capital 

da província é a cidade de Tete, localizado cerca de 1,000 km a nordeste de Maputo, Capital 

de Moçambique Mapa 1 - Província de Tete. 
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O Distrito de Cahora Bassa é um dos 12 distritos da província, localizado na parte centro-sul 

da província. O distrito tem três postos administrativos, Chitima (ex Estima), Songo e Chitolo. 

A barragem de Cahora Bassa, localizada na fronteira norte da área do distrito, é uma das três 

grandes barragens no sistema do rio Zambeze com uma bacia hidrográfica de 56.927 km2. 

A área do projeto situa-se na margem norte do Rio Sanangué, cerca de 11 km pelo canal do 

rio, da cidade de Chitima e alguns 29 km a montante da confluência do Rio Zambezi/ 

Sanangué. A área geral de mineração tem uma fachada de Rio 13 km que define suas fronteiras 

oeste, sul e sudeste. A área de mineração proposto atravessa o rio Chitumbe, que drena a área 

do planalto ao sul das terras altas do Songo.  O Rio de Chitumbe junta-se os fluxos de Sanangué 

rio do Norte alguns 2,6 km a montante da fronteira oriental da área de mineração.  A área de 

mineração geral também é a estrada principal entre Cataxa e Songo (R258). (Bosch Stemle 

engenharia, 2015) 

Figure 2 Mapa da Província de Tete  
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Figura 3 ENRC Área de licença 871L 

A área de estudo para este relatório está focada na área de Licença de Mineração onde a mina 

e infraestrutura auxiliar serão colocados. O âmbito geográfico é composto de: 

Tabela 2 Escopo de estudo 

Escopo Nacional  Republica de Moçambique. 

Escopo Regional Distrito Cahora Bassa, Província de Tete. 

Escopo Local  Chitima Sede 

Chissua Sede  

Chissua Tara  

Chissua Cruzamento Ponte 

 

2.3 Literatura disponível e análise de lacunas  

Ambas as técnicas de análise de dados qualitativos e quantitativos foram aplicadas (usando 

fontes de dados primários e secundários) para realizar com êxito a avaliação de impacto 

socioeconómico. 

Como um número de relatórios já tinham sido compilados para o Projeto de Carvão da Estima, 

foram revistos todos os relatórios existentes que foram achados relevantes. As análises dos 

relatórios existentes forneceram uma sólida compreensão da área do projeto e as condições 

socioeconómicas dentro da área do projeto e também habilitando lacunas nos dados a serem 

identificados. Relatórios existentes que foram analisados a fim de contribuir com uma melhor 

compreensão da área de projeto incluíram: 
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1. O Relatório Final do Projeto de Carvão da Estima, compilado por Consultec Consultores 

Associados, Lda em 2012. 

2. O Relatório do Plano de Ação de Reassentamento, compilado por Consultec 

Consultores Associados, Lda em 2012. 

3. A Avaliação de Impacto de Saúde do Projeto de Carvão, compilado por Dr. DF Barnes 

em 2012. 

4. O Relatório de Estudo de Viabilidade do Projeto de Carvão da Estima compilado por 

Parsons e Brinckerhoff em 2012. 

5. A Avaliação de Impacto Ambiental do Projeto de Carvão da Estima RASCUNHO 

compilado por GCS (PTY) LTD em 2014. 

Dados quantitativos primários reuniram-se durante o trabalho de campo extensivo entre 

Agosto e Novembro de 2014. Durante este tempo, realizou-se um levantamento 

socioeconómico do agregado familiar de todos os domicílios potencialmente necessitando 

reassentamento. Este foi inclusivo de famílias que vivem na área, bem como as famílias 

fazendo uso do terreno na área do projeto. A pesquisa incluiu a compilação de dados 

demográficos, bem como dados sobre práticas agrícolas 

Enquanto a pesquisa do agregado familiar em si foi realizada para a conceção de que o Plano 

de Ação de Reassentamento, considerando o valor dos dados para gerar um entendimento 

íntimo das condições socioeconómicas predominantes na área de estudo, os dados estão 

incluídos e utilizados na avaliação do impacto socioeconómico 

Dados primários qualitativos também foram gerados durante o trabalho de campo. Os dados 

foram gerados através de duas reuniões de grupo de foco com líderes comunitários, bem como 

representantes das comunidades. Além disso, extenso tempo foi gasto na área do projeto, 

envolvendo agentes locais e residentes locais e gerando uma compreensão da dinâmica social 

existente na área, através da observação pessoal 

A fim de desenvolver um perfil socioeconómico de base da área de estudo, foram utilizados 

dados quantitativos secundários e primários. Dados secundários, sob a forma de dados 

populacionais do Censo Nacional de Moçambique - 2007, foram originados do Instituto Nacional 

De Estatistica, Moçambique. (AcerAfrica, 2014) 

2.3.1 Suposições 

• A ENRC prosseguirá a mitigação dos todos os impactos em benefício das comunidades 

locais e a viabilidade do projeto em conformidade com a Legislação de Moçambique. 

• As comunidades diretamente afetadas são especificamente Chissua Sede, Chissua Tara e 

Chissua Cruzamento Ponte. 

• Outras comunidades e aldeias serão consideradas Indiretamente Afetadas. 

• A ENRC tem já reconheceu a necessidade de um Plano de Acão de Reassentamento para 

viabilizar o ECP. 
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• A remoção e recolocação de cemitérios e locais de importância espiritual já tem sido 

discutido com a gerência da ENRC e um rascunho dum plano de gestão será elaborado. 

2.3.2 Limitações 

• A descrição do projeto fornecida é a prática melhor nesta fase na formulação do projeto. 

• Dados sobre o número de postos de trabalho a serem criados durante a operação, são 

estimativas. 

• Dados sobre a repartição dos requisitos de empregos qualificados e não qualificados não 

estavam disponíveis pela data de apresentação do presente relatório.  

• Detalhada informação económica da área de estudo e a província são escassas, portanto 

impactos econômicos foram avaliados com informações disponíveis.  

• Projetos de engenharia detalhados só estarão disponíveis numa fase posterior e, portanto, 

alguns planos de gestão devem ser revistos á medida que mais informações se tornam 

disponíveis.   

• O Plano de Energia e o Projeto da Refinaria para a utilização final do carvão ainda não 

foram definidos, após a conclusão deste relatório. Portanto, o local o site alocado para 

essa atividade não se enquadra no escopo deste relatório.  

 

2.4 Metodologia de Avaliação de Impacto 

 

O significado (importância) de cada impacto identificado é avaliado em ambos os cenários de 

não mitigados (sem medidas de gestão) e mitigados (com medidas de gestão).  A importância 

de um impacto pode ser definida em termos de Magnitude (gravidade), duração (escala 

temporal), escala (escala espacial) e probabilidade (probabilidade). Para garantir a 

comparabilidade e uniformidade, a avaliação dos potenciais impactos é tratada num padrão, 

aplicando uma escala de avaliação claramente definida para os resultados dos inquéritos de 

avaliação de impacto.  Um valor numérico é ligado a cada escala de avaliação para permitir a 

determinação do significado dos potenciais impactos conforme detalhado na Tabela 2 - Escala 

de Avaliação de Impacto abaixo. 

A importância de um impacto é uma função da Magnitude, Duração, Escala e Probabilidade de 

desse impacto, e pode ser avaliada através da aplicação dos valores numéricos, conforme 

determinado acima, à seguinte fórmula:  

SIGNIFICADO = (MAGNITUDE + DURAÇÃO + ESCALA) x PROBABILIDADE 
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Tabela 3 Escala de Avaliação de Impacto 

TERMOS DE 
IMPACTO 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO VALOR 
NUMÉRICO 

MAGNITUDE Extremo: Deterioração irreversível (morte ou lesão 
permanente). O nível recomendado será sempre violado. Ação 
comunitária violenta. Perda insubstituível de recursos, ou 
Desconhecido 

10 

Alto: Deterioração substancial (lesão). nível recomendado 
será frequentemente violado. Ação comunitária vigorosa. 
Perda extensiva de recursos. 

8 

Moderado: Deterioração moderada/mensurável 
(desconforto). Mudança mensurável. O nível recomendado 
será ocasionalmente violado. Queixas generalizadas. Perda 
notável de recursos. 

6 

Baixo: Deterioração limitada (alguma inconveniência). 
Mudança mensurável dentro do intervalo aceitável. O nível 
recomendado nunca será violado. Queixas esporádicas. Perda 
limitada de recursos. 

4 

Menor / insignificante: Pequena deterioração (incômodo). 
Mudança não mensurável. O nível recomendado nunca será 
violado. Raras queixas. Perda reversível de recursos. 

2 

Nenhuma: Nenhuma deterioração, alteração, reclamações ou 
perda de recursos. ou  
Não aplicável 

0 

Positivo baixo: Menor melhoria. Mudança não mensurável / 
permanecerá no intervalo atual. O nível recomendado nunca 
será violado. Queixas esporádicas. 

2+ 

Moderado positivo: Melhoria moderada. Será dentro ou melhor 
do que o nível recomendado. Nenhuma reação observada. 

6+ 

Positivo alto: Melhoria substancial. Será dentro ou melhor do 
que o nível recomendado. Publicidade favorável. 

8+ 

DURAÇÃO Permanente: Impactos irreversíveis. 5 

Longo prazo: Além do encerramento do projeto. 4 

Médio prazo: Reversível no encerramento do projeto. 3 

Curto prazo: Rapidamente reversível dentro da vida do 
projeto. 

2 

Imediato: Imediatamente reversível. 1 

Nenhum: Nenhum impacto ou  Não Aplicável 0 

ESCALA Internacional: Impactos esperados a serem experimentados  
através das fronteiras nacionais. 

5 

Nacional: Impactos generalizados esperados em todo o país de 
acolhimento. 

4 

Regional: Impactos esperados poderão ser experimentados 
além do ambiente imediato, estendendo provincialmente ou 
regionalmente. 

3 

Local: Impactos esperados a serem experimentados além do 
ambiente imediato, alargamento provincial ou regional. 

2 

Apenas local: Impactos esperados a serem limitados dentro do 
local do projeto. 

1 

Nenhum: Nenhum impacto ou Não Aplicável 0 

PROBABILIDADE Definitivo: Ocorrência é uma certeza / contínua. Ou 
Desconhecido 

5 

Probabilidade Alta: Altamente provável de ocorrer. 4 

Probabilidade media: Impacto é possível/frequente 3 

Probabilidade Baixa: Impacto é improvável/raramente ocorre 2 

Improvável: Altamente improvável, mas não pode ser 
completamente descartada. 

1 

Nenhuma: Não ocorrerá. ou Não Aplicável 0 
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Impactos podem ser negativos (a custo ao meio recetor), positivo (de benefício para o meio 

recetor) ou neutro (sem custo ou benefício para o meio recetor). A tabela abaixo apresenta a 

gama das classificações de significado do impacto e interpretação relacionada para efeitos de 

tomar decisões Tabela 3. 
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Tabela 4 Classificações de significado e interpretação para fins da tomada de decisões 
P
O

S
IT

IV
O

 

(M
A

G
N

IT
U

D
E
 +

 D
U

R
A

Ç
Ã

O
 +

 E
S
C

A
L
A

) 
+18 18 36 54 72 90     
+17 17 34 51 68 85     
+16 16 32 48 64 80     
+15 15 30 45 60 75     
+14 14 28 42 56 70     
+13 13 26 39 52 65     
+12 12 24 36 48 60     
+11 11 22 33 44 55     
+10 10 20 30 40 50     
+9 9 18 27 36 45     
+8 8 16 24 32 40       

+7 7 14 21 28 35    NÃO MITIGADA MITIGADA 

+6 6 12 18 24 30   ALTO Manter impactos positivos 
Suscetíveis de influenciar positivamente a decisão 

+5 5 10 15 20 25   MODERADO Aumentar os impactos positivos, 
onde possível +4 4 8 12 16 20   BAIXO Pode ser considerado uma troca contra impactos negativos 

PROBABILIDADE 1 2 3 4 5  CLASSIFICAÇÃO INTERPRETAÇÃO / DIRETRIZ PARA A DECISÃO 

N
E
G

A
T

IV
O

 

(M
A

G
N

IT
U

D
E
 +

 D
U

R
A

Ç
Ã

O
 +

 E
S
C

A
L
A

) 

-4 -4 -8 -12 -16 -20   MUITO BAIXO Mitigação não essencial 
Não é provável que influencie negativamente a decisão 

-5 -5 -10 -15 -20 -25   BAIXO 
Consideração de mitigação 

-6 -6 -12 -18 -24 -30   BAIXO-MODERADO Poderá influenciar a decisão consoante as prioridades de 
desenvolvimento -7 -7 -14 -21 -28 -35   MODERADO 

Mitigação necessária para reduzir a 
importância 

-8 -8 -16 -24 -32 -40   MODERADO-ALTO Deverá influenciar a decisão a menos que a mitigação 
adicional possa ser implementada -9 -9 -18 -27 -36 -45   ALTO 

-10 -10 -20 -30 -40 -50   MUITO ALTO Prodigiosa mitigação necessária 
para reduzir significativamente a 

importância 
Possível falha fatal ao projeto 

-11 -11 -22 -33 -44 -55   EXTREMO 

-12 -12 -24 -36 -48 -60   NÃO MITIGADO MITIGADA 

-13 -13 -26 -39 -52 -65     
-14 -14 -28 -42 -56 -70     
-15 -15 -30 -45 -60 -75     
-16 -16 -32 -48 -64 -80   

  

-17 -17 -34 -51 -68 -85     
-18 -18 -36 -54 -72 -90     
-19 -19 -38 -57 -76 -95     
-20 -20 -40 -60 -80 -100     
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2.5 Planos de Gestão 

Um rascunho do Plano de Gestão (Management Plan) (MP) foi formulado pela GCS para abordar 

os impactos e riscos identificados neste relatório SEIA para o ECP proposto. As várias medidas 

de mitigação contidas no PM foram formuladas com base nos resultados e recomendações do 

processo da SEIA e investigações especializadas associadas. De acordo com as exigências do 

Legislativo Moçambicano e do IFC / Banco Mundial, a Gestão do Impacto Social tem em conta 

os seguintes planos e quadros:  

• Normas e políticas sociais; 

• Medidas de mitigação e programas associados para os impactos identificados; 

• Requisitos de capacidade organizacional; 

• Programas de monitorização, auditoria e emissão de relatórios; e 

• Mecanismos de envolvimento e reclamações públicas; 

 

3 QUADRO JURÍDICO 

3.1 Legislação Aplicável  

A seguinte legislação e regulamentos associados são relevantes para a avaliação de impacto 

socioeconómico: 

1. Constituição da Republica de Moçambique, 2004. 

2. Lei ambiental, Ata 20 de 1997. 

3. Lei Minerária, Lei numero 14 de 2002. 

4. Decreto 26 de 2004, Normas Ambientais para a Indústria de Mineração. 

5. Normas para o processo de reassentamento resultantes de atividades económicas – 

Decreto 31/2012 de 8 de Agosto alterado pela Diretiva Técnica para a elaboração e 

implementação de planos de reassentamento (156/2014) de Moçambique. 

3.1.1 Constituição da Republica de Moçambique, 2004 

A Constituição da República de Moçambique foi revista em 2004, entrando em vigor após as 

eleições de Dezembro do mesmo ano. A Constituição reafirma, desenvolve e aprofunda os 

princípios fundamentais do Estado Moçambicano e garante os direitos e liberdades 

fundamentais dos cidadãos. Uma série de direitos ambientais fundamentais são estabelecidos; 

descritos abaixo. 

Título III, Capitulo V, Artigo 90 (Direito a um meio ambiente equilibrado) 
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O Artigo 90 estipula que o povo de Moçambique tem o direito de viver num meio ambiente 

equilibrado e compromete o estado e as autoridades locais, em colaboração com os parceiros 

adequados, a proteger o ambiente e assegurar a utilização racional dos recursos naturais 

(Walmsley e Pinheiro, 2011). 

Título IV, Capitulo II, Artigo 102 (Recursos naturais) 

O Artigo 102 observa que o estado vai determinar como os recursos naturais serão explorados 

a fim de assegurar o bem-estar humano e que os interesses nacionais sejam salvaguardados 

(Walmsley e Patel, 2011). 

Título IV, Capítulo III, Artigo 117 (Ambiente e qualidade de vida) 

O Artigo 117 estipula que o estado é responsável para promover iniciativas que garantam o 

equilíbrio ecológico e a conservação do meio ambiente a fim de melhorar a qualidade de vida 

dos seus cidadãos. É indicado no artigo 117 o que o estado deverá adotar políticas voltadas 

para: 

• Prevenção e controle da poluição e erosão. 

• Integração de objetivos ambientais e políticas setoriais. 

• Promover a integração dos valores ambientais nos programas e políticas de educação. 

• Garantir a utilização racional dos recursos naturais e a salvaguarda da capacidade de se 

regenerar a estabilidade ecológica e os direitos das gerações futuras. 

• Promover a ordenação territorial, com vista a assegurar a correta localização de 

atividades e desenvolvimento socioeconómico equilibrado (Walmsley e Patel, 2011). 

3.1.2 Lei Ambiental, Ata 20 de 1997 

A Lei Ambiental, Ata 20 de 1997, poderá ser vista como uma lei de guarda-chuva para as 

questões ambientais e é um importante instrumento para a promulgação de normas específicas 

(Walmsley e Patel, 2011). 

Capitulo I, Artigo 1 (Definições) 

Na secção 2 do capítulo I, artigo 1, o ambiente é definido como: o meio em que as pessoas e 

outros seres vivem em interagem entre si e com o meio em si, incluindo:  

• Ar, luz, terra e água. 

• Ecossistemas, biodiversidade e relações ecológicas. 

• Toda a matéria orgânica e inorgânica. 

• Todas as condições socioculturais e económicas que afetam a vida das Comunidades. 
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Na seção 16 do Capítulo I, Artigo 1, um impacto ambiental é definido como qualquer mudança 

positiva ou negativa no ambiente que é o resultado da atividade humana e inclui 

especialmente aquelas mudanças que tem consequências para o ar, terra, água e sobre a 

saúde das pessoas. 

 

Capítulo I, Artigo 4 (Princípios fundamentais) 

Tendo em conta o direito constitucional de todas as pessoas para um "ambiente 

ecologicamente equilibrado", o Artigo 4 estabelece os seguintes princípios para a gestão 

ambiental: 

• Utilização racional e gestão do meio ambiente para promover uma melhor qualidade de 

vida dos cidadãos e a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas. 

• Reconhecimento das tradições e conhecimentos local que poderá contribuir para a 

conservação e preservação dos recursos naturais e do ambiente. 

• Precaução, no sentido em que as atividades que podem prejudicar o meio ambiente 

devem ser evitadas, especialmente se houver insuficiente certeza científica sobre a 

probabilidade da ocorrência de tais impactos. 

• Uma visão global e integrada do meio ambiente como um agrupamento de ecossistemas 

interdependentes que devem ser gerenciados de forma a manter o seu equilíbrio 

funcional sem exceder seus limites intrínsecos. 

• Participação do público. 

• Acesso equitativo aos recursos naturais por todos. 

• Compromisso de minimizar os impactos transfronteiriços (Walmsley e Patel, 2011). 

Capítulo V, Artigo 15 (Licenciamento ambiental), Artigo 16 (Avaliação do impacto ambiental), 

Artigo 17 (Conteúdo mínimo do estudo de impacto ambiental), Artigo 18 (Auditorias ambientais) 

Sob esta cláusula, licenciamento de atividades que são suscetíveis de causar impactos 

ambientais significativos é necessário, incluindo detalhes sobre o conteúdo mínimo de uma 

avaliação de impacto ambiental. 

3.1.3 Lei Minerária, Lei Numero 14 de 2002 

 

Devido à transformação econômica, ocorrendo em Moçambique, bem como o desenvolvimento 

do setor de mineração, uma revisão da legislação aplicável às atividades de mineração foi 

empreendida para garantir que as atividades de mineração se alinham com os objetivos da 

política económica nacional. As seções a seguir da lei de mineração, Lei número 14 de 2002 

são relevantes para este Estudo 

Capítulo V (Gestão Ambiental das Atividades de Mineração), Artigo 35 (Princípios) 
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O Artigo 35 observa que as atividades de mineração devem ser realizadas em conformidade 

com as leis e regulamentos em lugar quanto ao uso e exploração de recursos minerais e a 

proteção e preservação do meio ambiente, incluindo os aspetos sociais, económicos e 

culturais.  

Decreto Numero 26 de 2004, Normas Ambientais para a Indústria de Mineração 

Decreto Numero 26 de 2004 fornece o Regulamento ambiental para atividades de mineração.  

O Programa de Gestão Ambiental (Capítulo III, Artigo 10) deverá incluir os métodos e 

procedimentos pelos quais os requerentes devem atingir objetivos e metas, incluindo aspetos 

sociais, económicos, culturais e biofísicos. 

3.1.4 Normas para o Processo de Reassentamento Resultantes de Atividades 
Económicas – Decreto 31/2012 de 8 Agosto e a diretiva técnica para a 
elaboração e implementação de planos de reassentamento (156/2014) para 
Moçambique 

Durante os últimos anos, projetos de reassentamento foram implementados através de 

Moçambique com alguns casos de sucesso. Em 2012 o Decreto 31/2012 entrou em vigor para 

proteger os direitos da população afetada e maximizar os impactos positivos do processo de 

reassentamento, embora especialistas internacionais em Direitos Humanos têm criticado o 

escopo da legislação como insuficiente para atender aos padrões de qualidade do mundo.   

A Diretiva Técnica para a Elaboração e Implementação de Planos de Reassentamento 

(156/2014) entrou em vigor em 2014 para regular a preparação e implementação das RAPs em 

Moçambique. 

3.2 Salvaguardas Internacionais  

Há uma série de salvaguardas internacionais que se aplicam a um projeto desta natureza. O 

Grupo do Banco Mundial (por exemplo, a Sociedade Financeira Internacional (International 

Finance Corporation)) fornece as melhores garantias de prática aceitas para o 

desenvolvimento sustentável. É dessas salvaguardas em que a maioria das instituições de 

financiamento do sector público muitas vezes baseia os seus requisitos de sustentabilidade 

ambiental e social. Os Princípios do Equador foram desenvolvidos pelos bancos do setor 

privado para atingir os objetivos iguais ou semelhantes. 

3.2.1 As Normas de Política e Desempenho da SFI (IFC) sobre a Sustentabilidade 
Social e Ambiental 

 



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 18 

O Quadro de Sustentabilidade da Sociedade Financeira Internacional (SFI)(IFC) articula o 

compromisso estratégico da corporação para o desenvolvimento sustentável, e é uma parte 

integrante da abordagem da IFC para gestão de riscos.  O Quadro de Sustentabilidade abrange 

a Política e Padrões de Desempenho Ambiental e Sustentabilidade Social, e a Política de Acesso 

a Informação da IFC.  A Política de Desempenho Ambiental e Sustentabilidade Social descreve 

os compromissos da IFC, funções e responsabilidades relacionadas com a sustentabilidade 

ambiental e social.  A Política de Acesso a Informação da IFC reflete o compromisso da IFC à 

transparência e boa governação em suas operações, e descreve as obrigações de divulgação 

institucional da corporação em relação a serviços de investimento e de aconselhamento.  

