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Objectivo do Resumo Nao Tecnico 
 
O principal objectivo deste Resumo Nao Tecnico (RNT) e facilitar a comunicacao e o 
envolvimento publico, uma vez que a participacao publica e um pilar das abordagens 
modernas de avaliacao de impacto, numa perspectiva de transparencia total. O RNT 
apresenta, em linguagem nao tecnica, os resultados de uma Avaliacao de Impacto Ambiental 
detalhada levada a cabo no ambito do Plano de Gestão Ambiental para o projecto de pesquisa 
e exploração de areias mineirais pesadas da Solafa and Mining Explorations Lda. E é uma 
ferramenta que permite a consulta das partes interessadas e afectada e a sua participacao 
no processo de EIA. Alem disso, a divulgacao do PGA  é um requisito estabelecido pela 
legislacao ambiental (Decreto 54/2015 – Regulamento de Avaliacao de Impacto Ambiental). 
O RNT fornece uma visao geral do projeto relacionado a fase de exploracao a fim de 
conscientizar as partes interessadas das atividades do projeto e suas consequencias sobre 
o meio ambiente, componentes socioeconomicos e saude. 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 VISÃO GERAL 
 

A Sofala Mining & Exploration detém uma série de Licenças de Prospecção e Pesquisa 
(Licenca de Prospeccao e Pequisa) na Província de Gaza, e está actualmente realizando 
actividades de exploração para determinar se existem concentrações comercialmente viáveis 
de Minerais Pesados (notavelmente Zircina, Rutilo e Ilminita). Recentemente, adquiriram 
duas licenças adicionais de Prospecção e Pesquisa nas províncias de Gaza e Inhambane. 
Estas duas licenças estão localizadas a nordeste da cidade de Chibuto (ver Figura 1). Estas 
estão sob a posse de duas empresas distintas e também se localizam em três distritos. 
 

➢ Sofala Mining and Exploration 2 Limitada, licence 6842L (Projecto Marão), na 
província de Gaza, distrito de Mandlakaze, posto administrativo de Macuácua e 
província de Inhambane distrito de Panda, posto administrativo de Mawayela.  

➢ Sofala Mineração e Exploração 3 Limitada, licença 6846L (Projecto Marruca), na 
província de Inhambane, distrito de Panda no Posto Administrativo de Mawayela e 
distrito de Inharrime, no Posto Administrativo de Mocumbi. 

 
Sofala Mining & Exploration pretende prospectar minerais pesados dentro destas duas áreas 
de licença, e para realizar actividades de exploração e prospecção, é necessário preencher 
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um pedido de Licença de Exploração Ambiental. O pedido de licença de prospecção e 
pesquisa deve ser apoiado por este Relatório de AIA e Formulário de Solicitação de Pré-
avaliação, e após a categorização do pedido um Plano de Gestão Ambiental deve ser 
submetido ao MTA para aprovação. A Documentos também deve ser encaminhada ao 
Instituto Nacional de Minas (INAMI) 
 

O Ministério da Terra e Meio Ambiente (MTA), por meio da Autoridade Central e provincial de 

Avaliação de Impacto Ambiental, classificou o projecto como um Projecto de Categoria B 

(consulte o Apêndice A para a carta de categorização). De acordo com o artigo 11.º do 

Decreto 26/2004, de 20 de Agosto (Regulamento Ambiental da Actividade Mineira) e do Plano 

de Gestão Ambiental (PGA) devem ser apresentados, precedidos da divulgação do relatório 

ao Administrador Distrital e ao projecto comunidades afectadas. 

A Coastal & Environmental Services Mozambique Lda (CES) foi contratada pela Wihananah 

Investimentos SA para conduzir o processo de pedido de autorização ambiental e 

desenvolver o PGA da fase de exploração para cumprir os requisitos da legislação de 

Moçambique. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DO PROJETO 

O projecto proposto inclui actividades de exploração para determinar se existem depósitos 

adequados e viáveis de minerais pesados (especialmente Ilmenita, Rutilo e Zircão) dentro 

das áreas de licença de prospecção. O proponente está, portanto, solicitando autorização 

ambiental para conduzir actividades de exploração durante o período estimado de cinco anos 

em que isso ocorrerá. Se os depósitos forem considerados viáveis, o proponente irá então 

solicitar uma licença ambiental e uma licença de mineração para extrair os depósitos desta 

área. O objetivo deste PGA é formular as intenções do requerente no que diz respeito a 

garantir que os riscos e impactos ambientais e sociais (E&S) da fase de exploração sejam 

gerenciados da melhor maneira possível. 