Os Padrões de Desempenho são dirigidos para os clientes, fornecendo orientações sobre como 

identificar os riscos e impactos e são projetados para ajudar a evitar, atenuar e gerenciar 

riscos e impactos, como uma forma de fazer negócios de forma sustentável, incluindo o 

envolvimento das partes interessadas e as obrigações de divulgação do cliente em relação a 

atividades ao nível do projeto   

A IFC usa a Estrutura de Sustentabilidade juntamente com outras estratégias, políticas e 

iniciativas para dirigir as atividades de negócio da corporação a fim de atingir os seus objetivos 

de desenvolvimento global. Os Padrões de Desempenho também podem ser aplicados por 

outras instituições financeiras. 

Existem oito (8) padrões de desempenho (Padrões de Desempenho em Sustentabilidade Social 

e Ambiental: 1 de Janeiro de 2012) que estabelecem os padrões que a IFC requer que um 

cliente atenda ao longo da vida de um investimento. Os requisitos relacionados com este 

relatório são brevemente descritos abaixo.    

Padrão de Desempenho 1 

Isto estabelece a importância de: (i) integrada avaliação para identificar os impactos sociais 

e ambientais, riscos e oportunidades de projetos; (ii) envolvimento eficaz com a Comunidade 

através da divulgação de informações relacionadas ao projeto e consulta com as comunidades 

locais sobre questões que os afetam diretamente; e (iii) a gestão do cliente do desempenho 

social e ambiental ao longo da vida do projeto. Os principais objetivos do Padrão de 

Desempenho 1 são: 

• Para identificar e avaliar o impacto social e ambiental, seja adverso e benéfico, na área 

do projeto de influência. 

• Para evitar, ou quando a evasão não é possível, minimizar, mitigar ou compensar impactos 

negativos sobre os trabalhadores, as comunidades afetadas e do. 

• Garantir que as comunidades afetadas se envolvam adequadamente em questões que 

possam potencialmente afetá-las. 

• Para promover melhor desempenho social e ambiental das empresas através do uso eficaz 

dos sistemas de gestão. 
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Padrão de Desempenho 5 

Este reconhece que a aquisição de terras e / ou restrições ao uso da terra como resultado de 

um projeto são suscetíveis de ter impactos adversos sobre as comunidades e indivíduos que 

fazem uso da terra. O reassentamento involuntário inclui o deslocamento físico e econômico 

(perda de ativos ou acesso a ativos e perda de fonte de rendimento ou meios de subsistência). 

O reassentamento é considerado involuntário nos casos em que as comunidades ou indivíduos 

afetados não têm o direito de recusar a aquisição ou restrição das terras. Os objetivos do 

Padrão de Desempenho 5 são: 

• Para evitar e quando a evasão não é possível, minimizar o deslocamento explorando 

projetos alternativos. 

• Para evitar a expulsão forçada. 

• Para antecipar e evitar, ou quando a evasão não é possível, minimizar os impactos sociais 

e econômicos adversos da aquisição de terras ou restrições ao uso de terras (i) fornecendo 

compensação pela perda de ativos ao custo de reposição e (ii) garantindo que as 

atividades de reassentamento sejam implementadas com divulgação adequada de 

informações, consultas e participação informada das pessoas afetadas. 

• Para melhorar ou restaurar, os meios de subsistência e os padrões de vida de pessoas 

deslocadas. 

• Para melhorar as condições de vida entre pessoas fisicamente deslocados através da 

oferta de moradia adequada com segurança de posse nos locais de reassentamento. 

Padrão de Desempenho 8 

A importância do património cultural é reconhecida no Padrão de Desempenho 8. O padrão 

de desempenho visa garantir que a herança cultural é protegida durante o curso de um 

projeto. Os objetivos da norma de desempenho são: 

• Para proteger o patrimônio cultural de impactos adversos das atividades de projeto e 

apoiar sua preservação.   

• Para promover a partilha equitativa dos benefícios do uso do património cultural.  

3.2.2 Princípios do Equador 

As instituições financeiras do sector privado adotaram estes princípios a fim de garantir que 

os projetos que financiam são desenvolvidos de forma socialmente responsável e refletem as 

práticas de boa gestão ambiental. Ao fazê-lo, os impactos negativos nos ecossistemas e nas 

comunidades afetados pelos projetos devem ser evitados sempre que possível e, se esses 

impactos forem inevitáveis, devem ser reduzidos, mitigados e / ou compensados, promovendo 

uma administração responsável e um desenvolvimento socialmente responsável. Os seguintes 

Princípios do Equador são relevantes para este estudo: 

• Princípio 1 – Avaliação e Classificação.  
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• Princípio 2 – Avaliação Social e Ambiental.  

• Princípio 3 – Normas Aplicáveis Sociais e Ambientais.  

• Princípio 4 – Sistema de gestão e Plano de Ação.  

• Princípio 5 – Consulta e Divulgação.  

• Princípio 6 – Mecanismos de Reclamação.  

• Princípio 7 – Revisão Independente. 

• Princípio 8 – Acordos. 

• Princípio 9 - Monitoramento e Relatórios Independentes.  

• Princípio 10 – Relatório e Transparência (por Equador princípios das instituições 

financeiras (EPFI). 

 

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A província de Tete é vista como uma das melhores bacias carvão subdesenvolvidos do mundo, 

que teoricamente poderia estar produzindo aproximadamente 100 milhões de toneladas de 

carvão por ano nos próximos 20 anos. Este vasto recurso mineral fornece o catalisador para o 

desenvolvimento e investimento na região, não apenas através da extração direta de carvão, 

mas também através de novas oportunidades de beneficiação, tais como a produção e 

fornecimento de eletricidade para a região leste e centro-africana, bem como fornecendo 

segurança de combustível.  Tal desenvolvimento e investimento seriam inestimáveis para a 

crescente economia moçambicana e proporcionarem uma vasta oportunidade para a melhoria 

socioeconómica, a prestação de serviços sociais e infraestruturas, bem como potenciais efeitos 

de cisão económicos. bem como rotação económica de efeitos potencias. 

O proposto ECP incluirá o seguinte 

1. Mineração a céu aberto; componentes: 

2. Serviços de apoio de mineração 

3. Processamento  

4. Área de serviço da construção  

5. Extração 

6. Fonte de alimentação e utilização  

7. Gestão da água  

8. Instalações para Funcionários  

9. Diversões de Infraestruturas 

10. Desmantelamento, reabilitação e encerramento 
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Além dos componentes específicos de mineração acima, o ECP exigirá também as seguintes 

atividades relacionadas: 

• Desvio de seções dos rios Chitumbe e Sanangué; 

• Desvios da estrada e atualizações; e  

• Desvios de linhas de energia. 

O Plano de projeto conceitual é apresentado na Figura 4: 

 

Figura 4 Proposta  Infraestrutura 

O Anexo A fornece uma análise detalhada das atividades do projeto e processos que terão 

lugar por fase, bem como fazer referência aos potenciais impactos relacionados. 

4.1.1 Comparação de alternativas de planeamento 

Uma comparação de rastreio de alto nível do plano atual do projeto em relação à do estudo 

de viabilidade de 2012 (na qual se baseou o Projeto de Relatório da ESIA de 2013) está 

apresentada na Tabela 5 abaixo. 
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Tabela 5 Comparação ambiental e social das alternativas do projeto 

ASPETO AMBIENTAL 

TRIAGEM DE COMPARAÇÃO DE IMPACTO 

PLANO DO PROJETO 
2012 

 PLANO DO PROJETO 
ACTUAL 

Mudanças climáticas: Gases de 
efeito estufa 

Maiores taxas de 
produção e utilização 

de recursos 
> 

Baixa taxa de produção e 
utilização de recursos 

Geologia: Esterilização dos 
recursos 

Maior, alastrando a 
pegada 

> Pegada menor, compacta 

Topografia: Estruturas perigosas Riscos semelhantes = Riscos semelhantes 

Topografia: Impacto Visual 

Mineração de uma 
caixa de dois-cortes 
com separação das 

áreas e maior pegada 

> 

Mineração de uma caixa 
de corte com uma área 

de descarte temporária e 
espaço compacto 

Solos e capacidade de terra 
Maior, alastrando a 

pegada 
> Pegada menor, compacta 

Ecologia: terrestre 

Maiores taxas de 
produção, maior 

pegada e atividades 
perturbadoras 

> 

Baixas taxas de 
produção, menor 

consumo e atividades 
perturbadoras 

Ecologia: aquáticos Riscos semelhantes = Riscos semelhantes 

Águas superficiais: Padrões de 
drenagem 

Mineração através e do 
desvio do Rio Chitumbe 

< 

Potencial de mineração 
através e do desvio do 

Rio Chitumbe (se a 
licença de mineração for 
estendida) e desvio do 

Rio Sanangué 

Água de superfície: qualidade 
Potencial semelhante 
para contaminação 

= 
Potencial semelhante 
para contaminação 

Águas subterrâneas: níveis 

Mineração de dois 
cortes de caixa com  

taxas de produção mais 
elevadas 

> 
Mineração de corte de 

uma caixa com taxas de 
produção mais baixas 

Águas subterrâneas: qualidade 
Potencial semelhante 
para contaminação 

= 
Potencial semelhante 
para contaminação 

Qualidade do ar 

Mineração de dois 
cortes de caixa com 

taxas de produção mais 
elevadas 

> 
Mineração de corte de 

uma caixa com taxas de 
produção mais baixas 

Impactos de ruído 

Maiores taxas de 
produção, maior 

pegada e atividades 
perturbadoras 

> 

Baixas taxas de 
produção, menor 

consumo e atividades 
perturbadoras 

Uso da terra: tráfego 

Maiores taxas de 
produção, maior 

pegada e atividades 
perturbadoras e 

transporte fora do local 
do produto 

> 

Baixas taxas de 
produção, menor pegada 

e atividades 
perturbadoras e 

adjacente utilização final 

Uso da terra: Infraestruturas 
sociais 

Desvios na estrada e 
linhas de energia 

= 
Desvios na estrada e 

linhas de energia 
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ASPETO AMBIENTAL 

TRIAGEM DE COMPARAÇÃO DE IMPACTO 

PLANO DO PROJETO 
2012 

 PLANO DO PROJETO 
ACTUAL 

Uso da terra: Explosões 

Mineração de dois 
cortes de caixa com 

taxas de produção mais 
elevadas 

> 
Mineração de corte de 

uma caixa com taxas de 
produção mais baixas 

Património 
Maior, alastrando a 
pegada t 

> Pegada menor, compacta 

 

O plano atual do projeto é considerado favorável, não apenas do ponto de vista do custo e 

perspetiva prática do projeto, como também do ponto de vista ambiental. Em geral, a menor 

taxa de produção, a menor pegada mais compacta e os distúrbios associados considerados no 

plano de projeto atual, terão menores impactos ambientais em comparação com as 

alternativas anteriormente consideradas. (GCS, 2015)  
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5 CONTEXTO SÓCIOECONÓMICO 

Esta seção fornece informações sobre as condições socioeconómicas atualmente prevalecentes 

na área do Projeto de Carvão da Estima. Isso permite que o projeto proposto seja inserido no 

contexto, permitindo a identificação de possíveis problemas e impactos associados que o 

projeto provavelmente terá sobre o contexto social e económico, bem como os impactos que 

o ambiente socioeconómico provavelmente terá sobre o projeto. 

Dados demográficos padronizados e precisos para a área de estudo mais ampla são difíceis de 

obter ou, alternativamente, podem não existir. A fim de assegurar a comparabilidade dos 

diferentes níveis administrativos (nacional, provincial, regional e local), foram utilizados 

dados do Censo Nacional Moçambicano de 2007 para a elaboração deste capítulo. É aceito que 

esses dados são datados e, portanto, não completamente precisos; No entanto, os dados 

fornecem tendências demográficas gerais e fornecem uma compreensão geral das condições 

na área de estudo. 

5.1 Contexto Nacional: Moçambique 

Moçambique, anteriormente África Oriental portuguesa, situa-se no leste da África do Sul. Faz 

fronteira com a Tanzânia no Norte, Malawi e Zâmbia do Noroeste, Zimbabwe a oeste, África 

do Sul e Suazilândia no Sudoeste e o Oceano Índico no Leste. 

 

Figura 5 Republica de Moçambique – mapa 
(Home, James!, 2015) 
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1.1.2 Geopolítica 

Depois de mais de 5 décadas de governo português, Moçambique, tornou-se independente em 

1975. A República de Moçambique foi proclamada e liderada pela Frente de Libertação de 

Moçambique, Frelimo. O primeiro período após a independência foi difícil, como os 

portugueses tinham saído rapidamente após a independência ser declarada. Eles deixaram o 

país num estado de caos, com pouca infraestrutura e poucas habilidades. A Frelimo 

implementou um programa económico socialista, no qual a maior parte dos ativos privados 

anteriores passaram a ser ativos estatais (por exemplo, terrenos agrícolas, escolas, bancos). 

O país estava lutando e a pobreza era abundante.  

Os acontecimentos e as lutas políticas nos países vizinhos da África do Sul e do Zimbabwe 

desempenharam um grande papel no início (e prolongamento) da guerra civil entre a Frelimo 

e a Resistência Nacional de Moçambique (Renamo). Esta guerra terminou em 1992 com as 

negociações de paz internacionais e, em Outubro de 1994, realizaram-se as primeiras eleições 

multipartidárias democráticas em Moçambique.  

A Frelimo governou desde 1994 e venceu a mais recente eleição que teve lugar no final de 

2014. As próximas eleições estão programadas para 2019. O sistema político em Moçambique 

pode ser descrito como uma democracia presidencial.  

5.1.1 Demografia 

5.1.1.1 Estatísticas populacionais 

No censo de 2007, a população de Moçambique foi estimada em 20.366 795 habitantes. A 

população de 2015 está estimada em ser 25 727 911 (INE, 2007). 

A população feminina de Moçambique é ligeiramente maior do que a população masculina 

(Tabela 4 1). A Tabela 4 1 também mostra que a maioria das pessoas reside em áreas rurais, 

apenas poucos menos de um terço da população do país residem em áreas urbanas. 

Tabela 6 população de Moçambique (INE, 2007) 

População de Moçambique 

Masculina 12.419.014 

Feminina 13.308.897 

Urbana 8.181.475 

Rural 17.546.436 

Total 25.727.911 

 

A maioria da população é menor de 14 anos de idade (45,13%). A idade mediana da população 

é 16.9, indicando uma população muito jovem. Apenas 2,91% da população tem mais de 65 

anos. Consulte a Tabela 5 - Pirâmide da população de Moçambique (CIA, 2015). 
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Figura 6 Pirâmide da população de Moçambique 
 

5.1.1.2 Linguagem, Alfabetização, Educação 
As línguas faladas em Moçambique, determinadas no Censo de 1997, são: Emakhuwa 25,3%, 

10,7%, Xichangana 10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7%, Echuwabo 5,1%, outras línguas 

moçambicanas 30,1%, outras 4%. 

A taxa global de alfabetização 1 de Moçambique é de 58.8%. é de 58,8%. Há uma grande 

discrepância entre a taxa de alfabetização de homens (73,3%) e mulheres, 45,4%, indicando a 

cultura patriarcal de Moçambique. (CIA, 2015) 

A taxa de matrícula na escola primária entre 2008 e 2011 foi de 89,8% para o país como um 

todo. A participação da escola secundária no mesmo período foi de aproximadamente 17%. 

Pode, portanto, ser dito que a maioria das pessoas têm alguma educação primária, o ensino 

superior, porém, não é tão comum. (UNICEF, n.d.) 

5.1.1.3 Índice de desenvolvimento humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (Human Development Index) (HDI) é uma medida 

sumária para avaliar o progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um padrão de vida decente. 

(HDR PNUD, n.d.)2 Este índice foi desenvolvido para analisar o desenvolvimento de pessoas 

dentro de um país, além de avaliar o crescimento econômico de um país.   

                                                 
1 Para efeitos desta avaliação, a literacia tem sido definida como a população com idade superior a 5 
anos com capacidade de leitura e escrita. 
2 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (25/08/2015) 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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O valor do IDH de Moçambique para 2013 foi de 0,393 (que está na categoria baixa de 

desenvolvimento humano) posicionando o país em 178 dos 187 países e territórios. Entre 1980 

e 2013, o valor do IDH de Moçambique aumentou de 0,246 para 0,393, um aumento de 59,6% 

ou um aumento médio anual de cerca de 1,43%. Os progressos de Moçambique nos indicadores 

do IDH entre 1980 e 2013 mostram que se registaram progressos. A expectativa de vida no 

nascimento de Moçambique aumentou 7,4 anos, os anos médios de escolaridade aumentaram 

2,5 anos e os anos de escolaridade esperados aumentaram 4,7 anos. O Rendimento Nacional 

Bruto per capita de Moçambique (Mozambique’s Gross National Income) (GNI) aumentou cerca 

de 71,1% entre 1980 e 2013. (RDH PNUD, n.d.) 

5.1.2 Atividades Económicas 

Moçambique é categorizado como um país de baixo rendimento (Dados do Banco Mundial, 

2015) com um Produto Interno Bruto (PIB) (Gross Domestic Product) (GDP) per capita de 1.200 

Libras em 2013. O setor de serviços / terciário constituiu a maior parte do PIB (GDP) com uma 

contribuição de 46,4%. O setor agrícola / primário representou 28,7% do PIB (GDP) total e o 

setor industrial / secundário contribuiu com 24,9%. (IndexMundi, n.d.). 

A mão-de-obra em Moçambique em 2013 foi estimada em 10,55 milhões de pessoas. A maior 

parte desta mão-de-obra está empregada no setor agrícola, 81%; o setor de serviços é o 

segundo maior empregador, com 13% de mão-de-obra e 6% empregada no setor industrial. 

(IndexMundi, n.d.) 

5.1.2.1 Mineração 

Moçambique é rico em recursos naturais, os principais recursos do país são carvão, ouro, 

alumínio, rubis e gás natural. (KPMG) 

Os setores de mineração e pedreiras que contribuíram para o PIB (GDP) em 2012 foram de 

1,7%. No mesmo ano, o valor da produção mineira aumentou pouco mais de 40%. Em relação 

à exportação de recursos naturais, o alumínio e o carvão foram os maiores contribuintes com 

31,5% e 12,5%, respetivamente. A mineração de zircão e tântalo no país tem um papel 

significativo na produção mundial desses minerais. (Minerals US Gov.) 

Nos últimos anos, pode-se observar o forte aumento do setor mineiro, principalmente 

relacionado à produção do setor, e menos em relação à criação de emprego. O maior 

crescimento em 2012 ocorreu no setor de mineração de água-marinha e carvão, com 

crescimento de 880% e 656%, respetivamente. A maioria das minas é de propriedade privada 

e há uma grande presença internacional no setor. (Minerals US Gov.) 

Moçambique esta classificado como o segundo maior produtor de alumínio (depois da África 

do Sul), a fundição de alumínio Mozal desempenha um papel importante nesta classificação. 

As reservas recentemente descobertas de carvão e gás natural contribuíram para um 

acentuado crescimento no setor de mineração a partir de 2011 (Minerals US Gov.). 
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5.1.2.2 Agricultura 

A agricultura continua a ser a principal atividade económica em Moçambique. Os pequenos 

produtores representam a grande maioria da produção deste sector, com cerca de 3,2 milhões 

de pequenos agricultores responsáveis por 95% da produção agrícola do país. 

Aproximadamente 400 fazendeiros comerciais produzem os restantes 5%. A agricultura é 

praticada em menos de 10% das terras aráveis e em grande parte em áreas propensas a 

inundações e à seca. O acesso difícil ao crédito e aos mercados, o baixo uso de insumos 

melhorados e a predominância da agricultura abastecida pela chuva tornam o setor vulnerável 

a choques. 

Moçambique tem uma costa litoral de cerca de 2.800 km, com vários rios grandes (Limpopo, 

Save, Púngoè, Zambezi e Rovuma) e dois importantes corpos de água doce (os lagos de Cahora 

Bassa e Nyassa). O principal fornecedor de peixe para a população do país ainda é o subsector 

de pesca artesanal. De acordo com o Censo de Pescas Artesanais de 2012, este subsector 

suporta os meios de subsistência de cerca de 380.000 pescadores que utilizam 39.550 

embarcações, das quais apenas 2-3% são motorizadas.  

A percentagem de terrenos florestais em Moçambique diminuiu rapidamente nos últimos anos. 

Isso se deve às práticas de desmatamento e degradação, especialmente ao longo dos principais 

corredores econômicos e ao redor dos centros urbanos. Embora as comunidades rurais usem 

as florestas para sua subsistência, as principais causas do desmatamento e da degradação são 

atividades comerciais como a intensa procura de lenha e carvão vegetal em zonas urbanas, a 

transformação de florestas em grandes áreas agrícolas comerciais, a exploração de madeira 

comercial e o desenvolvimento de atividades de mineração. 

A Lei de Terras de Moçambique (1997) reconhece os direitos adquiridos através da ocupação 

habitual da terra. No entanto, ainda existem desafios que limitam o impacto potencial de tal 

legislação no desenvolvimento e melhoria das condições de vida das populações rurais. A 

segurança da posse da terra, por sua vez, é um fator importante para aumentar a produção 

agrícola e reduzir a pobreza. (FAO Moçambique, n.d.) 

 

5.1.2.3 Fabricação 

As principais indústrias em Moçambique incluem alimentos, bebidas, produtos químicos, 

produtos petrolíferos, têxteis, cimento, vidro, amianto e tabaco. A maior parte destas 

indústrias está localizada nas principais áreas urbanas de Maputo, Beira e Nampula 

(nationsencyclopedia.com, n.d.) 

As indústrias de alimentos, bebidas e tabaco representam 62% da estrutura geral do setor. 

(Nationsencyclopedia.com, n.d.) 
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A fundição de alumínio da Mozal desempenha um papel importante no sector industrial e é de 

grande importância para a exportação de Moçambique. Os planos futuros para o setor 

industrial incluem a construção de mais instalações de processamento de alumínio, aço e 

ferro. (Our Africa.org, n.d.) 

5.1.2.4 Turismo 

Moçambique tem muito a oferecer como destino turístico, incluindo as suas praias imaculadas, 

os recifes de coral, os mares turquesa, os "cinco grandes", as áreas protegidas ricas em 

biodiversidade e uma cultura única "afro-mediterrânica". No entanto, devido ao conflito 

ocorrido no país, bem como à inacessibilidade de parte do país devido à falta de infraestrutura 

moderna, o setor de turismo atualmente não está atingindo todo o seu potencial. 

A influência direta da indústria do turismo sobre o PIB (GDP) do país foi de 3,2% em 2013. Além 

disso, 2,4% dos postos de trabalho foram criados pelo setor de turismo no mesmo ano 

(WTTC.org, 2014). 

A Corporação Financeira Internacional (International Finance Corporation) (IFC) está 

atualmente ajudando Moçambique a aumentar seu setor de turismo. Isso é feito 

principalmente para ajudar a tornar a informação turística disponível gratuitamente. A IFC 

espera assim expandir o sector do turismo em Moçambique e, como resultado, criar tanto 

emprego como crescimento económico. (IFC, 2014) 

5.1.3 Infraestrutura e Serviços públicos 

O Aeroporto Internacional de Maputo é o principal aeroporto de Moçambique. Vários 

aeroportos menores estão situados em todo o país.  

Maputo, Beira e Nacala são os três principais portos de Moçambique. Estes portos, bem como 

as respetivas linhas ferroviárias interiores, são supervisionados pelos Portos e Caminhos de 

Ferro de Moçambique. Existem três grandes linhas ferroviárias, a linha norte, central e sul.  

Moçambique estende 2000kms de sul a norte e o único eixo de transporte é a EN1 que liga 

Maputo à parte central e norte do país. A infraestrutura foi particularmente visada durante a 

guerra civil e a maioria das infraestruturas tiveram necessidade de serem reconstruídas após 

a guerra. Segundo o Banco Mundial, a maioria das estradas está em boas condições (83%), em 

comparação com apenas 30% das estradas que receberam esse status em 1990 (Transport 

World Africa, 2013). A maioria das estradas não são asfaltadas, com as principais estradas 

entre os centros de distribuição de transporte são asfaltadas. 

Estão atualmente em curso grandes investimentos em infraestruturas, principalmente 

relacionados com o transporte de produtos ligados ao setor de mineração (por exemplo, 

carvão, petróleo e gás). Estes projetos são conduzidos principalmente pelo investimento 

estrangeiro e/ou parcerias público-privadas. (Transport Word Africa, 2013). 
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O acesso a água canalizada 3 em Moçambique continua a ser pobre, com apenas 10,2% dos 

agregados familiares no censo nacional de 2007 reportando acesso a água canalizada dentro 

da sua casa. 

O acesso ao saneamento é baixo em todo Moçambique. No censo nacional de 2007, apenas 

3,4% das famílias do país relataram ter acesso a saneamento por vias navegáveis. 

Como é o caso da água canalizada e do saneamento, o acesso à eletricidade em Moçambique 

continua a ser pobre. O censo nacional de 2007 informou que apenas 10,1% dos agregados 

familiares tinham acesso à eletricidade. 

 

5.2 Contexto Regional: Província de Tete 

5.2.1 Localização 

A província de Tete é a província mais ocidental de Moçambique e faz fronteira com o Malawi 

a leste, a Zâmbia a sul e o Zimbabué a oeste. O rio Zambeze flui através do centro da província 

e a grande represa de Cahora Bassa é situada na parte centro oeste da província. 

 

5.2.2 Demografia 

5.2.2.1 Estatísticas da população 

De acordo com os dados do Censo de 2007, um total de 1 783 967 pessoas residiam na Província 

de Tete. A densidade populacional na província é de 24 habitantes por quilômetro quadrado.  

                                                 
3 Ler como uma ligação no quintal ou casa. 

Figura 7 Provincia de Tete 
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5.2.2.2 Linguagem, Alfabetização, Educação 

Os resultados do inquérito nacional de 2007 mostram que a Província de Tete apresenta uma 

presença de diferentes grupos etnolinguísticos. Os grupos etnolinguísticos mais comuns são 

Cinyanja (46,5% da população), seguido por Nhungwé (27,5%) e Cisena (11,4%). O restante da 

população é composto por vários grupos etnolinguísticos. O português é falado principalmente 

entre a população mais jovem devido ao seu ensino nas escolas e sendo a língua de escolha do 

local de trabalho (Consultec, 2012). 

A taxa geral de alfabetização de adultos na província de Tete é de 42,1%, abaixo da média 

nacional de 47,3% (censo de 2007, a taxa de alfabetização nacional atual é de 58,8%). 

5.2.3 Atividades Económicas 

Agricultura, silvicultura e pesca são os sectores económicos responsáveis pela maioria do 

emprego na província de Tete, representando 84,4% do emprego, com os serviços (comércio, 

finanças, etc.) e os sectores de fabricação, como sendo os outros maiores contribuintes (INE, 

2007). 

5.2.3.1 Mineração 

Os principais produtos de mineração da província de Tete são o carvão e o minério de ferro. 

A mineração de carvão cresceu recentemente após a descoberta de grandes reservas de carvão 

na província. A bacia de Moatize está sendo explorada principalmente por grandes empresas 

mineradoras internacionais. Estas empresas também investiram no Corredor Logístico de 

Nacala, que acomodará o transporte de carvão da Província de Tete para o porto de Nacala, 

no nordeste do país. Este corredor ferroviário deverá estar plenamente operacional em 2016.  

"Os primeiros trabalhos geológicos na província de Tete referem-se aos estudos de ocorrência 

de carvão, e foram realizados por Richard Thornton (1859), um geólogo da expedição de 

Zambezi sob o Dr. David Livingstone e Guyot. No entanto, a maior parte da exploração recente 

tem sido realizada para determinar o potencial econômico dos recursos de carvão na região. 

A maioria destes recursos está localizada dentro dos remanescentes do Grupo Ecca of Rocks, 

do Supergrupo Karoo, do graben Zambeze da província de Tete, em Moçambique. A bacia é 

constituída por várias sub-bacias e é considerada a maior província de carvão subdesenvolvida 

do mundo. Entre outros, hospeda o bem divulgado depósito de carvão metalúrgico e térmico 

de Moatize, que conterá 2,4 Gt de carvão, localizado dentro da sub-bacia de Moatize ". (W. 

Hatton, 2012) 

Com referência à Figura 4, pode-se observar que um aumento estrondoso na indústria de 

mineração está ocorrendo na Província de Tete.  
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5.2.3.2 Agricultura 
 
A província de Tete situa-se na zona noroeste da zona central e faz fronteira com o Malawi, o 

Zimbabwe e a Zâmbia e com a Província de Manica. Os distritos a norte de Tsangano e Angonia 

têm sido tradicionalmente importantes áreas na produção de grãos. O uso da tração animal é 

generalizado na província. Uma grande parte da província depende muito da pecuária porque 

tem uma precipitação média baixa. No entanto, o tamanho de rebanhos foi fortemente 

reduzido pela guerra civil. Os distritos ocidentais de Maravia, Zumbo e Magoe, que têm poucas 

populações, sofrem de ligações pobres com o resto do país e suas economias estão pouco 

desenvolvidas. 

A estação chuvosa começa em Outubro/Novembro e termina em Fevereiro. Tradicionalmente, 

os distritos propensos à seca são Changara e Cabora Bassa. 

A cultura de referência é o milho e o sorgo, seguidos por feijão e amendoim. A mandioca é 

uma cultura menor na província de Tete e a área plantada é pequena. 

A província de Tete não tem nenhuma tradição de culturas de rendimento. No entanto, o 

cultivo do tabaco foi introduzido em Angonia, ao longo da fronteira com o Malawi, e a produção 

deverá expandir-se com vista a um mercado pronto para o produto. (FAO Mozambique, n.d.) 

 

Figura 8 Licenças de Mineração da Província de Tete (HRW.org, n.d.) 



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 33 

 

 
5.2.3.3 Turismo 

A maior parte do turismo em Moçambique tem lugar na costa. As atracões turísticas da 

Província de Tete estão relacionadas principalmente com atividades na / próximo da Barragem 

de Cahora Bassa, ou a cidade de Tete com os seus avistamentos culturais. 

Perto da cidade de Tete, a Igreja de São José de Boroma pode ser encontrada a poucos 

quilômetros de carro da cidade. Foi construído em 1885 por missionários. Entre os edifícios 

havia um centro de educação, um internato, escola de arte e de artesanal. (Ministery of 

Culture Mozambique, n.d.) 

 

Na represa de Cahora Bassa muitos locais para 

pesca podem ser encontrados com grupos de 

espécies diferentes, o mais comum o tigre, a 

brema, o Chessa, o Vundu, o Barble (peixe do 

gato), o Jack Cornish e o Nkupe. (Morning Bay 

Lodge, n.d.) 

 

 

5.2.3.4 Pescas 

A maioria das atividades de pesca têm lugar na costa de Moçambique, o que implica que o 

sector das pescas no interior (principalmente as províncias ocidentais) é muito menor do que 

nas províncias costeiras (situadas principalmente no Leste). 

A pesca no interior tem lugar no Lago de Cahora Bassa. As atividades de pesca neste lago 

artificial aumentaram, principalmente relacionadas com a procura de pequenos pelágicos 

(kapenta) no mercado regional (Malawi, África do Sul e Zimbabwe). Foi descoberto como um 

paraíso para a Kapenta e rapidamente cresceu numa grande área comercial de Kapenta com 

compradores do Congo, Zâmbia e Zimbabwe viajando para procurar a alta qualidade, rico em 

proteínas, gêneros alimentícios. (Morning Bay Lodge, n.d.) 

5.2.4 Infraestrutura e serviços públicos 

O acesso à água canalizada dentro da Província de Tete está bem abaixo da média nacional 

(10,2%), com apenas 4,8% das famílias informando ter acesso à água canalizada em sua casa. 

Novamente, o acesso ao saneamento fluvial na Província de Tete está abaixo da média 

nacional (3,4%), com apenas 1,1% das famílias relatando acesso a saneamento aquático. 

Na província de Tete, foi relatado que 4,9% dos domicílios tinham acesso à eletricidade, 

novamente inferior à média nacional de 10.1%. 

Figura 9 Local de Património Cultural - Tete 
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5.3 Contexto Local: Distrito de Cahora Bassa (Chitima e Chissua) 

5.3.1 Geopolítica 

O distrito de Cahora Bassa é um dos 12 distritos da província, localizada na parte central sul 

da província. O Distrito tem três cargos administrativos, Chitima sendo o principal (central), 

Songo (norte) e Chitolo (sul). A Tabela 3 mostra os postos administrativos e localidades do 

distrito. 

A barragem de Cahora Bassa, localizada junto à fronteira norte da zona do distrito, é uma das 

três maiores barragens do sistema do rio Zambeze, com uma área de captação de 56.927 km2. 

Tabela 5 Postos Administrativos e Localidades - Cahora Bassa (AcerAfrica, 2014) 

Postos Administrativos (P.A.) Localidades 

P. A. Chitima 

Chitima Sede 

Chibagadigo 

Chicoa Nova 

Nhabando 

Nhacapiriri 

P.A. Songo 
Songo 

Dzunsa 

P. A. Chitholo 
Chitholo Sede 

Mulinje 

A nível distrital, as autoridades administrativas são representadas em ordem hierárquica: 

• Administrador do distrito. 

• Chefe de posto administrativo. 

• Chefe de localidade.  

Cahora 
Bassa 
District 

Figura 10 Districtos da Provincia de Tete (Portal do Governo Tete, n.d.) 
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As autoridades tradicionais ou comunitárias são representadas por:  

• Líder de nível 1 (Régulos – Native Ruler). 

• Líder de nível 2 (Secretários de Povoados – Settlement Secretaries). 

• Líder de nível 3 (Secretario de Quarteirões- Block Secretaries). 

Existe um sistema hierárquico de relatórios dentro dos distritos administrativos, com 

Secretários de Povoados (Settlement Secretaries) e Secretários de Quarteirões (Block 

Secretaries) reportando aos Régulos (Native Ruler). Os Régulos (Native Ruler) reportam ao 

Chefe da Localidade, que reporta ao Chefe do Posto Administrativo, que então reporta ao 

Administrador do Distrito. Esta estrutura organizacional é semelhante em todo o país, 

refletindo os níveis de autoridade formal (funcionários públicos) e autoridade tradicional 

(líderes comunitários reconhecidos) (Consultec, 2012). Os Secretários de Povoados 

(Settlement Secretaries) e o Secretário de Quarteirões (Block Secretaries) são escolhidos pela 

população do bairro ou aldeia a que pertencem. Os Régulos (Native Ruler) são pessoas que 

assumem e atuam como chefes de acordo com as regras tradicionais da respetiva comunidade. 

Os líderes tradicionais são pessoas que aceitam e executam sua autoridade de acordo com as 

regras tradicionais da respetiva comunidade, cuja legitimidade também é feita de acordo com 

as regras da respetiva comunidade (Consultec, 2012). 

 

Há outros líderes legítimos, como líderes de cerimônias religiosas ou espirituais que 

desempenham um papel econômico, social, religioso ou cultural, que são igualmente aceitos 

pelos grupos sociais a que pertencem. 

É preciso entender que o sistema de autoridade tradicional é uma instituição respeitada e 

arraigada em Moçambique. Os líderes tradicionais são frequentemente membros populares e 

respeitados da comunidade e são reconhecidos como autoridades, apoiando a manutenção de 

tradições, regras e costumes, identidade étnica, coerência comunitária e autoridade 

(Consultec, 2012) 

Lider de 1a Classe 
Cavulancie 

Basilio Alquineiro Xavier 

Lider de 3ª Classe 
Chissua Tara 

Março Manuel Pedro 

Lider de 2ª Classe 
Chissua Cruzamento Ponte 

Narcisio Antonio 

Lider de 2ª Classe 
Chissua Sede 

Viano B. Portasio Escova 

Figura 11 Estrutura organizacional Chissua (2016) 
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Em relação à participação da comunidade, é importante notar que as autoridades tradicionais 

têm autoridade para convocar a população. Em geral, tem sido relatado que a participação da 

comunidade é patriarcal e as mulheres não desempenham um papel ativo (Consultec, 2012) 

As principais barreiras ao exercício da cidadania no País, Província, Distrito e nos 

assentamentos que compõem a área do projeto estão relacionadas às desigualdades de gênero, 

à pobreza, ao analfabetismo e à falta de acesso aos serviços básicos sociais e públicos. Neste 

contexto, embora os direitos sejam consagrados na constituição, a participação efetiva e o 

exercício dos direitos de cidadania são reduzidos. 

5.3.2 Demografia 

5.3.2.1 Estatísticas da população 
 

A população do distrito de Cahora Bassa foi de 86.641 pessoas durante o censo nacional de 

Moçambique 2007 (49,7% mulheres e 50,3% homens)4. Isso representa 4,9% da população total 

da província de Tete, onde a população era de 1.783.967 (51,3% mulheres e 48,7% homens). 

A população da localidade de Chitima foi de 46.638 (50,1% do sexo feminino e 49,9% do sexo 

masculino), representando 53,8% da população do Distrito de Cahora Bassa (INE, 2007)5. 

Da população do distrito de Cahora Bassa, 31% viviam em áreas urbanas e 69% em áreas rurais 

(INE, 2007). A densidade populacional no distrito de Cahora Bassa é de 9,8 pessoas por 

quilómetro quadrado, o que é relativamente baixo, particularmente em comparação com 18,1 

para a província de Tete e 26 pessoas por quilómetro quadrado para todo o país. A densidade 

populacional relativamente baixa no distrito de Cahora Bassa é indicativa da alta proporção 

de pessoas que residem em áreas rurais. 

A taxa anual de crescimento populacional de 5,0% entre os censos de 1997 e 2007 para o 

Distrito de Cahora Bassa ficou abaixo da média provincial de 5,6%. No entanto, esta taxa está 

bem acima da taxa de crescimento anual da população nacional de 3,3% (INE, 2007). 

5.3.2.2 Linguagem, Alfabetização e Educação 

A maioria da população no distrito de Cahora Bassa fala Nhungwé, Chitawala e Dema. Entre a 

população mais jovem e a população masculina o português é amplamente falado. Isto pode 

ser atribuído a um melhor acesso à educação entre os homens, bem como entre os jovens 

(Consultec, 2012). 

                                                 
4 Estimado a 121,913 em 2014 usando os 5% taxa de crescimento anual da população 1997 – 2007 para o 

Distrito de Cahora Bassa 
5 Estimado a 65,624 em 2014 usando os 5% taxa de crescimento anual da população 1997 – 2007 para o 

Distrito de Cahora Bassa 
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O Distrito de Cahora Bassa apresenta melhores níveis de alfabetização que a província e o país 

como um todo, com 58,6% declarando-se alfabetizado (INE, 2007). Em nível distrital, há uma 

diferença significativa no nível de alfabetização entre homens e mulheres. A taxa de 

alfabetização de adultos entre os homens foi de 74,3%, muito superior à média feminina 

(43,3%). Há também uma notável diferença nos níveis de alfabetização entre as áreas rurais e 

urbanas, com apenas 54,9% da população nas áreas rurais relatadas como alfabetizadas e 67,1% 

da população nas áreas urbanas relatadas como alfabetizadas. 

5.3.2.3 Saúde e Segurança 

Existem nove unidades de saúde no distrito de Cahora Bassa, as quais todas reportam ao 

Departamento Distrital de Saúde com sede em Chitima. As instalações de saúde no distrito são 

compostas pelo Hospital Rural Songo e oito centros de saúde distribuídos em cidades em todo 

o distrito. O estabelecimento de saúde mais próximo da área do projeto está em Chitima. As 

Instalações de saúde de Chitima são, segundo se diz, caracterizado por infraestruturas de 

envelhecimento, falta de abastecimento de água, falta de saneamento, escassez de pessoal e 

falta de equipamento médico básico (Barnes, 2012).  

A malária é o maior problema de saúde dentro do distrito e entre todos os grupos etários, 

seguido por Infeções Respiratórias Agudas. A prevalência de HIV e SIDA no Distrito de Cahora 

Bassa é relativamente baixa em comparação com o resto de Moçambique e outros países da 

África Austral, mas pensa-se que está a aumentar. Isto é baseado em dados captados das 

clínicas pré-natais no distrito onde 6.2% das mulheres grávidas testaram positivo para o HIV 

em 2012 (Barnes, 2012). 

5.3.2.4 Desenvolvimento e bem-estar da Comunidade 

O Distrito de Cahora Bassa relatou melhor acesso do que ambas as médias nacionais e 

provinciais, com 12,3% dos domicílios relatando acesso a água canalizada, enquanto a 

Localidade Chitima estava abaixo da média nacional, mas acima da média provincial, com 6% 

Água (INE, 2007). 

O acesso ao saneamento básico no distrito de Cahora Bassa está acima das médias nacionais e 

provinciais, com 4,7% das famílias relatando acesso. No caso da localidade de Chitima, no 

entanto, apenas 0,6% dos domicílios relataram acesso a saneamento básico (INE, 2007).  

O acesso à eletricidade no Distrito de Cahora Bassa e na localidade Chitima foi de 8,8% e 4,4%, 

respetivamente (INE, 2007). 

5.3.2.5 Religião e Práticas Culturais 

Dentro da área do Distrito e do projeto, um sistema hierárquico de liderança é praticado (o 

mesmo sistema que existe em todo o país) com os chefes locais a reportarem diretamente ao 

chefe direto acima dele, em última instância, o Chefe da Localidade reporta ao Chefe do Posto 

Administrativo, que por sua vez, reporta ao Administrador do Distrito. 
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O distrito mostra uma diversidade de crenças religiosas: 16,0% da população são relatados a 

praticar o catolicismo, 12,0% Zion / Siam, 6,0% protestante e 0,5 islâmica (INE, 2012). 66% da 

população do Distrito são reportadas como não seguindo uma religião, provavelmente devido 

à população praticar sistemas de crenças tradicionais (Consultec, 2012). A adoração aos 

antepassados é feita através de cerimônias para evocar espíritos e pedir bênçãos, incluindo 

chuvas em caso de seca. Um ancião, geralmente o chefe da linhagem, lidera a cerimônia 

(Consultec, 2012). 

Um inquérito modelo realizado pela Consultec em 2012 revelou que a religião dominante é 

protestante (71,6%), seguida por católicos (19,8%) e sionismo (6,9%) (Consultec, 2012). 

Uma alta proporção da população dentro da área de estudo segue sistemas de crenças 

tradicionais. Estes sistemas de crença fazem uso de um número de locais sagrados incluindo 

cemitérios. Acredita-se que os espíritos dos mortos continuam a vigiar os seus descendentes 

desses locais. A permissão precisa ser concedida pelos líderes espirituais locais antes de 

qualquer cerimônia sendo realizada nesses locais sagrados.  

5.3.3 Desenvolvimento Económico 

Da porção potencialmente economicamente ativa da população de Cahora Bassa, 59,4% 

reportaram estar empregada, o que coloca a taxa de desemprego do distrito em 40,6%. Isso é 

significativamente maior do que a média nacional de 17% relatada durante o censo nacional 

de 2007 (INE, 2007). Acredita-se que esses números sejam inflacionados e que se acredite que 

o desemprego na economia formal seja maior. Isto é baseado na opinião de que uma grande 

proporção da população que se refere empregada, está empregada no setor informal e / ou 

está envolvida em atividades de subsistência, como a agricultura ou a pesca, e, como tal, não 

seria estritamente classificada como empregado. Isto é apoiado pelo Banco Africano de 

Desenvolvimento, que afirma que se estima que cerca de 68% da mão-de-obra urbana e 87,5% 

da mão-de-obra rural operem informalmente (BAD, 2011). Além disso, é evidente que há pouco 

negócio ou indústria formal no Distrito de Cahora Bassa, que seria capaz de absorver 59,4% da 

população potencialmente economicamente ativa. 

O desemprego é mais elevado nas zonas urbanas do Distrito de Cahora Bassa, uma tendência 

que se vive em Moçambique. Isso tem sido atribuído à falta de indústrias nas cidades e à 

urbanização da população (JICA, 2011). Como no caso dos níveis de alfabetização, as mulheres 

do distrito de Cahora Bassa apresentam níveis de desemprego mais elevados do que os homens. 

No Distrito de Cahora Bassa, 30,7% dos homens estavam desempregados em comparação com 

50,2% das mulheres (INE, 2007). Isto ilustra como a área permanece em grande parte patriarcal 

com oportunidades limitadas para as mulheres. 

A agricultura, a silvicultura e a pesca são os sectores económicos responsáveis pela maioria 

do emprego no distrito de Cahora Bassa, representando 71,9% do emprego. Estes são seguidos 

por comércio e finanças e fabricação (INE, 2007). 
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5.3.3.1 Mineração 

O setor de mineração na área tem crescido rapidamente nos últimos anos devido a descoberta 

de reservas de carvão na província.  

5.3.3.2 Agricultura 

A área, e de facto o país como um todo, é 

dependente do sector agrícola em termos de meios 

de subsistência, emprego, bem como a contribuição 

para a economia. 

As atividades agrícolas no Distrito de Cahora Bassa, 

bem como na área do projeto, são principalmente 

atividades produtivas de pequena escala e 

agricultura de subsistência. A maioria dos domicílios 

na área depende de lotes / machambas nas quais cultivam milho e / ou sorgo alimentados 

pela chuva. Além disso, as hortas são cultivadas dentro do leito do rio seco fora da estação 

chuvosa. Os vegetais mais comuns são beterrabas, cebolas, tomates, pimentões e couves. 

5.3.3.3 Fabricação 

Pouca ou nenhuma fabricação está ocorrendo no Distrito e na área do projeto. Isso pode mudar 

no futuro devido ao rápido aumento das atividades de mineração na área. 