1.3 O PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL  

Um PGA é um plano específico do local desenvolvido para garantir que todas as medidas 

necessárias sejam identificadas e implementadas a fim de proteger o meio ambiente e 

cumprir a legislação ambiental. Este PGA resume os compromissos da Sofala Mining & 

Exploration Limitada para abordar e mitigar os potenciais riscos e impactos ambientais e 

sociais da fase de exploração do projeto, através da prevenção, gestão e minimização destes 

riscos identificados. Ele estabelece os princípios de mitigação aos quais o projeto irá aderir, 

que por sua vez também define os objetivos, ações e resultados de desempenho desejados 

das atividades de exploração. Mais especificamente, este PGA fornece a estrutura de 

implementação para as seguintes ações e atividades: 

• Mitigação: identifica medidas viáveis e econômicas que podem reduzir impactos 
ambientais e sociais adversos potencialmente significativos a níveis aceitáveis. O 
programa deve incluir medidas compensatórias se as medidas de mitigação não forem 
viáveis, econômicas ou suficientes. 
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• Monitoramento: o monitoramento durante a implementação do projeto fornece 
informações sobre os principais aspectos ambientais e sociais do projeto. O foco está 
particularmente na monitorização dos impactos ambientais e sociais das actividades 
de exploração e a eficácia das medidas de mitigação e intervenções de gestão 
adoptadas pela Sofala Mining and Exploration Limitada. 

• • Desenvolvimento de Capacidade e Formação: Para apoiar a implementação 
atempada e eficaz de medidas de mitigação, o PGA chama a atenção para as funções 
e capacidades necessárias do pessoal de Sofala Mining and Exploration Limitada 
encarregado de as executar. Deve delegar funções e responsabilidades, 
especificando quem é responsável pela execução das medidas de mitigação e 
monitoramento, e quais requisitos de treinamento são necessários para alcançar isso. 

• Cronograma e Orçamentos de Implementação: Para todos os três aspectos 
(mitigação, monitoramento, treinamento e desenvolvimento de capacidade), o PGA 
fornece uma estrutura de implementação para medidas que devem ser realizadas 
durante a fase de exploração e destaca a necessidade de orçamento adequado e 
provisão de recursos humanos para apoiar sua implementação e desenvolvimento 
contínuo. 

Conforme discutido mais adiante neste relatório, o monitoramento de desempenho e os 

requisitos de revisão contínua são necessários para garantir que os objetivos acima sejam 

atendidos durante todo o ciclo de vida da fase de exploração. 

1.4 PROPONENTE DO PROJECTO 
Sofala Mining and Exploration Limitada, uma empresa local moçambicana, vai prospectar as 
áreas de minerais pesados, Licença Marao 6842L (metade no distrito de Xai-Xai, e outra no 
distrito de Inhambane), e licença Marruca 6846L (distrito de Inhambane). 
 
O Proponente é a Sofala Mining and Exploration Limitada, titular da Licença de Prospecção 
e Pesquisa (Licenca de Prospeccao e Pequisa). 
 
Os titulares das Licenças são a Sofala Mining and Exploration 2 Limitada e Sofala Mining and 
Exploration 3 Limitada. 
 
Os dados de contacto da Sofala Mining and Exploration Limitada são: 
 
Nome: Luís Samuel Sitoe: Geólogo de Exploração 
Tel: +258 84 401 0460/86 501 0460 
Avenida Armando Tivane No 1853, Maputo-Moçambique 
 

2 EMPRESA DE CONSULTORIA  

O presente documento foi preparado pela Coastal & Environmental Services Mozambique 
Lda (CES). A CES é uma empresa registada em Moçambique, no Ministério da Terra e 
Ambiente (Anexo 3) e possui os conhecimentos, experiência e especialistas multidisciplinares 
necessários para realizar avaliações de impacto ambiental e preparar programas de gestão 
ambiental. 
 
Os dados de contato da CES são: 
Escritório em Moçambique 

Sra. Lina Buque 
Email: L.Buque@cesnet.co.za 

mailto:L.Buque@cesnet.co.za
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Tel: +258 84 359 1856 
Av. Patrice Lumumba No 391, 1o Andar Direito, bairo Fomento, 
Maputo, Moçambique  

 

3 JUSTIFICATIVA PARA A ACTIVIDADE 

Moçambique é um país em desenvolvimento na África Austral que tem reconstruído 
continuamente a sua economia e instituições cívicas desde o fim de uma guerra civil de 16 
anos em 1992. Apesar do impressionante crescimento económico na última década e das 
previsões de crescimento económico continuado, Moçambique ainda enfrenta alguns 
desafios significativos. Está classificado na 180ª posição entre 189 países no Índice de 
Desenvolvimento Humano do PNUD de 2018 e aproximadamente 60% da população de 23,7 
milhões vive com menos de $USD1.25/dia. 
 
Moçambique vive um período de crescimento económico devido às recentes descobertas de 
predominantemente gás, carvão, rubis e grafite. É imaginado, e esperado por muitos, que 
este crescimento será alcançado de uma forma que seja benéfica para todos os cidadãos de 
Moçambique e irá elevar permanentemente o país de um dos mais pobres do Mundo. O 
principal motor pelo qual esse crescimento deve ser alcançado é o investimento estrangeiro 
directo no sector de recursos e mineração. 
 
A fase de exploração de mineração de grafite da Sofala Mining proporcionará poucas 
oportunidades de emprego, entretanto, se os depósitos de recursos forem considerados 
viáveis, o desenvolvimento da mina provavelmente proporcionará oportunidades 
significativas de emprego directo e indireto tanto local quanto nacionalmente. O 
desenvolvimento proposto também aumentará os royalties de mineração pagos ao governo 
moçambicano e implementará vários projectos de Responsabilidade Social Corporativa para 
elevar as comunidades afectadas pelo projecto, cujos detalhes serão determinados em 
consulta com as comunidades. 

4 DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 

4.1 LOCALIZAÇÃO 
 

A área coberta pela Licença de Prospecção e Pesquisa está localizada aproximadamente a 
nordeste da cidade de Chibuto, nas províncias de Gaza e Inhambane. Chibuto fica a 220km 
de Maputo, 42km de Chongoene e 66km de Xai Xai. 
 
A Licença de Exploração Marao 6842L cobre aproximadamente 19.910,2 ha e está localizada 
nos distritos de Mandlakaze (província de Gaza) e Panda (província de Inhambane). A 
Licença de Exploração Marruca 6846L cobre aproximadamente 18 913 ha e está localizada 
no Distrito de Panda, com uma porção muito pequena caindo no Distrito de Inharrime.
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Figure 4-1: Mapa mostrando a localização das duas Licenças de Pesquisa em relação às cidades vizinhas. A Licença 6842L (Marao) fica a oeste e a Licença 6846L Marucca fica a leste.
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4.2 INFRASTRUCTURAS 
 

A seguinte infraestrutura será necessária como parte das actividades de exploração: 
 

• Campo de exploração composto por alojamento (tendas e contentores) e instalações 
de ablução, uma cozinha, escritórios e pátio de avaliação de extração de minério e 
geradores; 

• Pavimentos para perfuração e áreas de deposito;  

• Estradas de acesso que fornecem acesso ao campo de exploração proposto e locais 
de perfuração. 

 
A posição e o tamanho exacto desta infraestrutura não estão definidos actualmente e 
dependerão do resultado da avaliação ambiental e das actividades exploratórias iniciais. 

4.3 OPERAÇÃO 
 
As actividades de exploração serão realizadas ao longo de um período de 5 anos. As 
actividades compreenderão a construção de uma rede de estradas de acesso, com 
aproximadamente 3 m de largura, que ficará dentro do Local do Projecto. 
Brocas de trado manual para perfuração e uma plataforma de perfuração de circulação 
reversa/aircore montada em camião serão usadas para a campanha de perfuração As 
amostras são transportadas para Chibuto e armazenadas numa loja alugada em Sofala. 
A perfuração envolverá a conclusão da perfuração do trado manual em uma grade de 500m 
por 1.000m, com profundidades de perfuração de 9 a 13.5 m. Os resultados positivos da 
perfuração do trado resultarão então na perfuração do aircore de preenchimento nas áreas 
alvo geradas. 
 
 
A perfuração de circulação reversa ou perfuração RC também será usada. Este método 
de perfuração usa hastes de perfuração de parede dupla que consistem em uma haste de 
perfuração externa com um tubo interno. O tubo interno é oco e permite que os fragmentos e 
cascalhos sejam transportados de volta à superfície em um fluxo contínuo e estável. As 
amostras serão coletadas e armazenadas em sacos de amostra e bandejas de lascas para 
que os geólogos no local examinem e registrem informações sobre a quantidade e a 
qualidade do recurso. 