5.3.3.4 Turismo 

A represa de Cahora Bassa é a atração principal na área. As pessoas podem fazer passeios de 

um dia para ver a parede da barragem, fazendas de crocodilos, karpenta local ou campos de 

pesca artesanal ou fazer alguma pesca recreativa (ATuristica Tete, 2015) 

5.3.3.5 Pescas 

A pesca no interior tem lugar no Lago de Cahora Bassa. As atividades de pesca neste lago 

artificial aumentaram, principalmente relacionadas com a procura de pequenos pelágicos 

(kapenta) no mercado regional (Malawi, África do Sul e Zimbabwe). Além disso, uma grande 

parte da pesca não é comercializada e é utilizada pelos agregados familiares como uma 

atividade produtiva de subsistência ou de pequena escala (African Marine Atlas, 2015). 

A maioria dos rios/córregos na área do projeto está seca fora da época das chuvas. Portanto, 

a pesca é uma atividade sazonal nesta área. 
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5.3.4 Padrões de ocupação e meios de subsistência 

5.3.4.1 Estatuto Profissional 
Da porção potencialmente economicamente ativa da população de Cahora Bassa, 59,4% 

reportaram estar empregada, o que coloca a taxa de desemprego do distrito em 40,6%. Isso é 

significativamente maior do que a média nacional de 17% relatada durante o censo nacional 

de 2007 (INE, 2007). Acredita-se que esses números sejam inflacionados e que se acredite que 

o desemprego na economia formal seja maior. Isto é baseado na opinião de que uma grande 

proporção da população que se refere empregada, está empregada no setor informal e / ou 

está envolvida em atividades de subsistência, como a agricultura ou a pesca, e, como tal, não 

seria estritamente classificada como empregado. Isto é apoiado pelo Banco Africano de 

Desenvolvimento, que afirma que se estima que cerca de 68% da mão-de-obra urbana e 87,5% 

da mão-de-obra rural operem informalmente (BAD, 2011). Além disso, é evidente que há pouco 

negócio ou indústria formal no Distrito de Cahora Bassa, que seria capaz de absorver 59,4% da 

população potencialmente economicamente ativa. 

O desemprego é mais elevado nas zonas urbanas do Distrito de Cahora Bassa, uma tendência 

que se vive em Moçambique. Isso tem sido atribuído à falta de indústrias nas cidades e à 

urbanização da população (JICA, 2011). Como no caso dos níveis de alfabetização, as mulheres 

do distrito de Cahora Bassa apresentam níveis de desemprego mais elevados do que os homens. 

No Distrito de Cahora Bassa, 30,7% dos homens estavam desempregados em comparação com 

50,2% das mulheres (INE, 2007). Isto ilustra como a área permanece em grande parte patriarcal 

com oportunidades limitadas para as mulheres. 

5.3.4.2 Estratégias de uso e meios de subsistência de terra 

O uso da terra dentro da área de estudo é dominado por atividades agrícolas de subsistência. 

As culturas mais comuns cultivadas na área que foram reportadas são milho e sorgo. Enquanto 

o milho é a cultura preferida, o sorgo é mais resistente à seca e é cultivado para mitigar a 

falha da cultura do milho em anos mais secos do que a média. 

A elevada dependência da agricultura de subsistência para a sobrevivência é evidente na 

elevada percentagem de agregados familiares que declaram não ter um rendimento anual, o 

elevado nível de desemprego ou inatividade económica e a elevada percentagem de inquiridos 

que observam serem agricultores de subsistência. Além disso, ao serem convidados a priorizar 

as preocupações com o reassentamento, o acesso à água e o acesso à terra agrícola foram 

identificados como as maiores preocupações. 

A Lei de Terras de 1997 reconhece um direito de uso de terra conhecido como DUAT que pode 

ser obtido através de normas e práticas consuetudinárias, ocupação de boa fé ou através da 

autorização de um pedido apresentado ao Estado. No caso de obtenção de um DUAT por meio 

de normas e práticas consuetudinárias usuais ou de ocupação de boa-fé, não são necessários 

documentos de registro. Em termos de área do projeto, acredita-se que a grande maioria dos 

agregados familiares têm um DUAT na terra em que residem e cultivam; no entanto, essas 

pessoas não têm documentos de registro para o DUAT. (AcerAfrica, 2014) 
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5.4 Área de estudo: Chissua Sede, Tara e Cruzamento Ponte. 

5.4.1 Metodologia do censo  

Um censo foi realizado à população de 15 de agosto a 22 de novembro de 2014, a fim de 

compreender melhor o perfil da comunidade afetada. O escopo do censo incluiu as 

comunidades de Chissua Sede, Chissua Tara e Chissua Cruzamento Ponto, localizadas na 

concessão de minas do Projeto de Carvão Estima 871L.  

De acordo com a IFC padrão 5 "um recenseamento e registo fornecem informações sobre a 

dimensão e a complexidade do planeamento da necessária reinstalação. O censo deve 

abranger todas as pessoas afetadas pelo projeto, independentemente de seu estado legal, ou 

se eles estão realmente vivendo num local afetado no momento do censo ". (IFC, 2012) 

O censo consolida as informações que: 

 Fornece informação inicial sobre a escala de reassentamento a ser empreendida; 

 Dá uma indicação de investigação futura socioeconômica adicional, necessária para 

quantificar as perdas a serem compensadas e, se necessário, para projetar 

intervenções de desenvolvimento adequado; 

 Estabelecer indicadores que podem ser medidos numa data posterior durante o 

acompanhamento e avaliação. 

As casas visitadas durante o censo são apresentadas na Figura 12 Famílias entrevistadas. 

Durante o censo, foi possível entrevistar 823 pessoas, para obter informações sobre os seus 

lares e lotes. Os indivíduos que não residem nas aldeias acima mencionadas, mas têm 

machambas ou hortas dentro da área de estudo também foram incluídos no Censo.  
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Figura 12 Famílias entrevistadas 

 

Cada domicílio entrevistado foi codificado com um número de identificação, foi mapeado com 

coordenadas GPS e foi fotografado para obter um registro visual dos bens no momento do 

censo. 

Dados do censo incluídos: 

1. Dados demográficos  

2. Meios de subsistência e atividades económicas  

3. Enumeração dos bens  

Nesta seção, é apresentada uma análise quantitativa dos dados demográficos obtidos no 

Censo, tomando em consideração: sexo e idade da população; Arranjos de moradia; Educação; 

Acesso a serviços, etc. Os dados referentes aos meios de subsistência e à enumeração de bens 

são apresentados nas seções a seguir. 

Os dados recolhidos foram inseridos num banco de dados, e analisados utilizando vários filtros 

e foram mapeados usando software de GIS. 
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5.4.2 Dados demográficos  

5.4.2.1 Sexo e idade  
Os resultados do Censo indicam que há aproximadamente uma população total de 3.237 

pessoas na área do projeto. Distribuição de gênero é encontrado a ser nivelado, como 50,1. 

Masculina e 49.89% feminina. 

Uma elevada proporção da população (46,0%) foi registrada como sendo menores de 15 anos. 

A estrutura etária da população é ilustrada na Figura 9. A forma de pirâmide da idade estrutura 

é indicativa de uma área que poderia ser classificada como desenvolvimento, caracteriza-se 

pela alta fertilidade e mortalidade (Smith, 1992). 

 

Figura 13 Pirâmide de distribuição de idade dentro da área de estudo 
 

Devido a esta composição da idade da população, cada grupo etário foi quantificado para 

compreender as tendências de crescimento desta população em particular. 

Tabela 8 Quantidade total de adultos por agregado familiar 

# Adultos por HH Agregados familiares totais Total adultos 

2 391 782 

3 42 126 

4 3 12 

5 4 20 
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Total 440 940 

 

Tabela 9 Total crianças e jovens por sexo e grupos etários 

 Faixa etária Masculino Feminino Totais por grupo etário 

Crianças 0-14 0-4 anos 221 224 445 

5-9 anos 221 237 458 

10-14 anos 203 196 399 

Total 645 657 1302 

Jovens 15-29 15-19 anos 154 186 340 

20-24 anos 133 99 232 

25-29 anos 91 113 204 

Total 378 398 776 

Totais gerais  1023 1055 2078 

 
 

5.4.2.2 Educação 
 
 Tabela 10 Estatísticas de educação 

De acordo com a análise dos dados, verificou-se que 36,3% da população não apresentou 

escolaridade, 4,7% da população completou o ensino primário e 2,5% concluiu o ensino médio.  

5.4.2.3 Emprego 

Os resultados do inquérito às famílias sugerem que os níveis de desemprego na área de estudo 

são semelhantes aos experimentados no distrito como um todo, com 39,1% da população na 

área de estudo reportando estar desempregado. Somente 3,5% da população do estudo são 

reportados para ser formalmente empregados, com 21,1% das famílias relatando alguma forma 

de rendimento anual. A população remanescente é constituída por acadêmicos (29%) e não 

escolares (28,3%). Além disso, 88,4% dos inquiridos referiram ser agricultores de subsistência, 

indicando uma dependência significativa da agricultura de subsistência para sustentar os meios 

de subsistência. (AcerAfrica, 2014) 

As seguintes ocupações foram identificadas entre aqueles que indicaram não estar envolvido 

com as atividades agrícolas:  

  Numero de pessoas 

Sem escolaridade 1210 

Algumas primárias 1602 

Primária completa 161 

Algumas secundárias 290 

Secundário completo 85 

Licenciados 12 

Diploma 8 

Outros 2 
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1. Pescador  

2. Motorista de táxi  

3. Dono da loja  

4. Assistente de loja  

5. Enfermeira/assistência clínica  

6. Trabalhador da construção civil  

7. Segurança (incluindo Polícia.) 

8. Militar  

9. Motorista/mecânico  

10. Professor  

11. Mineiro 

12. Eletricista 

13. Operário fabril  

 

5.4.2.4 Fontes e nível de rendimento  

Os resultados da pesquisa mostram que a maioria das famílias (88,0%) relatam não ter 

rendimento anual. Ver Tabela 10 - Níveis de rendimento. Isto é indicativo de uma comunidade 

fortemente dependente da agricultura de subsistência para a sobrevivência. 

Tabela 6 Níveis de Rendimento 

Nível de Rendimento Numero de HH Percentagem de HH 

Nenhum 713 88.0 

MZM 0.00 - MZM 1000.00 1 0.1 

MZM 1000.00 - MZM 2000.00 0 0.0 

MZM 2000.00 - MZM 4000.00 10 1.2 

MZM 4000.00 - MZM 8000.00 10 1.2 

MZM 8000.00- MZM 16000.00 4 0.5 

MZM 16000.00 - MZM 32000.00 8 1.0 

MZM 32000.00 - MZM 64000.00 13 1.6 

MZM 64000.00 - MZM 128000.00 21 2.6 

MZM 128000.00 - MZM 256000.00 8 1.0 

Acima de MZM 256000.00 17 2.1 

Não especificado 5 0.6 
 

5.4.3 Nível de vida  

5.4.3.1 Habitação 

1) 733 Habitações (unidades) foram identificadas como ocupadas e estrutura de 

Habitação foi registrada. 

2) Famílias grandes com 6 ou mais pessoas vivendo na mesma casa representam 27% do 

total de casas. 

3) Uma família média nesta população tem 4,5 membros. Esses números podem ser 

afetados pela grande quantidade de domicílios com uma pessoa e os poucos com mais 

de 10. 
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4) 106 domicílios são habitados por uma única pessoa e 90 por dois.  

5) Domicílios com 4 e 5 habitantes representam 32% do número total. 

Tabela 7 Habitantes por domicílio 

Habitantes por HH Numero de HH 

1 106 

2 90 

3 113 

4 116 

5 112 

6 75 

7 70 

8 38 

9 9 

10 2 

11 2 

Total de casas 733 

 

Uma análise detalhada da distribuição e uso do espaço podem ser assumidas pela informação 

recolhida. A informação é apresentada por: quartos, casas de banho e cozinhas. 

1) Quartos 

A quantidade de habitantes por domicílio nem sempre está diretamente relacionada com a 

quantidade de quartos que a casa tem construído (quartos para dormir e descansar). 

Diferentes fatores socioeconômicos e ambientais diretamente podem afetar a distribuição da 

casa, a quantidade de quartos e a superfície disponível por quarto. 

Fatores culturais também podem afetar a decisão de construir quartos extras, cozinhas 

maiores ou espaços recreativos. Informações mais específicas devem ser recolhidas para 

compreender plenamente o esboço de cada agregado familiar. 

O gráfico a seguir mostra a distribuição do número de quartos por quantidade de habitantes 

por domicílio. Uma média de 2 quartos por família. 

 

Figura 14 Média de Quartos por Habitação 
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2) Saneamento  

Uma descoberta notável no que diz respeito a estrutura do agregado familiar é a existência 

ou ausência de instalações sanitárias, como sanitas, latrinas ou banheiros.  

Das 733 famílias, cerca de 69% não têm instalações sanitárias. 

As estatísticas mostram que não há correlação entre a quantidade de habitantes por domicílio 

e a existência de instalações sanitárias. O acesso a ele pode estar ligado às possibilidades 

socioeconómicas ou ambientais. 

 

Figura 15 Média de Sanitários por Habitação 
 
 

 

Figura 16 Instalações Sanitárias por Habitação 

 

3) Cozinhas 

Uma situação semelhante é encontrada em relação à existência ou ausência de instalações de 

cozinhas. 

Cerca de 500 famílias não têm um lugar dedicado para cozinhar. 

No entanto, com base em outros dados do censo, eles ajuntam madeira com a finalidade de 

cozinhar o que significa que eles poderiam cozinhar em outros lugares da casa ou poderiam 

usar lugares comuns para o fazer. 
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 Domicílios com 3, 5 e 7 habitantes representam 50% das unidades pelo menos 1 cozinha.  

 

5.4.3.2 Acesso à água   

Dentro da área de estudo, nenhum domicílio relatou ter acesso a água canalizada dentro de 

sua casa ou dentro de sua propriedade. 55,5% das famílias relataram ter recebido água de um 

rio e 43,4% informaram ter água de um poço comunitário. 36,6% das famílias relataram pagar 

por água. Entende-se que uma taxa nominal é paga ao líder da comunidade, a fim de fazer 

uso do poço comunal. 

  

Figura 18 Acesso à água 
 

5.4.3.3 Acesso aos cuidados de saúde 
 Uma clínica informal foi identificada dentro da área de estudo. Esta clínica oferece cuidados 

primários de saúde e consiste numa estrutura básica de tijolos de barro com uma instalação 

sanitária. Nenhum medicamento é dispensado. Os dados recolhidos durante o censo sugeriram 

que a maioria dos residentes utilizam unidades de saúde localizadas em Chitima (A uma curta 

distância de: 10km). 

 

O Hospital Rural Songo é o principal centro de saúde 

do Distrito, localizado a cerca de 25km de Chissua. 

O hospital tem maternidade, medicina geral e uma 

morgue. 

 Figura 19 Hospital rural do Songo 
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5.4.4 Meios de subsistência 

A ocupação da terra na área é composta de aldeias largamente informais de densidade 

populacional relativamente baixa. As áreas que circundam estas aldeias são usadas para a 

agricultura de subsistência. Durante o levantamento domiciliar foi registrado que 

aproximadamente 886 ha de terra dentro da área de estudo são usados para fins agrícolas. 

Esta figura inclui as machambas e hortas que se acredita serem direta e indiretamente 

afetados pelo projeto proposto. Dentro da área de reassentamento proposto, não foram 

registrados domicílios; no entanto, foi relatado que aproximadamente 243,4 ha de terras estão 

atualmente sendo usadas para fins agrícolas ou, alternativamente, têm direitos de terra 

associados a eles. (AcerAfrica, 2014)  

De todas as famílias registradas dentro da área de estudo, apenas nove relataram ter um DUAT 

registrado para a terra que eles usam. A população remanescente que ocupa terra na área do 

projeto, inclusive da área de reassentamento, mais do que provavelmente terá um DUAT para 

a terra por meio de normas ou práticas usuais ou de ocupação de boa fé. 

 

 
Vegetais 

 
Plantações 

 
Novas Plantações 

 
Bananeiras 

 
Campos de Algodão 

 
Montes de Algodão 

Figura 20 Machambas e Hortas na Área de Regime de Irrigação 
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5.4.4.1 Prática atual do uso da terra 

O uso da terra dentro da área de estudo é dominado por atividades agrícolas de subsistência. 

Dados da pesquisa domiciliar mostram que 82,5% dos domicílios relataram fazer uso de 

machamba. As culturas mais comuns cultivadas na área são, segundo se informa, milho e sorgo. 

Enquanto o milho é a cultura preferida, o sorgo é mais resistente à seca e é cultivado para 

mitigar a falha da cultura do milho em anos mais secos do que a média.  

A área de estudo também é fortemente utilizada pelas famílias para a recolha de recursos 

naturais e pastoreio comunal de animais. Os recursos naturais colhidos na área incluem a 

madeira (utilizada por 89,2% das famílias para cozinhar e construir, com algumas famílias, 

26,2%, vendê-la) o capim (utilizada por 80,9% para palha, com 5,4% dos domiciliários a 

relatarem vendê-la). A área também é usada para a produção de carvão, que 42,2% dos 

entrevistados relataram usar ou vender. A pesquisa domiciliar também revelou que 54% dos 

domicílios relataram ter gado. Em termos de pastejo para gado, foi confirmado por todas as 

famílias que as áreas de pastagem comunais são usadas com o gado muitas vezes deixado para 

vagar por si mesmos. 

5.4.5 Redes Sociais e Económicas  

5.4.5.1 Visão geral 

Este capítulo apresenta um resumo dos edifícios públicos, empresas, lavouras, igrejas e 

quaisquer outras estruturas que serão afetadas durante o processo de deslocalização.  

Figura 21 Sacos de Carvão para Venda 
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Conforme descrito em capítulos anteriores, todas as estruturas dentro da área de estudo foram 

registradas para quantificar e compensar perdas. As estruturas que se situam fora da pegada 

direta da área mineira são identificadas como sendo indiretamente afetadas.  

A decisão final sobre se uma estrutura que não é diretamente afetada pelas operações de 

mineração propostas só pode ser feita depois de uma consulta com a comunidade e as partes 

interessadas relevantes. 

Infraestruturas identificadas incluem: 

• 10 Igrejas 

• 2 Escolas  

• 5 Sepulturas  

• 19 Lojas 

• 1 Clinica.  

Um mapa que mostra a localidade dessas infraestruturas é apresentado na Figura 16. 

5.4.5.2 Igrejas 

Dez (10) igrejas de diferentes denominações foram identificadas dentro da área de estudo. 

Apóstolos de Jesus e Igreja Mughobi estão situados debaixo de árvores. Igreja Cidade de Zion, 

bem como Zion City Church são ambos alojados debaixo de uma estrutura de sombra. Missão 

Deus Proverá tem várias estruturas e o único orfanato na área, ainda debaixo de construção.  

 

 
Tabela 8 Resumo das igrejas 

Nome da Igreja Tamanho da 
Congregação  

Estruturas Foto 

Igreja Apóstolos de 
Jesus 

20 Debaixo da árvore 

 
Igreja Católica 160 1 

 
Igreja Cidade de Sião 30 1 

 
Missão Deus proverá 60 13 

 
Testemunhas de Jeová 36 4 
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Igreja Metodista 45 2 

 
Igreja Magahi  85 Debaixo da árvore 

 
Igreja Nazareno 40 1 

 
Igreja Velhos Apóstolos 120 1 

 
Igreja da Cidade de 
Sião 

87 1 

 
 

5.4.5.3 Escolas 

Duas (2) escolas estão localizadas dentro da área de estudo, nomeadamente Chissua Escola 

Cruzamento de Chissua e Escola Primária de Chissua. Um resumo da composição dessas escolas 

é descrito na Tabela 14 - Resumo das Escolas. 

Tabela 9 Resumo das Escolas 

Nome da Escola  Tipo de Escola Alunos Estrutura  

Escola Cruzamento Chissua  Escola Primária 146 2 

Escola Primária Chissua  Escola Primária 421 9 
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Cruzamento Chissua 

 

 
Primária de Chissua 

Figura 22 Escolas 
 

5.4.5.4 Sepulturas 
Cinco (5) túmulos foram identificados dentro da área de estudo. Um resumo desses túmulos é 

delineado na Tabela 15. As sepulturas de Mashambo consistem em duas áreas de enterro com 

a maior das duas (local Mashambo 2) diretamente afetada pelas operações de mineração. 

Mashambo Local 1 e o local Nhtsinga fica dentro do raio de explosão. O local de Nhtsinga é um 

local cerimonial com importância arqueológica e não pode ser realocado. O deslocamento do 

local 1 de Mashambo dependerá do esboço final da mina e da consulta com as partes 

interessadas relevantes. Os locais de Camulambe e Nhamakuyo não são diretamente afetados 

pelas operações e a deslocalização desses locais não é necessária. 

Tabela 10 Resumo das Sepulturas 

Nome do Local 
  

Número das Sepulturas identificadas 

Mashambo (site 1) 28 

Mashambo (site 2) 197 

Nhatsinga Sem acesso 

Camulambe 66 

Nhamakuyo 102 

Misika Sem informação 
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Tabela 11 Sepulturas e túmulos 

 
 

6 PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

De acordo com os requisitos dos Princípios e Padrões de Desempenho da IFC Equador, bem 

como da legislação ambiental moçambicana, o envolvimento do público é essencial não apenas 

nas fases de planeamento de um projeto, mas durante a vida de um projeto. Os 

desenvolvedores de projetos devem realizar reuniões regulares com os usuários da terra e as 

autoridades locais na área do projeto para avaliar o desenvolvimento das operações de 

mineração, os impactos ambientais e socioeconómicos e o cumprimento dos instrumentos de 

gestão ambiental.   

Além disso, os projetos de mineração são incentivados a estabelecer acordos com o governo 

nacional e provincial e as comunidades locais sobre métodos e procedimentos para a gestão 

dos aspetos ambientais, biofísicos, socioeconómicos e culturais durante a vida do projeto e 

pós-encerramento. Os acordos deverão ser formalizados após negociações com estas partes, 

num Memorando de Entendimento e deverão ser válidos por um período máximo de 5 anos que 

poderá ser renovável. 

6.1.1 Atividades anteriores de participação pública  

Como parte do exercício de definição do escopo (Fase EPDA), foi desenvolvida uma estratégia 

PPP. Foi compilada uma base de dados de I & AP, informações sobre o projeto e o processo de 

EIA e cinco reuniões de consulta pública foram realizadas. A Tabela 14 apresenta um resumo 

das atividades de PPP realizadas na Fase EPDA. (GCS , 2015) 

Tabela 12 Resumo da PPP durante a fase EPDA 

DATA ATIVIDADE OBJETIVO 

Durante a fase 
da EPDA 

Compilação da base de dados das 
partes interessadas 

Identificar as partes 
interessadas a serem incluídos 
no processo de consulta. 

22 Junho 2012 Circular o relatório EPDA para revisão 
pública. 

Permitir que as autoridades e o 
público façam comentários 
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sobre o projeto e os termos de 
referência para a ESIA. 