Plano de Gestão Ambiental 

 

Figura 1-2: A localização do corpo de mineralização e os pontos de perfuração propostos na área da Licença de Marao. 
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Figura 1-3: A localização do corpo de mineralização e os pontos de perfuração propostos na área da Licença Marruca. 
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4.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 
Estima-se que o projecto utilizará aproximadamente 5,000 metros cúbicos de água durante a 
fase de construção e esta será obtida a partir de um pequeno lago localizado a 3km do 
acampamento proposto, ou de suprimentos locais. 
 

4.5 ENERGIA 
 
A energia será obtida de geradores a diesel no local. 

4.6 FORÇA DE TRABALHO 
 

Durante a fase de exploração, haverá aproximadamente 16 pessoas trabalhando no local, 
sendo dois geólogos; um gestor de logística; um técnico de exploração; seis ajudantes de 
perfuração; dois divisores de amostra; um cozinheiro; dois guardas; e um limpador. Três 
quartos da mão-de-obra não qualificada serão provenientes localmente de aldeias vizinhas, 
e a mão-de-obra qualificada compreenderá 25% de moçambicanos e 75% de expatriados. 

5 DESCRICÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO  

5.1 CLIMA 
 

O clima é subtropical com verões quentes e invernos quentes a quentes, e é influenciado pela 
corrente quente de Moçambique. Xai-Xai tem uma precipitação anual de 851mm e uma 
temperatura média anual de 22.90C. Duas estações distintas podem ser distinguidas, a 
estação chuvosa e a estação quente e seca. 
 
A estação chuvosa começa em outubro / novembro e se estende até abril. Ciclones periódicos 
varrem o Canal de Moçambique durante este período, trazendo chuvas fortes que podem 
resultar em danos extensos. A estação quente e seca aumenta em extensão longe da costa. 
O ar frio e úmido entra na região vindo da costa periodicamente, trazendo névoas pesadas 
conhecidas como chiperonis para as áreas do interior. 

5.2 TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA  
A topografia da área de licença 6842L inclina-se de norte para sul (Figura 7.1). A elevação 
muda de 110m de altitude para 46m de altitude. As elevações mais baixas são encontradas 
ao longo dos cursos de pântanos e rios. 
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Figura 7-1: Perfil de elevação do local de oeste (esquerda) para leste (direita) 

A topografia da área de licença 6846L também se inclina de norte para sul (Figura 7.2). A 
elevação muda de 85m anm (acima do nível do mar) para 35m anm. As elevações mais 
baixas encontram-se ao longo das zonas húmidas e cursos de rio. 
 

 

Figura 7-2: Perfil de elevação do local de norte (esquerda) a sul (direita) 
As áreas de licença de exploração são diretamente adjacentes a uma área úmida ao sul. O 
rio Inharrime divide a área licenciada 6842L ao longo da porção nordeste, enquanto rios 
menores cortam a área licenciada 6846L. Parece haver depósitos de água doce ao sul das 
áreas licenciadas.

 
Figura 7-3: Rios e bacias que ocorrem dentro e adjacentes às áreas de licença 

5.3 GEOLOGIA E SOLOS 
Os solos são compostos por uma duna eólica composta que se presume ter se formado 
durante o período do Holoceno tardio. Esses cordões de dunas estão esporadicamente 
localizados ao longo da costa leste da África. O quartzo é o principal constituinte da areia, 
seguido pelo silte, os minerais pesados, os pirobolos menores (um tipo de mineral) e os 
feldspatos. A área é caracterizada por areias vermelhas de granulação fina a uma 
profundidade de cerca de 30 m, sustentadas por areias de granulação grossa bege a branca. 
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O conteúdo de quartzo da areia diminui de 90% nas areias vermelhas para 79% nas areias 
brancas, enquanto os feldspatos aumentam com a profundidade. O tipo de argila 
predominante é a caulinita, produzida pelo intemperismo dos feldspatos por meio de minerais 
de alteração primária, como a ilita e a esmectita em caulinita. As partículas de ilita / esmectita 
são extremamente pequenas em comparação com outras argilas e acredita-se que sua 
presença influencia fortemente as características de sedimentação. O teor de lodo aumenta 
em média com a profundidade, atingindo seu máximo a 20m abaixo da superfície e variando 
de menos de 10% na superfície a mais de 20% na base da areia vermelha. A concentração 
de Mineral Pesado Total (MPT) e o conteúdo de silte são independentes, sugerindo que o 
silte de partículas finas é derivado do desgaste dos grãos de quartzo, em vez da oxidação 
dos minerais pesados. 
 