25 Junho a 6 
Julho 2012 

Anúncios de imprensa e rádio para 
reuniões públicas. 

Para convidar os interessados 
para reuniões públicas. 

25 a 29 Junho 
2012 

Distribuição de convites para 
reuniões públicas (cartas e faxes). 

9 a 13 Julho 
2012 

Reuniões públicas. Apresentar ao público o projeto 
proposto e o processo de AIAE e 
registrar questões de 
preocupação. 

13 a 27 Julho 
2012 

Comentários recebidos por escrito. Observações escritas recebidas 
durante o processo de escopo. 

14 Agosto 2012 Apresentação do relatório Final da 
EPDA e os termos de referência. 

Para avaliação, comentários e 
decisão do MICOA 

 

Foram realizadas cinco reuniões públicas durante a Fase EPDA, quatro das quais na Província 

de Tete e uma na Cidade de Maputo, conforme apresentado na Tabela 15. 

Tabela 13 Reuniões públicas durante a fase EPDA 

DATA LOCALIZAÇÃO LOCAL DE ENCONTRO PRESENÇAS 

Julho 9, 2012 Cidade de Chitima Salão de reuniões do governo 
distrital 

68 

Julho 10, 2012 Vila de Chissua 260 

Julho 10, 2012 Vila do Caho 173 

Julho 11, 2012 Cidade de TETE Sala de conferências TDM 30 

Julho 13, 2012 Cidade de Maputo Hotel VIP 29 

 

6.1.1.1 Questões levantadas  

As principais questões e preocupações levantadas durante a fase EPDA foram associadas com 

os seguintes aspetos: 

 Aspetos biofísicos: 

- Fontes de água necessárias para o projeto; 

- Impactos sobre a quantidade e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

- Impactos relacionados ao ruído e ás poeiras e sua minimização e monitorização; 

 Aspetos socioeconómicos: 

- Potenciais impactos sobre a população, infraestruturas e habitação, relacionadas 

com a necessidade de reassentamento; 

- Processo de criação e de recrutamento de emprego; 

- Projetos sociais em benefício das Comunidades; 

- Necessidade de articular o projeto com as várias empresas envolvidas em projetos 

que já estão operacionais na região. (GCS , 2015) 
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6.1.2 Grupo de foco para o processo SEIA. 

A fim de recolher informação qualitativa sobre as preocupações e expectativas das 

comunidades locais afetadas pela ECP, a AcerAfrica organizou um grupo focal, convidando 

líderes locais, anciãos da comunidade e membros da comissão de reassentamento.  

O grupo de discussão foi realizado numa combinação de português e Nhungue, e traduzido 

para o inglês para os consultores. Como resultado, as questões abordadas abaixo não são 

"citações" diretas, mas sim temas-chave que surgiram. O grupo focal foi organizado em 

setembro de 2014. 

Entre os participantes estavam presentes o Chefe Tradicional de Chissua, o Sr. Viano B. 

Portasio Escova, os Chefes de 2ª Classe de Tara e o Cruzamento Ponte, bem como a sua 

comissão e secretários. A comunidade de Chissua está consciente da possibilidade de 

implementar um Plano de Reassentamento para mitigar os impactos na área onde atualmente 

vivem e usam.  

As preocupações com relação ao ECP e ao RAP foram expressas da seguinte forma: 

1. Atualmente, a comunidade está feliz com o seu modo de vida. Neste sentido, como 

poderão manter o seu atual estilo de vida na nova área de reassentamento se já não 

tiverem acesso às suas terras agrícolas? 

2. Será que as novas terras agrícolas que lhes vão ser fornecidas, serão tão férteis como a 

terra atual que eles estão cultivando? 

3. Os novos lotes de terra devem ser suficientemente grandes para garantir que haja um 

nível de privacidade e que não sejam obrigadas a viver diretamente ao lado de seus 

vizinhos. 

4. No caso de famílias que praticam a poligamia, as diferentes esposas não devem ser 

reassentadas próximas uma da outra. 

5. Nos casos em que as famílias não desejam ser reassentadas para o local de reinstalação, 

terão uma alternativa?  

6. Há preocupação sobre a distância que serão obrigados a viajar para escolas e instalações 

de saúde. Terão acesso à água? Idealmente, eles gostariam de acesso à água e, se possível, 

eletricidade. 

7. Atualmente, o gado vai ao rio beber. Eles não precisam ser supervisionados. No novo local 

de reassentamento, terão acesso à água para o gado? Será que o gado ainda será capaz de 

obter água do rio? 

8. O que acontecerá com as sepulturas e locais ancestrais na área? É imperativo que os 

antepassados sejam respeitados e que todas as cerimônias necessárias sejam conduzidas. 
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9. Foram levantadas preocupações quanto ao momento de deslocação das pessoas. A 

comunidade tem ouvido histórias de outras minas onde as pessoas só são deslocadas uma 

vez que a mina começa. Todas as pessoas devem ser reassentadas antes do início da mina. 

10. As oportunidades de emprego devem ser dadas aos moradores em primeiro lugar. Eles 

observaram que se entende que a comunidade local não tem todas as habilidades 

necessárias. Nos casos em que a comunidade local não possui as competências necessárias, 

deve ser fornecida uma  formação e, em seguida, devem atuar como assistentes até que 

eles sejam capazes de fazer o trabalho eles mesmos. (AcerAfrica, 2014) 

  

Figura 23 Grupos de foco SEIA 
 
 

7 IMPACTO FÍSICO  

7.1 Identificação de potenciais impactos para assentamentos humanos 

As atividades e processos que serão executados pela ENRC durante o desenvolvimento, 

operação e encerramento do ECP terão impacto nos assentamentos humanos dentro da área 

de influência gerando a necessidade de implementar medidas de mitigação para minimizar 

impactos negativos (AcerAfrica, 2014). 

No caso do Projeto Carvão da Estima, a maioria da população que vive e utiliza a terra dentro 

da área licenciada depende da agricultura de subsistência, portanto, tomou-se especial 

consideração para a mudança na terra, nos fluxos de água e na poluição do ar. Um grupo de 

impactos (Impactos Comuns) foi encontrado presente na maioria das principais atividades / 

processos, que são: 

• Perturbação geral à biodiversidade. 

• Perturbação física e contaminação dos recursos do solo e capacidade de terra 

• Poluição do ar 

• Poluição sonora 

• Impactos visuais 
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• Mudanças no uso da terrenos 

A tabela a seguir Tabela 19 - Potenciais Impactos para os Assentamentos Humanos por 

atividade / processo que resume as atividades e processos que irão gerar tais impactos. 

Tabela 14 Potenciais impactos para assentamentos humanos por atividade/processo 
ATIVIDADE / 
PROCESSO 
PRINCIPAL 

SUBACTIVIDADES TÍPICAS POTENCIAIS IMPACTOS PARA 
ASSENTAMENTOS HUMANOS 

(ABSOLUTO) 

Emprego Emprego de pessoas locais e expatriados  Mudanças socioeconómicas 
positivas e negativas. 

 Impactos na saúde da 
comunidade. 

 Mudanças na dinâmica cultural. 

Nomeação de empreiteiros 

Preparação do 
local 

Desmatamento em conformidade com o 
programa de gestão da biodiversidade 

 Impactos comuns 

Remoção de estruturas existentes 

Estabelecimento e manutenção de áreas 
de empreiteiro de construção 

Terraplenagem 
terraplanagem no 
local referem-se 
principalmente ao 
movimentação de 
solo e rocha 

Estabelecimento, atualização e 
manutenção de estradas de cascalho 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Alteração dos padrões de 
drenagem natural 

 Impactos comuns 

Descascamento e amontar dos recursos do 
solo em consonância com o programa de 
gestão do solo 

Cortar para preencher e amontoar as 
atividades para preparar as pegadas da 
infraestrutura 

Escavação de trincheiras e fundações 

Estabelecimento e manutenção de 
controles de águas pluviais (canais, 
bermas e barragens) de acordo com o 
plano de manejo de águas pluviais 

Desvio do Rio Sanangué 

Trituramento para agregado 

Trabalho Civil 
Os trabalhos civis 
no local referem-
se principalmente 
a qualquer 
trabalho de aço e 
concreto 

Atividades gerais de construção e 
montagem de estruturas relacionadas com 
minas e reassentamento 

 Perda / esterilização de 
recursos minerais 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Impactos de tráfego 

 Impactos comuns 

Utilização de andaimes, gruas e outros 
equipamentos para construção 

Mistura de betão e trabalhos de betão, 
incluindo canalizações, rodapés 

Instalação / reencaminhamento de cabos 
/ linhas e condutas 

Trabalhos em aço (incluindo reforço de 
aço, trituração e soldagem) 

Estabelecimento e manutenção de 
estradas e travessias de rios 

Desvio de estradas principais 

Atividades de 
prospeção e 
pesquisa 
Relaciona-se com 
perfuração e 
reconhecimento 

Camião com perfurador montado, com  
núcleo diesel para as máquinas de 
perfuração 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Perda de habitat 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Escavação de trincheiras de amostra 

Recolha de amostras e análise 

Armazenamento do núcleo no estaleiro do 
núcleo 

Reabilitação de prospeção e pesquisa de 
lugares para não ser minado 

Perfuração e detonação 



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 59 

Mineração a céu 
aberto 

Carregar e transportar  Emissões de gases de efeito 
estufa 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Segurança da Comunidade  

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Alteração dos padrões de 
drenagem natural 

 Redução de níveis de água 
subterrânea 

 Impactos comuns 

Reservas de sobrecarga 

Reenchimento após estabelecimento da 
cova 

Remoção de minério pela pá e camião 

RoM depósito e armazenamento e 
carregamento 

Carregamento de RoM na correia 
transportadora 

Desaguamento das covas abertas / 
buracos de mineração 

Processamento RoM para as instalações via Correia 
transportadora 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Contaminação dos recursos do 
solo e capacidade de terra 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

RoM segurança das reservas 

Manuseio e uso do material de processo 

Trituração molhada e paneirada 

Separação de meios densos (DMS) e 
lavagem 

Espessamento e sedimentação de finos 
(uso potencial de finos sedimentados em 
refinarias de uso final ou co-disposição em 
covas durante o aterro) 

Sistemas de 
transporte 
Os sistemas 
seletivos podem 
continuar até que 
a infraestrutura 
possa ser 
removida ou o uso 
alternativo da 
terra final seja 
identificado 

Construção, operação e manutenção de 
estradas de cascalho e alcatrão e pontos 
de acesso 

 Emissões de gases de efeito 
estufa 

 Desenvolvimento 
socioeconómico 

 Segurança da Comunidade 

 Contaminação dos recursos 
hídricos  

 Impactos comuns 

Instalação e utilização de áreas de 
estacionamento, carga e descarga para 
camiões, autocarros e outros veículos 

Transporte de materiais, abastecimentos, 
serviços e remoção de resíduos (usando 
camiões e carrinhas via estradas 
pavimentadas e cascalho) 

Transporte de pessoal de e para o local 
(utilizando autocarros, táxis e carros 
particulares através de estradas e 
caminhos de cascalho) 

Transporte de terra e rochas através de 
camiões de transporte (dentro do local) 

Transporte de RoM via camião de reboque 
dentro do poço para pontos de 
tombamento no poço para plantar bermas 

Operação e manutenção das correias 
transportadoras do transporte RoM para a 
planta e para o produto para a área de 
armazenamento de carvão 

Oficinas de manutenção e manutenção de 
veículos e equipamentos e de lavagem 

Operação e manutenção de correias 
transportadoras para alimentação de 
carvão até o uso final (refinaria CTPU e 
central elétrica) 

Potencial transporte de um produto para 
fora do local por vias principais de 
estradas asfaltadas 

Uso da pista de pouso de helicóptero no 
local e da pista de pouso em Chitima para 
visitantes de alto perfil e evacuação de 
emergência de funcionários feridos 
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Abastecimento e 
utilização de 
água 
Continuar até que 
a infraestrutura 
possa ser 
removida ou o uso 
de terra 
alternativo seja 
identificado 

Fornecimento de água da barragem de 
Cahora Bassa, desaguamento de poços e 
furos no local 

 Desenvolvimento 
socioeconómico 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas  

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Alteração dos padrões de 
drenagem natural  

 Impactos comuns 

Construção, operação e manutenção de 
condutas e casas de bombas para 
abastecimento de água 

Tratamento de água potável para o 
projeto e requisitos de processo e água 
potável para as necessidades comunitárias 
potável 

Distribuição de água potável para 
comunidade 

Distribuição do projeto de água potável, 
processo e poeiras de supressão de água 
através dos condutos 

Pulverização por supressão de poeira  

Reciclagem e reutilização através de 
condutas de acordo com o balanço hídrico 

Desvio de água de tempestade limpa e 
suja de acordo com o plano de gestão de 
águas pluviais 

Armazenamento de água potável, águas 
pluviais e de processo em tanques, 
reservatórios e barragens 

Construção, operação e manutenção de 
linhas de energia elétrica na aldeia de 
realocação 

Construção, operação e manutenção de 
subestações e transformadores 

Instalação de plantas de iluminação 

Geradores movidos a diesel (tipicamente 
usados para atividades de prospeção 
relacionadas, para emergências e 
empreiteiros 

Separação de óleo e água nos 
compartimentos de lavagem 

Eliminação e / ou tratamento de solos 
contaminados (no local ou solo) 

Armazenagem temporária de resíduos 
genéricos e perigosos dentro de 
contentores demarcados dedicados / 
áreas, incluindo pátio de salvamento 

Classificação de resíduos genéricos e 
perigosos para fins de reutilização e / ou 
reciclagem 

Eliminação de resíduos sólidos gerais no 
aterro proposto (também para levar os 
resíduos da aldeia de reassentamento e da 
comunidade circundante, incluindo de 
Chitima) 

Remoção de resíduos perigosos por parte 
do contratante para reciclagem, 
reutilização e / ou eliminação final em 
instalações apropriadas de eliminação de 
resíduos 

Queima das embalagens dos explosivos e 
Baía de destruição de explosivos 

Uso de instalações de ablução portáteis 
temporárias (se necessário) 

Bombeamento de esgoto do projeto e da 
comunidade para a estação de tratamento 
de esgoto (via condutos, estações de 
bombeamento) 



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 61 

Tratamento do lodo do esgoto na estação 
de tratamento de esgoto 

Reutilização de lamas de esgoto tratadas 
na reabilitação de áreas perturbadas (se 
permitido) 

Serviços de apoio 
à exploração 
mineira 

Armazenamento temporário de explosivos 
num compartimento para explosivos 

 Segurança da Comunidade 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Emulsão de maquilhagem de explosivos  

Operação e manutenção da área de 
destruição de explosivos 

Armazenagem e manuseamento a granel 
de combustíveis e lubrificantes 

Áreas de implantação para o 
comissionamento e manutenção de 
equipamentos 

Oficinas de manutenção, lojas e lavatórios 

Plantas de iluminação 

Serviços de 
suporte de 
processamento 

Áreas de implantação equipamentos e 
infraestruturas de construção, 
manutenção e desmantelamento  

 Segurança da Comunidade  

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns Armazenamento e manuseio de 
lubrificantes e produtos químicos de 
processo 

Oficinas de manutenção e lojas 

Geradores a diesel de reserva 

Iluminação 

Gerenciamento 
geral do local 

Segurança e controlo de acessos  Emissões de gases de efeito 
estufa 

 Segurança da Comunidade 

 Oportunidades de emprego 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Administração, mineração e escritórios da 
planta (incluindo instalações do 
empreiteiro) 

Implementação e manutenção de planos 
de gestão 

Treinamento de conscientização 
ambiental e social e resposta a 
emergências 

Serviços e 
amenidades do 
pessoal 

Fornecimento de habitação para 
expatriados e pessoal de gestão 

 Emissões de gases de efeito 
estufa 

 Desenvolvimento 
socioeconómico 

 Impactos de segurança e de 
saúde comunitária 

 Mudanças na dinâmica cultural 

 Perturbação geral à 
biodiversidade 

 Contaminação dos recursos do 
solo e capacidade de terra  

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

Instalações de primeiros socorros no local, 
posto (s) médico (s), clínica 

Laboratório 

Centros de treinamento e de indução 

Serviços de restauração e lavandaria 

Lojas de consumíveis 

Demolição 
A menos que seja 
identificado um 
uso alternativo da 
terra final 
durante o 
detalhado 
planeamento do 
encerramento 

Remoção da área do empreiteiro (se não 
for incorporada no planeamento da 
manutenção operacional) 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas 

 Segurança da Comunidade 

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Desmantelamento e demolição de 
infraestruturas e equipamentos. 
Denotação possível 

Remoção de fundações e estradas de 
acesso (não mais necessárias) 
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Reabilitação 
A menos que seja 
identificado um 
uso alternativo da 
terra final 
durante o 
detalhado 
planeamento do 
encerramento 

Aterramento e reabilitação de todos os 
poços com provisão para prevenir o 
afundamento superficial 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas  

 Contaminação dos recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Substituição dos recursos da terra  

Estabilização da inclinação e controle da 
erosão 

Nova vegetação de áreas perturbadas e 
onde a infraestrutura foi removida 

Remoção de espécies invasoras de sites 
reabilitados 

Restauração dos padrões de drenagem 
natural na medida do possível 

Reabilitação de quaisquer instalações de 
resíduos mineralizados remanescentes 

Reabilitação das estradas de acesso 

Remediação de águas subterrâneas (se 
necessário) 

Manutenção e 
cuidados 
posteriores 

Iniciação do programa de manutenção e 
cuidados posteriores 

 Infraestrutura e escavações 
perigosas  

 Segurança da Comunidade 

 Contaminação de recursos 
hídricos 

 Impactos comuns 

Monitoramento, manutenção e reparo de 
áreas de relevo, instalações e áreas 
reabilitadas pós-encerramento 
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O mapa a seguir destina-se a mostrar a sobreposição do desenho do projeto na área afetada e 

o assentamento humano atual. Error! Reference source not found.

 

Figura 23 Impacto Físico na área minerária 
 
7.2 Avaliação do Impacto Socioeconómico 

Esta seção fornece uma avaliação dos potenciais impactos socioeconómica do proposto ECP. 

A avaliação de impacto abaixo tem sido conduzida conforme as metodologias descritas em 

Seção 3.3.1 Metodologia de Avaliação de Impacto deste relatório da SEIA. Além disso, os 

impactos foram classificados da seguinte forma: 

1. Impactos Culturais 

2. Impactos Demográficos 

3. Impactos de Saúde e Segurança 

4. Impactos na infraestrutura 

5. Impactos sobre os meios de subsistência 

Os impactos são avaliados em termos das atividades e / ou processos do projeto, conforme a 

Error! Reference source not found.. Os impactos são avaliados tanto nos cenários mitigados 

como não mitigados. 
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A  Error! Reference source not found. avalia os impactos potenciais que poderiam afetar o 

contexto socioeconômico descrito anteriormente. Uma descrição mais detalhada de cada um 

impactado é fornecida na Seção 8.3 Descrição dos impactos potenciais - Construção e 

operação. 

São discutidas medidas de mitigação conceituais para cada impacto, com mais detalhes 
sobre a mitigação fornecida nos Programas de Gestão na Seção 9 Planos de gestão 
socioeconômica.  
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Tabela 15 Avaliação do Impacto Socioeconômico  

Impacto Categoria 
Mitigado 

/Não 
mitigado 

Natureza 
(Positiva/Negativa) 

Magnitude Duração Escala 
Probabilid

ade 
Significado 

Realocação dos 
cemitérios 

Cultural Não Mitigado Negativa -10 -5 -1 5 -80 

Realocação dos 
cemitérios 

Cultural Mitigado Negativa -4 -5 -1 5 -50 

Transferência de 
treinamento e 
habilidades 

Demográficos Não Gerido Positiva 2 2 2 2 12 

Transferência de 
treinamento e 
habilidades 

Demográficos Gerido Positiva +  6+ 4 4 3 42 

Afluxo de pessoas Demográficos Não Mitigado Negativa -10 -4 -3 5 -85 

Afluxo de pessoas Demográficos Mitigado Negativa -6 -4 -3 4 -52 

Aumento de tráfego 
rodoviário  

Saúde e 
Segurança 

Não Mitigado Negativa -4 -3 -3 4 -40 

Aumento de tráfego 
rodoviário 

Saúde e 
Segurança 

Mitigado Negativa -2 -3 -3 4 -32 

Aumento de poeira 
Saúde e 
Segurança 

Não Mitigado Negativa -6 -3 -2 5 -55 

Aumento de poeira 
Saúde e 
Segurança 

Mitigado Negativa -4 -2 -1 5 -35 

Aumento de ruído 
Saúde e 
Segurança 

Não Mitigado Negativa -6 -3 -2 5 -55 

Aumento de ruído 
Saúde e 
Segurança 

Mitigado Negativa -4 -2 -1 5 -35 
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Perda da 
infraestrutura 
existente 

Infraestrutura Não Mitigado Negativa -8 -5 -2 4 -60 

Perda da infraestrutura 
existente 

Infraestrutura Mitigado Negativa -4 -4 -2 4 -40 

Acesso a novos 
serviços 

Infraestrutura Não Mitigado Positiva 2 4 2 4 32 

Acesso a novos serviços Infraestrutura Mitigado Positiva +  8+ 4 2 5 70 

Urbanização das áreas 
circunvizinhas 

Infraestrutura Não Mitigado Positiva 4 4 2 4 40 

Urbanização das áreas 
circunvizinhas 

Infraestrutura Mitigado Positiva 6 4 2 4 48 

Perda de habitações e 
infraestrutura 
associada 

Infraestrutura Não Mitigado Negativa -8 -5 -2 5 -75 

Perda de habitações e 
infraestrutura associada 

Infraestrutura Mitigado Negativa -2 -3 -1 5 -30 

Reduzido acesso e 
disponibilidade dos 
recursos naturais 

Meios de 
subsistência 

Não Mitigado Negativa -8 -5 -2 5 -75 

Reduzido acesso e 
disponibilidade dos 
recursos naturais 

Meios de 
subsistência 

Mitigado Negativa -2 -3 -1 5 -30 

Perda de acesso a 
terras agrícolas 

Meios de 
subsistência 

Não Mitigado Negativa -8 -5 -2 5 -75 

Perda de acesso a terras 
agrícolas 

Meios de 
subsistência 

Mitigado Negativa -2 -3 -1 5 -30 

Aumento de 
oportunidades de 
emprego 

Meios de 
subsistência 

Não Gerido Positiva +  2+ 2 2 4 24 



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 63 

Aumento de 
oportunidades de 
emprego 

Meios de 
subsistência 

Gerido Positiva 6 3 2 4 44 

Estimulação da 
economia local 

Meios de 
subsistência 

Não Gerido Positiva 4 3 2 3 27 

Estimulação da 
economia local 

Meios de 
subsistência 

Gerido Positiva 8 4 3 4 60 

Deslocamento 
econômico 

Meios de 
subsistência 

Não Mitigado Negativa -10 -5 -2 5 -85 

Deslocamento 
econômico 

Meios de 
subsistência 

Mitigado Negativa -2 -2 -1 5 -25 
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7.3 Descrição dos impactos potenciais - Construção e operações  

Esta seção descreve em detalhe os impactos potenciais nas Comunidades diretamente 

afetadas. 