O grau da areia não varia muito dentro da área, e areias médias são dominantes em toda a 
área. A área é caracterizada por solos vermelhos do tipo Hutton de drenagem livre que 
dominam a área a ser prospectada. Eles são substituídos nas posições mais baixas e ao 
longo das linhas de drenagem pelos solos de Fernwood de cor clara. 

5.4 VEGETAÇÃO 
A área do projecto encontra-se dentro do Mosaico Regional de Zanzibar-Inhambane (White, 
1983). A vegetação é um mosaico complexo de vários tipos de floresta, bosque, pastagem 
arborizada, pastagem e comunidades aquáticas e semi-aquáticas. 
As práticas agrícolas de corte e queima e a alta pressão populacional na área significaram 
que a maioria da vegetação natural foi cortada e substituída por um mosaico de terras 
agrícolas e terras deixadas em pousio por vários períodos de tempo. Com base na análise 
das imagens de satélite disponíveis no Google Earth, é o caso da Area de Licença 6442L, 
onde a maior parte da área é composta por machambas. Com base no conhecimento da área 
geral, a vegetação natural remanescente dentro da 6442L é provavelmente a Floresta 
Secundária de Miombo. As árvores associadas à floresta secundária são tipicamente 
pequenas ou semelhantes a arbustos e representam um habitat de matagal em vez de uma 
floresta. Isso ocorre porque as árvores são derrubadas com frequência, com arbustos 
crescendo a partir dos caules e raízes remanescentes (crescimento de talhadia). 
 
A vegetação encontrada no norte da área licenciada 6846L parece ser um mosaico floresta-
floresta intacto, e prevê-se que consista na Floresta Costeira e pastagem arborizada menos 
comum, em vez da Floresta de Miombo Secundária. Grande parte da poção do nordeste de 
6846L é dominada pela Floresta Costeira relativamente inativa. Onde o local cai em habitat 
de pântano de elevação ocorre ao longo do limite sul. 
 

5.5 FAUNA 
 

Moçambique tem aproximadamente 1 196 espécies de fauna de vertebrados terrestres, das 
quais 726 espécies são aves (61%), 214 espécies são mamíferos (18%), 171 espécies são 
répteis (14%) e 85 espécies são anfíbios (7%) (MITADER, 2015 ) 
  
A fauna na área de estudo geral é típica de uma área perturbada, consistindo de muitas 
espécies espalhadas e uma ausência de grandes mamíferos. A baixa diversidade da fauna 
se reflete em todos os grupos principais, conforme discutido mais adiante. 

5.5.1 Amfibios 
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É provável que a área costeira do sul de Moçambique tenha uma diversidade de anfíbios 
relativamente alta. 
 
Com base em estudos anteriores realizados pela CES na área geral, 20 espécies de anfíbios 
foram confirmadas para ocorrer na área de Chibuto, e outras 11 provavelmente ocorrem na 
região, enquanto outras duas espécies estão possivelmente presentes (CES, 2000). A 
maioria dos anfíbios ficará restrita aos duas áreas rasas e canais de drenagem que ocorrem 
em toda a área de estudo. 

5.5.2 Repteis 

 

Os répteis formam um componente significativo das faunas de vertebrados terrestres na 
África e desempenham um papel importante na função do ecossistema por meio do ciclo de 
nutrientes e do controle populacional de suas presas. A maioria das cobras tem alimentação 
especializada, tendo grupos de alimentação específicas e limitadas. Em contraste, a maioria 
dos lagartos pega uma grande variedade de presas de insectos. As cobras são geralmente 
generalistas de habitat, ocupando uma ampla variedade de habitats e tipos de vegetação, 
desde que sua presa primária esteja presente. 
 
Estima-se que existam aproximadamente 153 espécies de répteis no sul de Moçambique, 
com muitas estendendo-se para o norte de Moçambique. Estudos anteriores na área pela 
CES registraram 26 espécies de répteis das 66 espécies esperadas que poderiam ocorrer na 
região (CES, 2000). As espécies de répteis que podem ocorrer dentro da área são compostas 
por 20 lagartos, dois lagartos vermes, 39 cobras, quatro quelônios (tartarugas e cágados) e 
uma espécie de crocodilo. 

5.5.1 Aves 

 

A maioria das aves é sensível à perturbação e migra para longe ou sofre maior mortalidade 
dentro de habitats degradados. No entanto, devido à sua alta mobilidade, as aves são 
capazes de recolonizar rapidamente habitats reabilitados, desde que microhabitats 
adequados se tornem disponíveis. 
 
Uma avifauna diversa ocorre em Moçambique. Estudos anteriores do CES registraram 109 
espécies de pássaros na área geral (CES, 2000). Estes incluíram 76 (70%) residentes 
comuns, 17 (16%) residentes incomuns, 12 (11%) migrantes paleárticos comuns, três (2%) 
migrantes intra-africanos comuns e um (1%) migrante intra-africano raro. A maioria das 
espécies presentes na região é ampla e relativamente tolerante à perturbação humana. 
 
Certos grupos de aves, de outra forma comuns em Moçambique, estão ausentes ou são muito 
incomuns na região, incluindo calaus, aves de rapina e aves de caça. Muitas espécies 
florestais também estão ausentes e isso provavelmente reflete a perda de habitat adequado 
para nidificação e / ou a perda de fontes de alimento. A perda de habitat resulta da eliminação 
e queima da vegetação para a agricultura. A ausência da maioria das pequenas aves de 
rapina (gaviões, açores, etc.) e águias maiores também pode ser devido à perda de suas 
presas, mas também podem ter sido perseguidas como uma ameaça para o gado (cabras e 
galinhas). A redução nas aves de caça (por exemplo, francolim de Shelley) pode ser devido 
a pressões de caça sustentadas, como os moradores locais reconheceram capturá-los 
sempre que possível (CES, 2000). 

5.5.2 Mamíferos 

  

 Embora possam ocorrer aproximadamente 100 espécies de mamíferos no sul de 
Moçambique, muito poucos destes permanecem como populações viáveis na área, e a 
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presença de apenas algumas espécies foi confirmada por estudos anteriores (CES, 2000), 
quando foram observados os seguintes: 
 

• Duas espécies de morcegos, o morcego d’ Angola de cauda livre (Mops condylura) e 
o morcego frugívoro de dragonas Wahlberg (Epomophorus wahlbergi), foram 
observados em Chibuto, 

• Rastro de viverrídeo não identificado (provavelmente do mangusto aquático, Atilax 
paludinosus) foi observado no Lago Nunguane, Rio Chilalannane e no grande lago 
em forma de boi no Rio Jantigue, a leste de Chibuto. 

• Nenhum coelho ou pequeno rastro de antílope foi observado nas pastagens ou em 
torno de fontes de água 

• Nenhum esquilo foi observado nas áreas arborizadas. 
 
A endemicidade dos mamíferos em Moçambique é muito baixa e nenhum dos poucos 
mamíferos que ainda sobrevivem na região de Chibuto é endêmico, incluído na Lista 
Vermelha ou colocado nos apêndices da CITES. 
 

6 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO 

6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

O governo local de Moçambique é composto por autoridades formais e tradicionais. Os 
Administradores Distritais ficam abaixo do governo a nível provincial e são responsáveis pela 
supervisão de vários Chefes de Postos Administrativos (Synergia, 2016). Os postos 
administrativos são divididos em localidades, e cada um deles é chefiado por um Chefe de 
Localidade (um chefe responsável pela supervisão da localidade e que reporta ao Chefe 
Administrativo). Os líderes comunitários ficam abaixo do Chefe de Localidade e incluem 
líderes tradicionais, selecionados com base nas regras tradicionais, e líderes eleitos. A Figura 
8-1 ilustra a estrutura administrativa do governo local. 
 
Em Moçambique, a terra é normalmente detida pelo Governo, embora o Governo reconheça 
o papel da posse consuetudinária. A terra, portanto, ainda é amplamente regulamentada e 
controlada por chefes e anciãos locais. 
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Figura 6-1: Estrutura do Governo Local 
 

O projecto abrange dois distritos. A área de licença 6842L cai dentro do distrito de 
Mandlakaze e Panda e a área de licença 6846L cai principalmente em Panda com uma área 
muito pequena no distrito de Inharrime. 
 

6.1.1 Distrito de Panda  

 

O Distrito de Panda é um distrito da província de Inhmabane e cobre uma área de 6,843 km2.. 