7.3.1 Transferência de túmulos  

Cinco túmulos foram identificados dentro do local da pegada da mina, conforme detalhado na 

Tabela 16 - Resumo de túmulos. Dois túmulos estão localizados fora do raio de explosão da 

mina, portanto, o acesso e o uso normal não serão permanentemente afetados. O cerimonial 

e cemitério de Nhatsinga apresenta uma importância arqueológica e não pode ser realocado. 

Em consulta com a comunidade e as autoridades, a administração da ENRC já fez provisões 

para evitar impacto permanente neste site. O projeto da caixa de corte para a extração de 

carvão foi modificado para evitar a área do local de Nhatsinga, embora o local permaneça 

indiretamente e temporariamente afetado. 

 

Figura 24 Cemitérios e Túmulos Identificados 

Um protocolo terá de ser criado para controlar o acesso aos sites, enquanto as atividades de 

explosões ocorrem na área próxima. Será necessário aplicar um plano de gestão para evitar 

efeitos negativos. Uma vez que as atividades de explosões se tenham afastado do local e o 

túmulo não caia no raio de explosão, o acesso normal e o uso do local devem ser permitidos. 
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Por outro lado, os túmulos afetados diretamente Misika, Mashambo, Local 1 e 2 podem exigir 

deslocalização. Os túmulos não têm o mesmo significado arqueológico, e são fisicamente 

viáveis para realocar e caiem dentro da área da caixa de corte. É necessária uma consulta 

mais aprofundada com os chefes e autoridades locais para chegar a uma decisão final. A Figura 

25 Cemitérios e Túmulos Identificados mostram a localização dos túmulos afetados direta e 

indiretamente, aqui mencionados. 

O impacto nos túmulos e locais sagrados foi levantado pelos líderes da comunidade local como 

sendo de interesse significativo. Foi observado pelos líderes comunitários que não estão 

preocupados com a distância entre a mina e os locais sagrados ou graves, desde que a 

Comunidade ainda será capaz de ter acesso aos locais dos cemitérios. Além disso, também 

estabeleceu que é prática cultural para membros da família para serem enterrados juntos. As 

sepulturas dentro da área de projeto precisaria manter funcionamento. (AcerAfrica, 2014) 

No caso de os túmulos terem que ser realocadas, a consulta com os líderes da comunidade, 

bem como o líder espiritual tradicional será necessária para estabelecer quais as cerimônias 

precisam ser realizadas para este processo. É necessário salientar que a deslocalização de 

túmulos é uma questão altamente controversa para a comunidade local e precisa de ser 

tratada de uma forma sensível. 

Um plano de gestão bem-sucedido no que diz respeito aos túmulos descritos anteriormente 

precisará incluir um "Protocolo de Acesso para Visitantes" para aqueles locais dentro da área 

do raio de explosão, e um plano de realocação específico grave deverá ser desenvolvido em 

consulta com os chefes tradicionais locais e Líderes espirituais. O plano de gestão é 

apresentado na SIA MP-01 Cemitérios e locais de sepultamento. 

7.3.2 Formação e transferência de competências  

Considerando que a matriz de habilidades disponíveis na área de estudo é caracterizada por 

trabalhadores não qualificados com uma média de três a quatro anos de escolaridade por 

adulto, a promoção de oportunidades de emprego pode ser um desafio. Entende-se que a 

maioria dos adultos locais dispostos a assumir o emprego exigirá treinamento para 

desempenhar suas funções. 

Em termos de contexto regional, os trabalhadores poderiam apresentar as competências 

necessárias obtidas em oportunidades de emprego anteriores para a mesma indústria. 

Conforme descrito anteriormente, a Província de Tete tem experimentado um aumento na 

atividade de mineração nos últimos 10 anos, oferecendo oportunidades de trabalho para as 

fases de exploração, construção e operação. Contudo, serão dadas oportunidades de formação 

para realizar as tarefas necessárias para o proposto ECP. 
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O principal objetivo do programa de formação e desenvolvimento de competências proposto 

pelo ECP é elevar a matriz de competências disponíveis na vizinhança local e promover o 

emprego local. Ao mesmo tempo, o programa proposto pretende diversificar a matriz 

econômica disponível na área, dando aos locais a oportunidade de buscar emprego noutras 

indústrias, iniciar seus próprios negócios e diminuir a dependência econômica com a ECP. 

Espera-se que o impacto deste programa no contexto socioeconómico atual seja positivo e 

tenha um efeito positivo a longo prazo. Durante as fases de construção e operação, um número 

de trabalhadores não qualificados da comunidade local irá adquirir habilidades e treinamento 

em várias atividades. Essas habilidades desenvolvidas ajudarão a população local a obter 

emprego após a conclusão da construção, considerando o desenvolvimento de outras 

infraestruturas industriais próximas do projeto proposto. 

Um plano de gestão proposto para otimizar os impactos positivos é apresentado no programa 

de desenvolvimento de SIA MP-02 formação e competências. 

7.3.3 Afluxo de pessoas 

De acordo com o Banco Mundial, estima-se que o aumento da população induzida associado a 

uma iniciativa de desenvolvimento em larga escala seja igual ao número de pessoas 

empregadas no projeto. A imigração de pessoas incluirá pessoas empregadas num projeto que 

se deslocará para a área durante a construção e operações, bem como a imigração de 

candidatos a emprego buscando oportunidades econômicas diretas e indiretas associadas a um 

desenvolvimento proposto. No entanto, a localização geográfica e as condições 

socioeconómicas da região, bem como o tipo de desenvolvimento em curso, devem ser tidas 

em consideração na antecipação da possível migração de pessoas. (AcerAfrica, 2014) 

É provável que, como resultado direto do proposto ECP a partir da fase de construção, haverá 

uma migração significativa de pessoas para a área maior do projeto. Prevê-se que, enquanto 

os funcionários da mina receberão acomodações, os candidatos a emprego provavelmente se 

instalarão na cidade de Chitima (o assentamento mais formalizado na vizinhança da área do 

projeto). A imigração de pessoas será inclusiva das pessoas que estão sendo trazidas para a 

área para trabalhar no projeto (mão-de-obra qualificada), bem como candidatos a emprego e 

possíveis indesejáveis (AcerAfrica, 2014)  

Os resultados de projetos anteriores de natureza semelhante sugerem que existe também a 

possibilidade de os candidatos a emprego chegarem à área em busca de trabalho, e não tendo 

êxito nem dinheiro suficiente para regressarem a casa, ficarão assim destituídos. Isso pode 

contribuir para o desenvolvimento de assentamentos informais, bem como para o aumento da 

atividade criminosa, à medida em que essas partes buscam meios de sobrevivência. 

(AcerAfrica, 2014) 
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É provável que a imigração tenha um pico durante a fase de construção do projeto, mas 

continuará durante o período de vida do projeto, embora durante as operações, grande parte 

da imigração possa ser transitória na medida em que os candidatos a emprego se deslocam 

pela área à procura de emprego. Um número de dependentes são suscetíveis a acompanhar 

tanto os funcionários do projeto, bem como candidatos a emprego para a área. A localização 

do projeto, relativamente próximo do Zimbabué e do Malawi, é suscetível de resultar num 

possível afluxo de pessoas destes países também.  

É provável que o desenvolvimento do ECP, juntamente com os projetos associados e 

oportunidades para cisão de negócios, resultará na imigração significativa de pessoas para a 

área ao longo do tempo. Esta imigração irá transformar em grande parte a dinâmica social e 

económica da área. 

A Direção da ENRC já antecipou a possibilidade de crescimento populacional na área e já foram 

abertas consultas com as autoridades locais para encontrar as terras disponíveis que poderiam 

ser atribuídas para este impacto.  

Tendo em conta os planos de urbanização e os objetivos de desenvolvimento de Moçambique, 

foi atribuído um terreno localizado na área de concessão da ECP, em primeiro lugar para 

localizar a nova aldeia de reassentamento e, em segundo lugar, permitir o crescimento 

populacional ao iniciar o projeto. 

Também tem sido entendido que o atual contexto socioeconómico não está preparado para 

fornecer o ECP proposto com recursos, habilidades, serviços e infraestruturas necessárias.  

Portanto, espera-se que as áreas circundantes cresçam economicamente, experimentem 

mudanças sociais e promovam o desenvolvimento de áreas urbanizadas. 

Os impactos negativos do afluxo de pessoas para a área de estudo estão associados 

principalmente a uma mudança nos meios de vida e nas redes sociais. A infraestrutura 

disponível sofrerá tensão se a procura aumentar e nenhuma provisão for feita para permitir o 

crescimento populacional. Assentamentos informais aparecerão, água e alimentos estarão em 

alta demanda e problemas de saúde podem surgir. 

Se a previsão é feita para um crescimento exponencial na população e assentamentos na área, 

os efeitos negativos podem ser minimizados ou evitados. O proposto ECP tem limitado a ação 

para o influxo de pessoas em termos de infraestruturas públicas e habitação, por exemplo. 

Neste caso, as decisões executivas e uma forte política de comunicação ajudarão a minimizar 

as falsas expectativas de trabalho e emprego.  

Os departamentos de Recursos Humanos e Aquisições devem trabalhar em conjunto com os 

departamentos de Relações Públicas e Comunitárias, a fim de planear e implementar anúncios 

estratégicos que possam interessar os candidatos a emprego na área.  

Um plano de gestão proposto para o afluxo de pessoas para a área está presente na SIA MP-03 

Monitorar e controlar o afluxo de pessoas. No entanto, um plano de mitigação mais detalhado 

deve ser elaborado antes do início da fase de construção. 
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7.3.4 Aumento de tráfego rodoviário 

Durante a construção, haverá um aumento acentuado no número de veículos, em particular, 

veículos pesados, dentro e em torno da área do projeto. Além dos veículos de passageiros 

normais, as estradas em torno da área do projeto são atualmente caracterizadas por uma 

grande quantidade de atividade pedonal (incluindo crianças pequenas), bicicletas, 

motocicletas e camiões pesados transportando troncos de concessões madeireiras. Além disso, 

os animais são pastoreados em terras comunais e, muitas vezes, pastam e / ou andam ao lado 

das estradas. O aumento do volume de tráfego na área irá aumentar o risco de acidentes de 

veículos na área, bem como reduzir a segurança rodoviária para os peões. Embora o 

reassentamento das famílias que vivem na área da mina e as melhorias e desvios previstos da 

estrada melhorem a segurança rodoviária na área, é provável que o aumento do tráfego tenha 

um impacto negativo na segurança rodoviária. As seguintes áreas foram identificadas como 

sendo de grande preocupação: 

 A estrada pela vila de Cavulancie. Todos os materiais transportados de Tete precisarão 

de passar por Cavulancie antes de chegar ao local do projeto. A aldeia está situada na 

proximidade da estrada com uma grande quantidade de tráfego de peões. Como 

resultado do aumento do tráfego de veículos na área, existe uma maior probabilidade 

de lesões aos peões e outros utentes da estrada. Embora existam inúmeras aldeias 

situadas adjacentes à estrada entre o local do projeto e Tete, acredita-se que, devido 

ao tráfego nessas outras áreas, o aumento do tráfego não será sentido de forma tão 

dramática quanto se aproxima do proposto ECP. 

 Alguns membros da Comunidade utilizam carroças de tração animal tradicionais para 

o transporte. Estas são lentas e podem ser colocadas em perigo pelos veículos de 

movimento mais rápido. 

 Os animais que vagueiam nas estradas públicas representam um risco de segurança 

aos motoristas. Além disso, a perda potencial de membros da comunidade de animais 

valiosos através de acidentes, poderia impactar negativamente sobre a manutenção 

dos meios de subsistência. Além disso, a perda de gado tem o potencial para se tornar 

uma fonte de descontentamento e desconfiança entre a comunidade local e o projeto 

ECP. 

Durante a operação da mina, acredita-se que haverá menos veículos, em particular, veículos 

pesados, fazendo uso de vias públicas como a maioria será confinada à área de mineração. No 

entanto, haverá ainda um volume de tráfego maior do que o atualmente está sendo 

experimentado, que reduzirá a segurança rodoviária. 

Uma investigação de tráfego está sendo feita como parte do conjunto de estudos 

especializados para o projeto. Informações mais detalhadas sobre os volumes e impactos de 

tráfego estão disponíveis no relatório de tráfego. 
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7.3.5 Impactos estéticos 

A área do projeto é atualmente caracterizada por áreas de arbusto natural intercaladas com 

áreas usadas para agricultura de subsistência e aldeias rurais. Durante o processo de 

construção, a paisagem da área do projeto será em grande parte transformada com veículos 

de construção, montes de reservas, terraplenagem, etc. presentes. Tais mudanças na 

paisagem são suscetíveis de ter um impacto visual significativo para as comunidades que 

residem na área, bem como o impacto sobre o sentido do lugar. O impacto visual continuará 

durante a fase operacional da mina, com a mina a céu aberto, reservas e infraestruturas 

associadas, representando uma mudança significativa na paisagem existente. 

Supõe-se que a mina será operada 24 horas por dia e, assim, o local do projeto será iluminado 

à noite. Como atualmente há fornecimento limitado de eletricidade às comunidades vizinhas, 

a área é relativamente escura à noite. Emissões leves durante a construção e, mais 

especificamente, durante as operações, causará uma mudança definitiva na tonalidade 

noturna da área circundante. Isso pode ser perturbador para os moradores locais, 

especialmente aqueles próximos à mina. 

Foi conduzida uma avaliação de impacto visual para o projeto proposto que irá detalhar os 

recetores sensíveis em maior detalhe. 

7.3.5.1 Poeira 
Durante a construção, terras serão desmatadas de vegetação natural para que a 

terraplenagem ocorra. Isto incluirá a própria área da mina, bem como a infraestrutura 

associada. Como resultado, haverá grandes áreas de solo exposto que irá aumentar a 

quantidade de poeira na área, incluindo poeira de veículos de construção, bem como a poeira 

gerada por ventos fortes. O aumento das emissões de poeiras continuará durante a fase 

operacional, devido às existências expostas, à existência de uma mina a céu aberto, à explosão 

e ao aumento dos veículos, em especial dos veículos pesados. 

Os níveis de poeira serão particularmente ruins durante os meses secos. O vento predominante 

na área do projeto é do Leste e, consequentemente, a poeira será soprada na direção da 

cidade de Chitima e da área do reassentamento. O aumento dos níveis de poeira na área é 

suscetível de ter implicações para a saúde da população local (doenças respiratórias), bem 

como apresentar um fator incómodo para as pessoas que vivem na área. 

Uma avaliação da qualidade do ar está sendo conduzida como parte da suíte de estudos 

especializados e irá detalhar o impacto provável da poeira nas comunidades do entorno. 
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7.3.5.2 Ruído 
A área de projeto atualmente caracteriza-se por pouco ruído artificial. No caso de o projeto 

proposto ir à frente, haverá um aumento no ruído associado com a construção da mina e 

infraestrutura associada. Os prováveis geradores de ruído durante o processo de construção 

incluirão veículos de escavação, maquinaria pesada e outros veículos de construção. 

Considerando o nível atual de ruído na área, essas atividades provavelmente se tornarão um 

incômodo para as comunidades, potencialmente incluindo os setores da comunidade de 

reassentamento, nas proximidades da mina 

Acredita-se que o impacto do ruído será mais significativo durante a fase operacional da mina 

proposta. As atividades e equipamentos que se pensa gerar ruído durante a fase operacional 

do projeto incluem explosões, maquinaria de escavação, caminhões pesados, instalações de 

lavagem, correias transportadoras, etc. De particular preocupação será o ruído gerado durante 

as horas de noite silenciosas atuais pois presume-se que a mina vai operar 24 horas por dia. 

Embora seja improvável que as atividades de explosões aconteçam durante a noite, outras 

atividades continuarão, e irão gerará ruído. Não são apenas os residentes locais que serão 

afetados pelo ruído, como também os funcionários da mina que serão alojados perto das áreas 

de lavagem. 

7.3.6 Acesso a novos serviços 

Conforme indicado na Seção 5.4.3, a maioria dos domicílios dentro da área de estudo não tem 

acesso a serviços como água potável, saneamento e eletricidade. O ECP tem planeado o 

fornecimento de água potável, sistemas de esgotos e eletricidade para a nova aldeia a ser 

construída para o Plano de Acão de Reassentamento, conforme exigido pela lei Moçambicana.  

As famílias elegíveis terão acesso aos serviços de água e esgoto, uma vez que se mudam para 

o seu terreno. Estes serviços terão de ser monitorizados e mantidos pela ECP, a fim de 

proporcionar um serviço de boa qualidade.  

A eletricidade só será fornecida a cada agregado familiar mediante pedido, uma taxa de 

ligação legal e contas de utilização mensal terá de ser paga por cada família de acordo com 

os regulamentos do Distrito e tarifas para consumo de eletricidade.  

O impacto da construção e prestação destes serviços é entendido como positivo pois a 

comunidade de Chissua vai experimentar os benefícios da água potável limpa, água para 

irrigação, um sistema de esgoto e instalações de saneamento. Espera-se que aumente a 

qualidade da saúde ao longo dos anos e se melhorem os meios de subsistência. 

O acesso à eletricidade continuará a ser opcional para cada família, uma vez que terão de 

assumir as taxas de ligação, utilização e manutenção. 
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7.3.7 Urbanização das áreas circundantes 

Um processo de urbanização subjacente está relacionado com a proposta implementação do 

ECP. Habitação e alojamento para os trabalhadores durante a construção e operação será 

fornecida, trazendo mais oportunidades de desenvolvimento para a área. Além disso, a Aldeia 

de Reassentamento será o primeiro passo para elevar o estilo de vida das comunidades 

diretamente afetadas. 

Como resultado, as comunidades rurais atuais se transformarão em pequenas áreas de 

urbanização com a oportunidade de continuar praticando suas atividades de jardinagem em 

seus lotes.  

Prevê-se uma melhora nos indicadores socioeconómicos relacionados com o processo de 

urbanização relacionados ao acesso de serviços em massa descritos anteriormente e aos 

programas de treinamento e desenvolvimento de habilidades que se tornarão disponíveis para 

favorecer o emprego local.  

As atividades do plano de restauração de subsistência devem ser orientadas para capacitar o 

processo de urbanização em benefício das famílias reinstaladas. Os empresários e as pequenas 

empresas devem ser motivados a crescer na área, a fim de promover independência da ECP.  

As estradas de acesso, mercados localizados em pontos estratégicos de venda e sistemas de 

transporte promoverão uma rede econômica orientada para a prestação de serviços ao ECP e 

outras empresas que se instalam na área. 

7.3.8 Perda de habitação e infraestrutura associada  

Como resultado direto da construção e operação da mina, as partes diretamente afetadas 

perderão o acesso a todas as infraestruturas no respetivo agregado familiar atual. Tal 

infraestrutura será geralmente inclusiva de casas/quartos, cozinhas exteriores, casas de banho 

exteriores, celeiros e kraals de gado/pocilgas/galinheiros/ etc.   

Algumas áreas afetadas direta e indiretamente pela fase de construção e operação da mina 

podem ser afetadas temporariamente, dependendo do cronograma de mineração. 

Independentemente desses impactos temporários, o proposto ECP tem feito provisões para 

tornar elegíveis para a deslocalização de todos os domicílios dentro da área da pegada da 

mina, já que outros impactos podem afetar o sustento dessas famílias. 

O processo de reinstalação assegurará que as partes reassentadas recebam uma compensação 

pela perda de estruturas e serão fornecidas com habitação alternativa, de acordo com a 

legislação Moçambicana. 

Este impacto é entendido como negativo, pois o impacto afeta todo o meio de vida da 

comunidade ao redor do projeto. No entanto, a atenuação adequada como o Plano de Ação 

de Reassentamento assegurará que todas as perdas sejam compensadas e os meios de 

subsistência sejam restaurados. 
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O Plano de Gestão para este impacto é detalhado na SIA MP-09: . 

7.3.9 Perda de Recursos Naturais 

Dentro da área de estudo, a maioria das famílias faz uso de vários recursos naturais, incluindo 

madeira, capim, areia de rio e argila. Além disso, várias famílias relataram produzir carvão e 

usá-lo para cozinhar ou, alternativamente, vendê-lo a fim de gerar rendimento.  

O proposto ECP precisará usar a terra disponível que atualmente está sendo usada para a 

coleta desses recursos. O impacto terá uma duração de longo prazo até à fase de 

encerramento, especialmente na área de caixa cortada e infraestrutura auxiliar. Outras áreas 

sofrerão um impacto temporário relacionado com a construção da infraestrutura de apoio ao 

proposto projeto. 

Será necessária uma solução a longo prazo para compensar o deslocamento econômico da 

população afetada, levando em consideração que as redes econômicas mudarão com o 

reassentamento da população afetada.   

O impacto cumulativo na disponibilidade de recursos naturais como resultado do aumento da 

migração para a área deve ser observado. Como resultado do aumento das pessoas na área, 

poderá haver um aumento na demanda para recursos naturais. 

É provável que as partes reassentadas comecem a colher recursos naturais ao sul do local de 

reassentamento e possam invadir áreas onde outras comunidades colhem recursos naturais. É 

provável que isso aumente a pressão sobre os recursos disponíveis e, caso os recursos se 

tornem cada vez mais escassos, pode levar a conflitos entre as comunidades.  

A perda de acesso aos recursos naturais também precisa de ser considerada para as pessoas 

que atualmente fazem uso do local de reassentamento proposto. As pessoas atualmente 

colhendo recursos naturais, principalmente lenha, dentro do local de reassentamento são da 

vila de Caho. Essas pessoas serão obrigadas a obter recursos naturais num local alternativo, 

uma vez que o reassentamento tenha ocorrido. 

O Plano de Gestão para este impacto está relacionado com a Tabela 27 SIA MP-11. 

7.3.9.1 Perda de acesso a terras agrícolas 

Os meios de subsistência da população dentro e ao redor da área de mineração proposta são 

largamente dependentes da agricultura de subsistência. Atualmente, 82,5% dos domicílios da 

área de mina proposta relataram fazer uso de machambas para fins de subsistência. A 

agricultura em terra seca é praticada nas machambas, sendo o milho e o sorgo as culturas 

mais cultivadas. Os rendimentos das machambas são inteiramente dependentes das chuvas 

durante o período de crescimento e, assim, a segurança alimentar da maioria da população 

na área é pobre. Além de machambas, 29,5% dos domicílios relataram fazer uso de hortas 

geralmente localizados no leito do rio. 
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As famílias relataram usar os produtos das hortas tanto para fins de subsistência como para 

fins comerciais, sendo que 60,2% dos agregados familiares utilizam um jardim para vender 

uma parte dos seus produtos, a fim de suplementar os seus meios de subsistência. 

Durante a construção da mina proposta, as machambas serão temporariamente e 

permanentemente afetadas. Aquelas localizadas em áreas onde condutos tubulares, linhas de 

energia e qualquer outro trabalho subterrâneo poderá ter lugar, serão impactadas 

temporariamente. As machambas localizadas nas áreas do raio de explosão, da caixa de corte, 

dos desvios fluviais e rodoviários e onde a habitação e infraestrutura auxiliar serão colocadas, 

serão impactadas permanentemente.  

 1. Machambas perto do leito do rio (DIMBAS). 2. Machambas demarcadas (Siqueiro) 

Figura 25 Machambas 

As machambas que se situam fora do raio de explosão e que não serão afetadas por qualquer 

outra infraestrutura poderão continuar a ser utilizadas, acessíveis e trabalhadas. Se a 

localização desses machambas estiver muito próxima do raio de explosão, os agricultores 

devem ser avisados sobre a importância de aderir a um plano de controle de acesso enquanto 

a explosão ocorre. A fim de cuidar da saúde e segurança da família, será elaborado um 

procedimento para cuidar da saúde e segurança. 

Entende-se que a comunidade continuará a ter acesso ao rio onde atualmente estão cultivando 

hortas. Também é preciso notar que as famílias que relatam estar fazendo uso de hortas 

comunitárias, em média, vivem dentro de uma caminhada de 30 minutos das hortas. 

Considerando o local de reassentamento proposto, esta distância é suscetível de aumentar 

significativamente e, em alguns casos, a distância pode ser considerada demasiado longe para 

que seja viável continuar com as atividades de jardinagem. 

A comunidade dentro e ao redor da proposta área de mineração mantém gado (1.898 cabeças 

de gado, 2.463 cabras, 772 suínos e 2.205 frangos). Atualmente, as famílias com animais 

utilizam terras comunais para pastoreio dentro e ao redor da área de mineração proposta, 

com a maioria do gado recebendo água do rio. No caso de o proposto ECP prosseguir, as 

famílias serão forçadas a procurar terrenos alternativos para pastoreio. Ao fazê-lo, é possível 

que invadam terras usadas atualmente por outras comunidades (de Chitima ou Caho) que pode 

levar a conflitos. 
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O afluxo de pessoas para a área durante a fase operacional e de construção do projeto 

resultará num aumento na procura de terras agrícolas. 

A perda de acesso a terras agrícolas provavelmente terá impactos significativos nas estratégias 

de subsistência das comunidades. Um plano de desenvolvimento socioeconómico a ser 

implementado pelo ECP como parte dos pacotes de compensação RAP deve projetar a fim de 

minimizar os impactos negativos e ajudar a comunidade a lidar com as mudanças 

socioeconômicas radicais que ocorrerão na área. 

O Plano de Gestão para este impacto é detalhado na Tabela 28 SIA MP-12 

7.3.10 Aumento de oportunidades de emprego 

Os dados recebidos durante o processo de enumeração, presentemente mostram que a área é 

caracterizada por pouco emprego formal. Apenas 12,1% das famílias relataram ter alguma 

forma de rendimento anual, não necessariamente diretamente relacionada ao emprego 

formal. 

Durante o pico de construção, estima-se que serão criados 700 postos de trabalho (no momento 

do estudo a ser conduzido não era possível obter uma repartição entre qualificados e não 

qualificados). Embora os empregos criados durante o processo de construção sejam de 

natureza temporária, aumentarão consideravelmente o rendimento das famílias durante o 

período. Além disso, as oportunidades de emprego também ajudarão a desenvolver uma matriz 

mais sólida de competências na área. 

Também é provável que haja oportunidades de emprego indireto, criadas como resultado do 

projeto proposto. Tais oportunidades podem incluir vagas com empreiteiros empregados para 

fornecer alimentos, segurança, reabilitação e construção e manutenção da infraestrutura 

auxiliar. Um aumento das oportunidades de emprego e, portanto, do emprego formal na área 

resultará num aumento do rendimento dispensável, o que, por sua vez, levará ao crescimento 

da economia local e, em última instância, a um melhor padrão de vida para as pessoas na 

área. 

O ECP promoverá a contratação de pelo menos um membro da família das famílias com direito 

ao RAP. Isso pode ser percebido como um impacto positivo, porém o baixo nível de educação 

e a fraca matriz de habilidades disponíveis na área podem causar frustrações entre os membros 

da família. É imperativo fornecer os programas de treinamento adequados em tempo hábil 

para que essa compensação seja realizada. 

O Plano de Gestão mais detalhado é apresentado na Error! Reference source not found.. 

7.3.11 Estimulação da economia local 

Durante as fases de construção e operação da mina proposta, há vários fatores que 

provavelmente estimularão a economia local. 
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Durante a construção, o influxo de pessoas para a área, bem como pessoal relacionado com o 

projeto, tais como os transportadores, provavelmente aumentará a procura de bens e serviços, 

por exemplo, alimentos, alojamento, roupas, etc. Atualmente Songo e Chitima, sendo os 

maiores centros urbanizados da região, têm uma oferta limitada de serviços e produtos, pelo 

que se prevê um aumento da atividade comercial. 

Durante a fase operacional, é provável que o aumento do pessoal com acesso ao rendimento 

e o aumento dos níveis de emprego das populações locais resultem na continuação deste 

processo, embora o crescimento da economia local seja suscetível de se estabilizar após um 

período. O crescimento na economia local é suscetível a se espalhar mais longe do que o 

centro local de Chitima e pode estender até Songo onde bens de ordem superior estão 

disponíveis. (AcerAfrica, 2014) 

Por último, deve ser promovida uma economia diversificada para evitar a dependência 

económica da ECP. Isto significa que as atividades económicas não devem apenas ser 

orientadas para fornecer produtos e serviços ao ECP, mas também devem prosperar e 

expandir-se para outras indústrias. O impacto do fechamento da mina deve ser considerado 

antes de uma expansão em expansão das empresas de mineração começa a povoar a área.  

7.3.12 Deslocamento Economico 

Embora a maioria dos domicílios da região tenha relatado cultivos em machambas para fins de 

subsistência, 61,6% dos domicílios que fazem uso de hortas (30,2% dos domicílios relataram 

fazer uso de hortas) relataram vender uma parcela de seus produtos para suplementar seus 

meios de subsistência. Algumas dessas partes podem perder o acesso ás hortas como resultado 

do proposto ECP e, assim, perderão o acesso a uma fonte de rendimento. 

Além disso, uma percentagem das famílias que declararam usar carvão vegetal (58,8%), 

madeira (25,3%) e capim (5,2%) relataram vender o recurso. Essas famílias perderão o acesso 

às áreas que anteriormente usavam para colher e fazer carvão e, como tal, sofreriam 

deslocamento econômico. Embora o reassentamento ocorra durante ou antes da fase de 

construção do ECP, os efeitos do deslocamento econômico provavelmente continuarão sendo 

sentidos durante o funcionamento da mina. 

 

8 PLANOS DE GESTÃO SÓCIOECONÓMICOS 

Esta seção apresenta os Planos de Gestão Socioeconômica propostos para a ECP em relação 

aos principais impactos detalhados acima.  

A tabela a seguir detalha o MP associado aos impactos mitigados: 

Tabela 16 SIA Planos de Gestão 

Impacto Categoria Mitigados 
Natureza 
(Positiva/
Negativa) 

Sign
ific
ado 

SIA MP 
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Distúrbio ou 
perca de 
sepulturas 

Cultural Mitigados Negativa -50 
SIA MP-01: Cemitérios e locais 
de sepultamento 

Transferência 
de 
treinamento e 
habilidades 

Demografia Mitigados Positiva 42 
SIA MP-02: Programa de 
desenvolvimento de 
treinamento e habilidades 

Afluxo de 
pessoas 

Demografia Mitigados Negativa -52 
SIA MP-03: Monitorar e controlar 
o afluxo de pessoas. 

Aumento de 
Tráfego 
rodoviário  

Saúde e 
segurança 

Mitigados Negativa -32 SIA MP-04: Tráfego rodoviário 

Aumento de 
poeira 

Saúde e 
segurança 

Mitigados Negativa -35 
SIA MP-05: Controle de 
qualidade do ar 

Aumento de 
ruído 

Saúde e 
segurança 

Mitigados Negativa -35 SIA MP-06: Controle de ruído 

Acesso a novos 
serviços 

Infraestrutura Mitigados Positiva 70 
SIA MP-07: Monitorar e melhorar 
o acesso a novos serviços 

Urbanização 
das áreas 
circunvizinhas 

Infraestrutura Mitigados Positiva 48 SIA MP-08: Crescimento  urbano 

Perda de 
infraestrutura 
de habitação e 
associada 

Infraestrutura Mitigados Negativa -30 

SIA MP-09: Plano de 
reassentamento  
SIA MP-10: Perda de acesso à 
habitação 

Acesso 
reduzido e 
disponibilidade 
dos recursos 
naturais 

Meios de 
subsistência 

Mitigados Negativa -30 
SIA MP-11: Perda de acesso aos 
recursos naturais 

Perda de 
acesso a terras 
agrícolas 

Meios de 
subsistência 

Mitigados Negativa -30 
SIA MP-12: Perda de acesso a 
terras agrícolas 

Aumento de 
oportunidades 
de emprego 

Meios de 
subsistência 

Mitigados Positiva 44 
SIA MP-13: Oportunidades de 
emprego 

Estimulação da 
economia local 

Meios de 
subsistência 

Mitigados Positiva 60 
SIA MP-14: Estimulação da 
economia local 

Deslocamento 
econômico 

Meios de 
subsistência 

Mitigados Negativa -25 
SIA MP-09: Plano de 
reassentamento 

 

É importante compreender que a principal atividade de mitigação para o proposto ECP é a 

implementação bem-sucedida do Plano de Ação de Reassentamento, necessário para viabilizar 

este projeto. 

Moçambique emitiu duas legislações nos últimos anos relativos aos Planos de Reassentamento 

relacionados com o desenvolvimento de empresas privadas. A legislação aplicável detalha os 

requisitos mínimos para projetar, consultar e obter a aprovação de um Plano de Ação de 

Reassentamento. O Quadro do RAP (documento separado) apresenta mais detalhes sobre o 

plano. 

Com relação a este relatório especializado, entende-se que o Plano de Ação de 

Reassentamento atenuará a maioria dos impactos diretos que a comunidade de Chissua, 

localizada dentro da área de pegada da mina poderia experimentar. Como o Plano de 

Reassentamento já está num estágio avançado de planeamento, detalhes breves são 

mencionados nos seguintes planos de gestão. 
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8.1 SIA MP-01 G Cemitérios e locais de sepultamento  

Tabela 17 SIA MP-01 

PLANO DE GESTÃO        
SIA MP-01: Cemitérios e locais de sepultamento Plano 
de gestão       

        

Responsáveis Código: SIA MP-01 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Cultural 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente, Saúde e 
Segurança. 

Diretament
e afetados 

Chissua Sede, Tara & 
Cruzamento Ponte 

  

EMP 
relacionad
o: 

Recursos do 
património 

Fase do Projeto Construção 
Opera
ção 

Encerrame
nto 

Objetivos       

A deslocalização de locais e túmulos ancestrais e 
sagrados deve ser evitada, tanto quanto possível.    

No caso de os locais terem de ser movidos, a consulta 
deve ter lugar com as famílias afetadas, líderes 
comunitários, bem como o líder espiritual antes de 
planear a deslocalização.   

Locais que não são realocados devem permanecer em 
uso e facilmente acessíveis à comunidade.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

Legislação específica para a deslocalização de 
sepulturas em Moçambique.   

IFC Padrão 1   

IFC Padrão 5   

IFC Padrão 8   

Atividades de gestão propostas   

Entender e seguir todas as cerimônias necessárias que 
devem ser realizados antes e durante a deslocalização 
dos cemitérios.   

A consulta com as autoridades tradicionais e espirituais 
deve ser realizada para solicitar o seu consentimento e 
para identificar áreas potenciais para onde os locais 
afetados podem ser realocados.   

Fornece todos os recursos exigidos pela Comunidade 
para eles próprios realocarem os cemitérios.   

Para aqueles locais que não estão sendo realocados, um 
Protocolo do Visitante necessitará ser esboçado.   

Indicadores de sucesso   

Não lamentamos perdas (de património) durante o 
processo de deslocalização das campas.   

Mínimo a zero número de queixas registrados para este 
processo.   

Conformidade de comunidade com protocolo do 
visitante.   

Atividades de acompanhamento   

Acompanhar de perto durante a fase de relocalização. 
Um oficial de ligação com a Comunidade deve estar   
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presente em todos os momentos em que as atividades 
relacionadas com a deslocalização da campa ocorrem. 

Monitorar periodicamente os novos locais após a 
deslocação (condição, número de campas, etc.)   

Monitorar o cumprimento do Protocolo do Visitante, 
especialmente quando ocorrem atividades de explosão 
próximo das campas.   

Relatórios e auditorias   

Relatar atividades gerais e culturais ao redor do 
cemitério cada duas semanas.   

Relatar mensalmente as atividades gerais e culturais ao 
redor do cemitério.   

Relatar os progressos realizados durante a realocação de 
campas (conforme necessário).   

Auditoria das Normas Cumpridas da IFC e reclamações 
resolvidas (conforme necessário).   

 

8.2 SIA MP-02 Programa de desenvolvimento de treinamento e habilidades 

Tabela 18 SIA MP-02  

PLANO DE GESTÃO       
SIA MP-02: Programa de desenvolvimento de 
treinamento e habilidades        

        

Responsáveis Código: SIA MP-02 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Demografia 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Regional; Local 

Outros departamentos participantes: Recursos 
Humanos; Construção, Empreiteiros. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaçã
o 

Encerramen
to 

Objetivos       

Fornecer apoio às instituições de formação locais e 
regionais.   

Priorizar oportunidades para a comunidade local 
impactada pelo Plano de Ação de Reassentamento 
como parte das Medidas de Restauração de 
Subsistência.   

Contribuir para a valorização das competências 
disponíveis na província e na região, portanto, 
colaborar para a melhoria de Moçambique. HDI.   

Manter a rede econômica diversificada.   

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156/2014 - RAP Plano de 
Desenvolvimento.   

    

    

Atividades de gestão propostas   



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 79 

Desenvolver uma matriz de habilidades requeridas 
pelas fases de Construção e Operação, análise de 
lacunas de habilidades em alta procura vs. recursos 
disponíveis. Manter atualizado.   

Manter uma lista de todas as famílias de RAP elegíveis 
para treinamento e programas de desenvolvimento de 
competências.   

Parceria com instituições locais de formação e 
educação para certificar todos os estagiários.   

RH para monitorar o ciclo: estudante - trabalhador.   

Oferecer uma diversidade de cursos a fim de 
diversificar as oportunidades de desenvolvimento 
econômico e evitar a dependência do setor privado.   

Indicadores de sucesso   

Registros de procedimento de queixa para esta 
questão baixaram até mínimo ou zero.   

Número de famílias do RAP que estão a beneficiar dos 
cursos de formação.   

Manter a dependência do setor privado baixa e a 
matriz econômica diversificada ao longo da vida do 
projeto para alcançar a sustentabilidade.   

Atividades de acompanhamento   

Manter lista atualizada de estagiários e de famílias 
beneficiários da RAP deste programa (conforme 
necessário)   

Monitorar periodicamente a qualidade da instituição 
de ensino para garantir o cumprimento dos padrões.   

    

Relatórios e auditorias   

Relatórios periódicos internos sobre os programas de 
treinamento.   

Auditoria de qualidade da educação.   

Informar periodicamente sobre os programas de 
treinamento ás Autoridades, a fim de provar que a 
comunidade local está a beneficiar desse programa.   

 

8.3 SIA MP-03 Monitorar e controlar o afluxo de pessoas. 

Tabela 19 SIA MP-03 

PLANO DE GESTÃO       
SIA MP-03: Monitorar e controlar o afluxo de 
pessoas.       

        

Responsáveis Código: SIA MP-03 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Demografia 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: . 
Diretamente 
afetados 

Chissua, Nova área de 
reassentamento 

  
EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaçã
o 

Encerramen
to 

Objetivos       



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 80 

Minimizar os impactos negativos do afluxo de pessoas 
na Área de Reassentamento e nos arredores.   

Atividades de recrutamento e contratação devem 
evitar criar falsas expectativas de crescimento 
económico.   

Construir um relacionamento forte com a 
Administração do Distrito.   

Em vistas de encerramento, tomar as medidas 
necessárias para minimizar o impacto global na 
comunidade.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

3.1.1 Constituição da Republica de Moçambique, 2004.  
Título IV, Capítulo III, Artigo 117: Ambiente e 
Qualidade de Vida   

IFC Padrão 1 e 5.   

Atividades de gestão propostas   

Alocar terra e planear o crescimento de áreas urbanas 
na área, em consulta com a Administração local.   

As estatísticas de monitoramento devem permitir 
tomar providências para mitigar qualquer impacto 
negativo na Área de Reassentamento.   

Desenvolver um Plano de Estratégia de Recrutamento 
e Contratação para minimizar as falsas expectativas.   

Manter um bom relacionamento com a Administração 
Distrital para evitar impactos negativos do 
rastreamento indesejável na Área de Reassentamento.   

Planos de Encerramento devem considerar atividades 
para mitigar impactos negativos.   

Indicadores de sucesso   

Reclamações e queixas recebidas da Comunidade de 
Chissua sobre este assunto.   

Questões negativas relacionadas com a emigração não 
devem interferir com a Construção e a operação do 
ECP.   

Manter a dependência do setor privado baixa e a 
matriz econômica diversificada ao longo da vida do 
projeto para alcançar a sustentabilidade.   

Atividades de acompanhamento   

Monitorar o crescimento populacional e os movimentos 
migratórios anualmente (Área de Reassentamento).   

Acompanhar todas as queixas recebidas e resolvidas 
sobre este assunto.   

Relatórios e auditorias   

Relatar periodicamente internamente.   

Plano de gerenciamento de conformidade deve ser 
comunicado periodicamente.   

 

8.4 SIA MP-04: Tráfego rodoviário 

Tabela 20 SIA MP-04 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-04: Tráfego rodoviário       
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Responsáveis Código: SIA MP-04 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Saúde e segurança. 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Regional; Local 

Outros departamentos participantes: Saúde e 
Segurança, Construção, Empreiteiros. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: Tráfego 

Fase do Projeto Construção 
Operaçã
o 

Encerramen
to 

Objetivos       

Minimize os impactos negativos dos altos níveis de 
tráfego durante a Construção, em termos de saúde e 
segurança.   

Otimizar os impactos positivos de novos meios de 
transporte, melhorias da estrada e a abertura de novas 
estradas.   

Cumprir todos os regulamentos aplicáveis de estrada.    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Alteração do Tráfego Rodoviário Nacional Ata 64 de 
2008   

    

Atividades de gestão propostas   

Assegurar o bom estado das estradas e sinalização 
adequada dentro da área de pegada de mina.   

Implementar atividades de sensibilização centradas 
nos utentes da estrada, com especial atenção para as 
populações vulneráveis.   

Assegurar que todos os condutores realizem um curso 
de formação e sensibilização sobre a segurança 
rodoviária.   

Assegurar que os controlos de tráfego rodoviário sejam 
aplicados na área da ECP.   

Os oficiais internos de trânsito devem controlar o 
consumo de álcool e drogas entre os motoristas.   

Indicadores de sucesso   

Zero morte relatada devido a acidentes de trânsito 
dentro das instalações e área da pegada de mina.   

Mínimo a zero lesões relatadas devido a acidentes de 
trânsito dentro das instalações e área de pegada de 
mina.   

Número mínimo de queixas e reclamações recebidas 
da Comunidade em relação a segurança rodoviária.   

Atividades de acompanhamento   

Monitorar a atividade rodoviária, manter registros de 
acidentes ou quase acidentes e compartilhar os 
relatórios com a comunidade.   

Oficiais do tráfego de estrada interna devem controlar 
o consumo de álcool e drogas entre os motoristas.   

    

Relatórios e auditorias   

Relatórios periódicos sobre lesões e ofensores 
rodoviários. Compartilhar resultados com a 
Comunidade e as autoridades locais.   

Relatório sobre os custos associados às lesões e 
segurança rodoviária.   
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8.5 SIA MP-05: Controle de qualidade do ar 

Tabela 21 SIA MP-05 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-05: Controle de qualidade do ar       

        

Responsáveis Código: SIA MP-05 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Saúde e segurança 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente, 
Construção, Empreiteiros. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: 

Poluição do Ar e 
Explosão. 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Otimizar a implementação positiva do EMP: 
Poluição do Ar e Explosão.   

Educar a comunidade para compreender os 
impactos na qualidade do ar e minimizar 
quaisquer efeitos negativos que possam afetá-los 
diretamente.   

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Lei Ambiental, Ata 20 de 1997   

3.1.1 Constituição da Republica de Moçambique, 
2004.  Titulo IV, Capítulo III, Artigo 117: 
Ambiente e Qualidade de Vida   

Atividades de gestão propostas   

Informar a comunidade e as autoridades sobre as 
atividades que podem afetar a qualidade do ar.    

Disponibilizar um cronograma de atividades a 
serem considerados para a saúde e segurança.   

Ser responsável pela implementação de medidas 
para minimizar os impactos sobre a comunidade. 
Informar periodicamente os Chefes e as 
Autoridades.   

Priorizar a saúde humana por todos os meios, 
monitorando o impacto das alterações da 
qualidade do ar nas machambas e nas hortas.   

Indicadores de sucesso   

Mínimo número de queixas e reclamações 
recebidas da Comunidade em relação à qualidade 
do ar.   

Manter a Comunidade e as autoridades 
informadas: relatórios de controle de qualidade 
do ar, agendas e queixas resolvidas.   

Atividades de acompanhamento   

Monitorar as queixas e reclamações relativas à 
qualidade do ar.   

Monitorar a qualidade das culturas e as boas 
condições das machambas nas áreas próximas   
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que poderiam ser impactadas por qualquer das 
atividades da ECP. 

    

Relatórios e auditorias   

Relatórios periódicos sobre Planos de Gestão de 
Qualidade do Ar e compartilhar com a 
Comunidade.   

Relatório sobre os custos associados a impactos 
negativos.   

 

8.6 SIA MP-06: Controle de ruído  

Tabela 22 SIA MP-06 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-06: Controle de ruído       

        

Responsáveis Código: SIA MP-06 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Saúde e segurança 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente, 
Saúde e segurança, Construção, Empreiteiros. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: 

Explosão; Poluição 
sonora 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Otimizar a implementação positiva do EMP: 
Explosão, Poluição de Ruído.   

Minimizar a perturbação na qualidade de vida da 
Comunidade.   

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Lei Ambiental, Ata 20 de 1997   

3.1.1 Constituição da Republica de Moçambique, 
2004.  Titulo IV, Capítulo III, Artigo 117: 
Ambiente e Qualidade de Vida   

Atividades de gestão propostas   

Informar a comunidade e as autoridades sobre as 
atividades que produzirão ruído, áreas e 
horários.   

Disponibilizar um cronograma de atividades a 
serem consideradas para a saúde e segurança.   

Ser responsável pela implementação de medidas 
para minimizar os impactos sobre a comunidade. 
Informar periodicamente os Chefes e as 
Autoridades.   

    

Indicadores de sucesso   
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Mínimo número de queixas e reclamações 
recebidas da Comunidade em relação a ruído.   