De acordo com o censo de 2017, este distrito tem uma população de aproximadamente 

43,968 habitantes, sendo 54,7% mulheres e 45,3% homens. A maioria da população (47,3%) 

se enquadra na faixa etária de 15 a 64 anos, com 44,2% na faixa de 0 a 14 anos. 

6.1.1  Distrito de Mandlakaze  

 

O distrito de Mandlakaza é um distrito da província de Gaza e cobre 3,687km2. De acordo 

com o censo de 2017, este distrito tem uma população de 137,068 composta por 54,5% de 

mulheres e 45,5% de homens. A maioria da população (48,7%) se enquadra na faixa etária 

de 15 a 64 anos, com 44,1% na faixa de 0 a 14 anos.  

6.1.2 Distrito de Inharrime  

 

O distrito de Inharrime é um distrito da província de Inhambane e cobre 2,748 km2. De acordo 
com o censo de 2017, este distrito tem uma população de 113,288, composta por 54,5% de 
mulheres e 45,5% de homens. A maioria da população (48,6%) se enquadra na faixa etária 
de 15 a 64 anos, com 45,9% na faixa de 0 a 14 anos. 
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6.2 COMUNIDADES  AFECTADAS PELO PROJECTO  
Com base nas imagens de satélite disponíveis, há quatro comunidades que serão impactadas 
pelas actividades do projecto. Estas incluem Mamitelane, Matumatahol, Mangonde e 
Macuacua (Figura 8.1). A visita ao local que será realizada para colectar informações 
adicionais no local irá confirmar se há outras comunidades afectadas pelo projecto na área.
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Figura 8-1: Comunidades Afectadas pelo Projecto dentro e adjacentes à Licença de Pesquisa
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6.3 SECTORES DE EMPREGO  
 

As oportunidades de emprego nas aldeias rurais são frequentemente restritas às actividades 
associadas à agricultura de subsistência e à venda em pequena escala de produtos dessas 
fazendas. 
 
Os agregados familiares nesta área frequentemente não têm membros formalmente 
empregados, e obtêm os seus rendimentos inteiramente dos seus esforços de agricultura de 
subsistência. Dos que estão formalmente empregados, a maioria trabalha na indústria de 
construção ou mineração, no setor governamental e nos departamentos de saúde ou 
educação. 
 

7 USOS ACTUAL DA TERRA 

Com base nas imagens de satélite disponíveis e no conhecimento da CES da área, o uso 
atual da terra no local do projecto é a agricultura complementada com a coleta de recursos 
naturais para construção, carvão, lenha, alimentos e medicamentos. 

8 IMPACTOS ESPERADOS PARA O PROJECTO 

Os principais impactos potenciais que podem ocorrer como consequência das actividades do 
projecto foram identificados. O objetivo de identificar os principais impactos nesta fase inicial 
é ajudar as autoridades a compreender o possível impacto do projecto sobre o meio ambiente, 
para que possam determinar em qual categoria de projecto o EIA deve ser. 

8.1 IMPACTOS SOCIAL  
 

8.1.1 Potenciais Impactos Positivos  

 

• Oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico. A geração de 
empregos e o desenvolvimento econômico associado, embora limitados durante a 
fase de exploração, são considerados benefícios potenciais do desenvolvimento 
proposto. As oportunidades de emprego resultarão em um aumento na renda familiar 
que, por sua vez, resultará em um aumento no comércio informal e lojas, bem como 
empresas emergentes e prestadores de serviços. Embora alguns trabalhadores 
qualificados sejam recrutados fora de Moçambique, a maioria da força de trabalho 
será recrutada em Moçambique (semi-qualificados) e nas comunidades vizinhas (não 
qualificados). 

• Oportunidades de treinamento e expansão da base de competências locais. Há 
oportunidade para o desenvolvimento de habilidades no treinamento de pessoas 
locais para melhorar suas habilidades em várias áreas que serviriam ao setor de 
mineração. 

• Desenvolvimento Social. Mesmo que o Projecto de Exploração seja relativamente 
pequeno, se os recursos forem de qualidade e quantidade suficientes para que a mina 
proceda, isso pode resultar no estabelecimento de programas de desenvolvimento 
social no futuro. 
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8.1.2 Potenciais Impactos Negativos 
 

• Riscos de saúde e segurança da comunidade. Pode haver alguns impactos de 
segurança associados com um aumento de veículos nas estradas locais associados 
ao transporte de máquinas e equipamentos para actividades de exploração. Os 
impactos à saúde podem estar associados à redução da qualidade do ar 
(principalmente relacionada à poeira), ruído elevado e possível poluição dos recursos 
hídricos como consequência da contaminação da água, se controles adequados não 
forem planejados e implementados. No entanto, esses impactos provavelmente serão 
baixos, dada a escala das actividades durante a fase de Pesquisa. 

• Impacto de incômodo (produção de odores, impactos visuais e atração de 
pragas e vermes). O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos, em 
particular resíduos de alimentos, pode atrair vermes e pragas, incluindo roedores, 
pássaros e moscas, se controles adequados não forem planejados e implementados. 
Esses vermes/pragas podem ser um incômodo para as comunidades adjacentes e 
podem actuar como vectores de doenças se não forem manejados de forma 
responsável. O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos também pode 
resultar na liberação de odores desagradáveis que podem ser considerados um 
incômodo para os usuários do solo adjacentes, particularmente aqueles a favor do 
vento do material. 

• Migração temporária/permanente e resultando em tensão na comunidade. Pode 
haver um afluxo de pessoas às aldeias vizinhas em busca de emprego. Os impactos 
diretos e indiretos associados ao afluxo de pessoas à procura de emprego (vientes) 
podem ter impactos significativos nessas aldeias, visto que geralmente resultam em 
mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas. Este é um impacto indireto difícil 
de mitigar, no entanto, o impacto pode ser reduzido por meio de uma política de 
recrutamento de mão de obra que emprega apenas pessoas de vilas próximas e não 
de fora. 

• Deslocamento. O Local do Projecto é composto por sete aldeias e várias 
machambas. A necessidade de deslocamento econômico neste local é, portanto, 
provável que ocorra. Com base nas informações disponíveis atualmente, não é 
esperado nenhum deslocamento físico de famílias. 

• A perturbação de sepulturas e outros locais culturais pode ocorrer se a 
infraestrutura relacionada à exploração, como estradas de acesso, furos de sondagem 
e poços de amostragem em massa, estiverem localizados em ou nas proximidades 
dessas áreas. Será necessário um planejamento cuidadoso e posicionamento da 
infraestrutura. 

8.2 IMPACTOS AMBIENTAIS  
 

• Perda de biodiversidade.. Embora em sua maioria fragmentados e degradados, 
existem manchas extensas de Floresta Costeira na Área Licenciada 6846L. A perda 
ou dano adicional à cobertura vegetal e a subsequente perda de habitats faunísticos 
podem resultar em mais perturbações dos sistemas e funções ecológicas. Isso 
também resultará na perda de biodiversidade e perda potencial de espécies de 
interesse para a conservação em algumas áreas, se o projecto não for planejado e 
administrado de forma responsável. Esses impactos potenciais serão investigados 
durante o processo de AIA. 

• Erosão. A erosão do solo pode ocorrer como resultado da supressão da vegetação 
durante a construção das estradas de acesso, o acampamento local e as actividades 
de perfuração. Medidas de mitigação precisarão ser consideradas para reduzir o 
impacto potencial da erosão do solo. 

• Resíduos. A gestão inadequada de resíduos, como vazamento de combustível e óleo 
de veículos e equipamentos de perfuração, bem como lixo em geral, pode resultar na 
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poluição do solo e da água, com subsequentes impactos ecológicos negativos se não 
for gerida de forma responsável. É importante focar na implementação de medidas de 
mitigação para gestão de resíduos durante o processo de AIA para evitar e reduzir 
consequências negativas. 

• Emissões de ruído. O aumento dos níveis de ruído pode resultar na perturbação das 
populações da fauna. 

• Emissões atmosféricas e poeira. A poeira será gerada como resultado das 
actividades de perfuração e um aumento no número de veículos utilizando estradas 
de terra novas e existentes. A geração de poeira pode ser maior durante os períodos 
secos e ventosos. A poeira pode se depositar na vegetação, especialmente ao longo 
das bermas das estradas, o que, por sua vez, pode causar sufocamento. Medidas de 
mitigação de poeira serão recomendadas no PGA. 

•  Impactos na qualidade da água. A gestão inadequada e a poluição dos recursos 
hídricos podem resultar no esgotamento e contaminação da água disponível, o que 
pode ter impactos significativos a jusante na biodiversidade e nas populações 
humanas dependentes deste recurso. No entanto, é improvável, mas esse impacto 
ocorrerá durante a fase de exploração. 