Manter a Comunidade e as autoridades 
informadas: relatórios de controle de qualidade 
de ruído, agendas e queixas resolvidas.   

Atividades de acompanhamento   

Monitorar as queixas e reclamações relativas a 
ruído.   

    

Relatórios e auditorias   

Relatórios periódicos sobre Planos de Gestão de 
Ruído e compartilhar com a Comunidade.   

Relatório sobre os custos associados a impactos 
negativos.   

 

8.7 SIA MP-07: Monitorar e melhorar o acesso a novos serviços 

Tabela 23 SIA MP-07 

PLANO DE GESTÃO       
SIA MP-07: Monitorar e melhorar o acesso a 
novos serviços       
        

Responsáveis Código: SIA MP-07 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: 
Infraestrut
ura 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de 
Relações Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente 
Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado:   

Fase do Projeto Construção Operação 
Encerrame
nto 

Objetivos       

Otimizar os impactos positivos que a nova 
infraestrutura disponível na área causará na 
qualidade de vida da Comunidade de Chissua.   

Educa a Comunidade sobre o uso correto e 
manutenção de novos serviços disponíveis.   

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156-2014   

3.1.1 Constituição da Republica de 
Moçambique, 2004.  Titulo IV, Capítulo III, 
Artigo 117: Ambiente e Qualidade de Vida   

Atividades de gestão propostas   

Serão fornecidos serviços de água e esgoto na 
nova área de reassentamento. Cada família 
deve receber treinamento para o uso correto e 
manutenção desses serviços.   

Um Comité comunitário de água deve ser 
criado dentro da área de reassentamento que 
pode fornecer assistência a pessoas idosas e 
população vulnerável.   

Um grupo de técnicos deverá estar disponível 
na área para manter o abastecimento principal   
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de água e o bom funcionamento do esgoto para 
evitar experiências negativas. 

Programas de sensibilização devem ser 
implementados através de redes sociais e 
escolas para fornecer informações sobre o uso 
de água.   

Promover a utilização de novas rotas 
alternativas; adquirir e aplicar as paragens de 
táxi e estações para evitar acidentes 
rodoviários.   

Promover a conectividade legal à eletricidade. 
Fornecer informações sobre o uso de energia 
elétrica e questões de segurança.   

Indicadores de sucesso   

Mínimo número de reclamações e queixas 
recebidas da comunidade sobre consumo e uso 
de água e esgoto.   

Número mínimo de reparações importantes ao 
abastecimento de água ou esgotos devido ao 
vandalismo.   

Número mínimo de reparações importantes no 
fornecimento de eletricidade ou esgotos devido 
ao vandalismo.   

    

Atividades de acompanhamento   

Monitorar as queixas e reclamações do 
abastecimento de água e esgoto.   

Monitorar as queixas e reclamações relativas à 
conectividade de eletricidade. 

  

Relatórios e auditorias 
  

Relatórios periódicos sobre a água e de esgoto 
na área de reassentamento.   

Relatórios periódicos sobre conexões de 
eletricidade e uso de estrada.   

Relatório sobre os custos associados a impactos 
negativos.   

 

8.8 SIA MP-08: Crescimento urbano 

Tabela 24 SIA MP-08 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-08: Crescimento  urbano       

        

Responsáveis Código: SIA MP-08 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Infraestrutura 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente 
Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado:   

Fase do Projeto Construção 
Operaçã
o 

Encerramen
to 

Objetivos       

Otimizar os impactos positivos do processo de 
urbanização na área   
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Contribuir para a melhoria do Índice de 
Desenvolvimento Humano da Província de Tete.   

Adquirir o plano de restauração dos meios de 
subsistência das famílias reassentadas para que não 
seja comprometido pelos impactos cumulativos 
negativos da urbanização.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156-2014   

Legislação Nacional de Processo de Urbanização   

IFC Padrão 1 e 5   

Direitos Humanos.   

Atividades de gestão propostas   

Como a urbanização é um processo associado ao 
desenvolvimento da ECP, mas não uma atividade 
direta dela, as atividades para gerenciar os impactos 
são limitadas. É necessária uma consulta intensa com 
as autoridades governamentais para garantir que os 
impactos positivos sejam habilitados.   

Atividades de plano de restauração de subsistência 
devem ser orientadas para fortalecer o processo de 
urbanização para beneficiar famílias reassentadas.   

Programas de desenvolvimento de treinamento e 
habilidades também devem estar em consonância com 
o desenvolvimento da área.   

Impactos negativos associados à urbanização poderiam 
estar relacionados à saúde, a criminalidade, a 
violência. Líderes comunitários devem ser 
aconselhados sobre as mudanças sociais e dotados de 
habilidades para lidar com elas.   

    

Indicadores de sucesso   

Melhoria dos indicadores do IDH na área de 
reassentamento.   

Benefícios socioeconómicos resultantes dos objetivos 
comuns entre o LRP e o processo de urbanização.   

    

    

Atividades de acompanhamento   

Monitorar as atividades da LRP relacionadas ao 
processo de urbanização.   

Monitorar as atividades das redes sociais relacionadas 
aos processos de urbanização.   

Relatórios e auditorias   

Relatório periódico sobre os indicadores do IDH 
(Educação, saúde, acesso ao saneamento, etc.)   

 

8.9 SIA MP-09: Plano de Reassentamento  

Tabela 25 SIA MP-09 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-09: Plano de Reassentamento       

        

Responsáveis Código: SIA MP-09 
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Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente, 
Construção 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: 

Perda / Esterilização 
de Recursos Minerais; 
Perturbação Física do 
Solo; Perda de habitat; 
Mitigação cumulativa 
do impacto. 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Para evitar ou minimizar um processo de 
reassentamento quando viável, explorar todos os 
projetos alternativos viáveis.   

Se o reassentamento tiver de ocorrer, implementá-
lo de acordo com as normas internacionais e em 
conformidade com a legislação local.   

Assegurar que a aquisição de terras, o pagamento 
da compensação por bens afetados e o 
reassentamento ocorra antes do início dos impactos 
do projeto   

Assegurar um processo de consulta inclusivo e 
transparente de acordo com as estratégias de 
compromisso definidas para melhorar uma relação 
duradoura com as comunidades locais   

Para restaurar os meios de subsistência e o estilo de 
vida de toda a população afetada, proporcionando 
uma qualidade de terreno semelhante, uma 
habitação e infraestruturas adequadas, assistência 
para deslocalização e Assistência Técnica específica   

Para quantificar a perda por família, compensar de 
forma justa e atempada. Além disso, para garantir 
nenhuma perda adicional após a deslocalização.   

Para promover a melhoria da qualidade de vida da 
população afetada pelo monitoramento de 
indicadores-chave, tais como nível de educação, 
acesso a saneamento, problemas de saúde, 
superlotação e melhoria da rendimento   

Para envolver a comunidade afetada em planos de 
desenvolvimento social de longo prazo que terá 
como objetivo melhorar a sua subsistência.   

Promover a formulação e implementação de um 
Plano de Restauração de Subsistência.   

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica Nacional 156-2014 e 155-2014.   

Decreto Nacional 31-2012   

IFC Padrão 1,4 e 5.   

    

Atividades de gestão propostas   
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Identificar a comunidade afetada para realizar um 
processo de Enumeração conforme solicitado pela 
IFC St. 5   

Formular um Plano de Ação de Reassentamento 
seguindo o Banco Mundial e IFC Padrão 5, em 
conformidade com a legislação nacional aplicável.   

Iniciar um processo de consulta com a comunidade 
afetada e com as autoridades locais, a fim de obter 
a aprovação do RAP de acordo com a legislação 
Moçambicana.   

Obter aprovação da RAP e do Plano de 
Implementação RAP. Iniciar obras civis na área de 
reassentamento e Construção de infraestrutura 
habitacional.   

Implementar o RAP de acordo com planos 
aprovados.   

Implementar Plano de Restauração de Subsistência 
de acordo com planos aprovados.   

Fornecer Assistência Técnica às famílias 
reassentadas até que o LRP seja concluído.   

Indicadores de sucesso   

Um processo de consulta bem-sucedido resultará na 
aprovação do RAP.   

Número mínimo de queixas e reclamações recebidas 
durante as fases de implementação.   

Indicadores de IDH poderiam mostrar melhorias na 
qualidade de vida.   

A implementação do RAP não deve interferir com a 
Construção ou Operação do ECP.   

Atividades de acompanhamento   

Indicadores de IDH devem ser monitorados por Fase 
de RAP: antes da realocação, na data da relocação 
e periodicamente após a realocação. De acordo 
com os princípios de relatório do ENRC, os 
indicadores a monitorar poderiam ser: 
Empoderamento das mulheres; Assistência escolar 
para crianças; Problemas de saúde; Necessidades 
sociais básicas; Direitos económicos básicos.   

Monitorar a implementação de fases RAP de acordo 
com a construção do progresso do local da mina.   

Monitorar queixas e reclamações resolvidas durante 
a implementação do RAP.   

Relatórios e auditorias   

A adesão aos compromissos assumidos pela gestão 
da ECP com cada família deslocalizada.   

Relatório de progresso do RAP ás autoridades de 
acordo com a legislação aplicável. Compartilhar 
resultados com o Chefe da Comunidade. Permitir 
que as autoridades governamentais possam realizar 
auditorias no local.   

Indicador de Desempenho da Iniciativa 
Internacional de Relatórios (GRI) MM9 sobre 
Reassentamento.   

Indicador de Desempenho da Iniciativa 
Internacional (GRI) EN12: Biodiversidade e 
comunidades.   
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8.10 SIA MP-10 Perda de Acesso à Habitação 

Tabela 26 SIA MP-10 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-10: Perda de Acesso à Habitação       

        

Responsáveis Código: SIA MP-10 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Recursos 
Humanos, Aquisições, Construção. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: RAP 

Fase do Projeto Construção 
Operaçã
o 

Encerramen
to 

Objetivos       

Evitar e minimizar os impactos nas infraestruturas 
habitacionais existentes.    

No caso de uma compensação seja necessária, a RAP 
será implementado para compensar a perda. A 
compensação será estabelecida de acordo com as 
normas internacionais e a legislação Moçambicana 
aplicável.   

Cumprir a legislação Moçambicana sobre habitação e 
infraestruturas públicas.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156-2014   

Decreto Nacional 31-2012   

Constituição de Moçambique   

    

Atividades de gestão propostas   

Compensar a infraestrutura de habitação, de acordo 
com Nat.Dez.31-2012   

Assegurar que cada família receba a compensação 
acordada em tempo hábil.   

Certifique-se que o desenho de habitação é elaborado 
seguindo o apelo cultural e tradicional.   

    

Indicadores de sucesso   

Método de projeto e construção de casa é aprovado 
pelas autoridades do RAP e da administração do 
distrito.   

Famílias expressam seu consentimento para receber os 
planos de habitação proposta.   

    

    

Atividades de acompanhamento   

As mesmas atividades de monitoramento aplicadas ao 
RAP   

    

    

Relatórios e auditorias   

Relatórios como RAP aplicam-se.   
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8.11 SIA MP-11 Perda de acesso aos recursos naturais 

Tabela 27 SIA MP-11 

PLANO DE GESTÃO       
SIA MP-11: Perda de acesso aos recursos 
naturais       

        

Responsáveis Código: SIA MP-11 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente 
Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Minimizar os efeitos negativos da perda de 
acesso aos recursos naturais por todos os meios.   

Elaborar um Plano de Restauração de 
Subsistência orientado para auxiliar a 
comunidade a lidar com as mudanças econômicas 
na Construção e operação final da ECP.   

    

    

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156-2014   

Legislação Nacional do Processo de Urbanização   

IFC Padrão 1 e 5   

Direitos Humanos.   

Atividades de gestão propostas   

Ajudar cada família a juntar e transportar os 
seus recursos naturais do local atual para a nova 
aldeia de reassentamento.   

Elaborar um pacote de compensação para as 
famílias que perderão acesso a recursos naturais 
devido à Construção da Vila de Reassentamento.   

Elaborar um Plano de Restauração de 
Subsistência com objetivos claros para conseguir 
uma mudança na economia individual-familiar.    

Os departamentos da Comunidade e do Ambiente 
devem trabalhar em estreita colaboração para 
otimizar a utilização dos recursos naturais na 
área.   

Indicadores de sucesso   

Atingir parte de metas periódicas da LRP.   

Minimizar o número de queixas e reclamações 
sobre recursos naturais.   

    

    

Atividades de acompanhamento   
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Monitorar as atividades do LRP como 
conveniente.   

Monitorar periodicamente as queixas relativas a 
estas questões.   

Relatórios e auditorias   

Periodicamente um relatório sobre as perdas de 
recursos naturais. Compartilhar com Ambiente.   

 
8.12 SIA MP-12: Perda de acesso a terras agrícolas 

Tabela 28 SIA MP-12 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-12: Perda de acesso a terras agrícolas       

        

Responsáveis Código: SIA MP-12 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Ambiente 
Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Minimizar os efeitos negativos da perda de 
acesso a terras agrícolas por todos os meios   

Se forem atribuídas novas terras, garantir a 
qualidade do solo e o acesso à água.   

Elaborar um Plano de Restauração de 
Subsistência orientado a minimizar a 
dependência da agricultura de subsistência.   

Promove melhor práticas agrícolas para obter 
melhores produções por machamba e horta.   

Promover a continuidade da utilização de hortas 
no leito do rio em áreas onde não haverá 
impacto direto.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

Diretiva Técnica 156-2014   

Legislação nacional de práticas agrícolas.   

IFC Padrão 1 e 5   

    

Atividades de gestão propostas   

Compensar a perda de terras agrícolas em 
conformidade com cada caso.   

Compensar a perda de hortas com a prestação de 
um terreno servido (irrigado).   

Trabalhar em estreita colaboração com o 
Departamento de Meio Ambiente, a fim de 
reutilizar as terras reabilitadas em favor da 
comunidade, uma vez que a caixa de corte tenha 
rolado para o leste.   
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Indicadores de sucesso   

Aderência aos pacotes de Compensação   

Minimizar o número de queixas e reclamações de 
terras agrícolas.   

    

    

Atividades de acompanhamento   

Monitorar atividades LRP como conveniente.   

Monitorar periodicamente as queixas relativas a 
estas questões.   

Relatórios e auditorias   

Relatórios periódicos sobre a perda de terras 
agrícolas. Compartilhar com Ambiente.   

 

8.13 SIA MP-13: Oportunidades de emprego 

Tabela 29 SIA MP-13 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-13: Oportunidades de emprego       

        

Responsáveis Código: SIA MP-13 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes:  Recursos 
Humanos, Aquisições, Construção. 

Diretamente 
afetados Chissua 

  
EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objetivos       

Otimizar os impactos positivos das ofertas de 
emprego. O emprego direto e indireto estará 
disponível durante a Construção, operação e 
encerramento.   

Contribuir para a melhoria do Índice de 
Desenvolvimento Humano da Província de Tete.   

Adquirir oportunidades de emprego para as 
famílias participantes do Plano de 
Reassentamento.   

Promover oportunidades de educação para elevar 
a matriz de habilidades disponíveis localmente 
para empregar a população local.    

Normas e quadro jurídico aplicável   

   

   

IFC Padrão 1 e 5   

   

Atividades de gestão propostas   
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Os departamentos ENRC envolvidos como 
Recursos Humanos, Compras e Construção devem 
orientar as suas estratégias para favorecer o 
emprego local. Devem ser tomadas medidas para 
promover a formação especializada para 
satisfazer as necessidades de emprego.   

Promover oportunidades de educação para elevar 
a matriz de habilidades disponíveis localmente 
para empregar a população local.    

Os programas de treinamento e desenvolvimento 
de habilidades devem ser orientados para a 
comunidade.   

Promover a oportunidade de empregar pelo 
menos um membro da família das famílias 
relocalizadas de Chissua. A oportunidade deve 
ser dada igualmente a todas as famílias e os 
empregos devem ser acessíveis de acordo com 
suas capacidades.   

Indicadores de sucesso   

Medir periodicamente a percentagem de 
funcionários locais. Assegurar que a população 
local é dada a oportunidade de se candidatar a 
vagas, mas também de obter a formação 
necessária.   

Minimizar o número de queixas e reclamações de 
em relação a oportunidades de emprego.   

    

    

Atividades de acompanhamento   

Monitorar as oportunidades de Emprego 
anunciados e dadas à comunidade local   

Monitorar periodicamente os indicadores de 
emprego: gênero, cidade de origem, endereço 
atual, posição na empresa, etc.   

Relatórios e auditorias       

Reporte periodicamente as estatísticas de 
emprego, e mais frequentemente durante o pico 
de emprego. Compartilhe resultados com chefes 
locais, autoridades e outras partes interessadas.   

 

8.14 SIA MP-14: Estimulação da economia local  

Tabela 30 SIA MP-14 

PLANO DE GESTÃO       

SIA MP-14: Estimulação da economia local       

        

Responsáveis Código: SIA MP-14 

Departamento ENRC: Relações Comunitárias Categoria: Meios de subsistência 

Responsabilidade da tarefa: Ligação de Relações 
Comunitárias Escala: 

Local 

Outros departamentos participantes: Recursos 
Humanos, Aquisições, Construção. 

Diretamente 
afetados Chissua 
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EMP 
relacionado: n/a 

Fase do Projeto Construção 
Operaç
ão 

Encerrame
nto 

Objectivos       

Após o deslocamento econômico, os meios de 
subsistência devem ser restaurados tomando em 
consideração uma mudança na rede econômica à 
medida que a indústria cresce na área.   

ENRC, empreiteiros e subcontratados devem ser 
autorizados a contratar funcionários locais e 
comprar produtos locais. A estimulação da 
economia local deve começar por fortes políticas 
de compras locais.   

Devem ser promovidas atividades económicas 
diversificadas para evitar a dependência 
económica da indústria.   

Normas e quadro jurídico aplicável   

    

    

    

    

Atividades de gestão propostas   

Implementar políticas de aquisição para 
promover a compra de produtos locais.    

Promover a formação e desenvolvimento de 
competências orientadas para diversificar a 
economia local.   

Criar parcerias público-privadas que promovam o 
desenvolvimento de novas oportunidades de 
negócios.    

    

Indicadores de sucesso   

Aumento do número de novas empresas abertas e 
em funcionamento desde a Construção da mina.    

Estimativa da percentagem da população local 
empregada ou independente.   

Aumento do número de empresas locais 
beneficiadas direta e indiretamente.   

    

Atividades de acompanhamento   

Monitorar número de novas empresas abertas e 
em funcionamento desde a Construção da mina.    

Monitorar o numero  de empresas locais 
beneficiadas direta e indiretamente.   
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os principais impactos do ECP que afetarão negativamente a comunidade próxima estão 

relacionados a níveis aumentados de poeira e ruído, perda de acesso à terra, aumento do 

tráfego rodoviário, afluxo de pessoas e perturbação ou perda de túmulos. Os efeitos positivos 

da implementação do ECP estão relacionados com oportunidades econômicas, acesso a 

serviços, urbanização da área, estímulo à economia local, aumento de oportunidades de 

emprego. Como resultado deste estudo, 14 Planos de Gestão Social foram elaborados e 

apresentados neste relatório. 

Considerando a dependência das comunidades vizinhas nos serviços ecossistêmicos derivados 

da funcionalidade do solo, da vegetação natural e dos recursos hídricos, os impactos sobre a 

função do ecossistema e as mudanças no uso e acesso à terra têm o potencial de impactos 

severos nas comunidades dentro e ao redor da área do projeto.   

Para a população diretamente afetada, a perda de acesso a terrenos utilizado para 

assentamentos e agricultura será total e permanente. Para a população indiretamente 

impactada, a perda de terreno pode ser parcial, mas outros impactos negativos tais como a 

proximidade ao raio de explosão e a exposição a atividades de explosões, níveis de poeira e 

ruído aumentados, construção de infraestrutura auxiliar e desvios de rios terão um impacto 

negativo em seus meios de subsistência.  

A implementação de um Plano de Ação de Reassentamento compensará a perda de acesso à 

terra e habitação, bem como a perda de estratégias de subsistência. O RAP permitirá deslocar 

a comunidade para um local onde os impactos negativos da operação ECP serão minimizados 

e os impactos positivos relacionados ao emprego, ao acesso aos serviços e à urbanização da 

área trarão o desenvolvimento econômico para a comunidade. 

O afluxo de pessoas e a urbanização da área envolvente são impactos relacionados à atividade 

da indústria. A operação da mina exigirá que empresas de pequeno e médio porte forneçam 

serviços externos, que poderão estabelecer escritórios e oficinas na cidade de Chitima. As 

alterações demográficas na área podem ser geridas pelo ECP até certo ponto, como incentivar 

contratantes a contratar habilidades locais ou gerenciar as expectativas dos candidatos a 

emprego, a fim de facilitar o afluxo de migrantes. 

O desenvolvimento econômico da área terá um significado positivo para a cidade de Chitima 

e a Comunidade de Chissua. Os programas de desenvolvimento de competências, as novas 

oportunidades de emprego, a diversificação das atividades económicas e o aumento 

exponencial da procura de produtos (principalmente alimentos) e de oferta de serviços são 

benefícios direta e indiretamente motivados pela implementação do ECP. Gerir expectativas 

e evitar mudanças sociais negativas será o desafio a ser superado quando a economia agrícola 

rural mudar para uma área urbana industrializada.   



ENRC Moçambique                                                                         Projeto de Carvão da Estima  
 

15-386 November 2016 96 

Por último, o impacto nos cemitérios exigirá uma ampla consulta com líderes tradicionais e 

espirituais para identificar um local de deslocalização para aqueles que precisarão ser 

realocados e para estabelecer um protocolo de visitas para os locais que poderiam estar 

localizados perto do raio de explosão. A deslocalização de túmulos deve ser implementada 

pelos membros da comunidade envolvidos emocionalmente com o site e ENRC irá garantir que 

todos os recursos são fornecidos para alcançar este objetivo. 

O principal desafio que o ECP irá enfrentar é a realização do desenvolvimento socioeconómico 

num distrito mal desenvolvido, em termos de infraestrutura e forte dependência da agricultura 

de subsistência. A provisão de sistemas de água e esgoto para o local de reassentamento e o 

desenvolvimento de moradias para os funcionários melhorará a qualidade de vida dos 

beneficiários.  

A dependência das atividades agrícolas mudará lentamente para uma sociedade mais 

industrializada e dependente de salários, levando os riscos associados dos altos e baixos do 

ciclo econômico da indústria. Portanto, a continuidade das atividades agrícolas é fundamental 

para a sustentabilidade dessas comunidades, bem como o acesso a terras agrícolas. 

Trabalhar em estreita colaboração com as autoridades governamentais, a nível distrital e 

provincial, é fundamental para implementar medidas bem-sucedidas que levarão ao 

desenvolvimento social e econômico da comunidade. A comunicação periódica e as atividades 

de empenho com as partes interessadas melhorarão as relações para manter a licença social 

a operar ao longo da vida da mina.  
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APÊNDICE A  

Detalhes da Apêndice A. 
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APÊNDICE B 

Detalhes da Apêndice B. 
 

 

 

 

 


