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RESUMO NÃO-TECNICO 
Descrição e localização do projecto 

A Vodacom Moçambique (o ‘Proponente’) está a propor o desenvolvimento do Sistema de 

Cabo Submarino de Fibra Óptica 2Africa com 37.000 quilómetros (km) (doravante referido 

como 2Africa), que irá melhorar significativamente a conectividade em África e no Médio 

Oriente. 2Africa será um dos maiores projetos de cabo submarino do mundo e interconectará 

a Europa, o Oriente Médio e 35 locais em 21 países da África. 2Africa está a ser implementada 

por um consórcio de empresas, que para Moçambique inclui a Vodacom Moçambique 

(‘Landing Provider’). A Alcatel Submarine Networks (ASN) foi contratada pelo consórcio para 

projetar, fabricar e instalar o sistema de cabos submarinos. 

O Projecto 2Africa irá incluir dois locais de aterragem de cabos em Moçambique, um em 

Nacala e o segundo em Maputo. O Projecto irá requerer a instalação e operação de dois 

cabos submarinos de 17-50mm diametro através da Zona Económica Exclusiva (ZEE) e 

águas territoriais de Moçambique. O Projecto também envolverá a instalação de cabos na 

extremidade costeira no ambiente costeiro e de praia, e a construção de um poço de inspeção 

de praia (PIP) em cada local de aterragem adjacente à praia em Nacala e Maputo para ligar 

o componente submarino aos componentes do cabo terrestre. Uma descrição detalhada da 

infraestrutura associada ao  projecto  2Africa é fornecida no corpo deste relatório. 

Fundamentos para este Desenvolvimento 

A justificativa para este desenvolvimento é baseada no aumento de usuários de internet em 

Moçambique que cresceu de 30.000 usuários em 2000 para 6.523.613 no final de 2019 e a 

consequente falta de infraestrutura necessária para atender a essa demanda. O  projecto  

2Africa proposto fornecerá a tão necessária capacidade e confiabilidade da Internet em 

grandes partes da África, suplementará a demanda de capacidade em rápido crescimento no 

Oriente Médio e apoiará o crescimento adicional de 4G, 5G e acesso de banda larga fixa para 

centenas de milhões de pessoas . 

Ao ligar Moçambique a esta rede, empresas e consumidores irão beneficiar de uma 

capacidade melhorada e de uma rede mais fiável que suporta redes de comunicações fixas 

e móveis e serviços de Internet. O acesso à conectividade acessível, de alta velocidade e 

confiável ajudará na promoção do crescimento e desenvolvimento sustentável em 

Moçambique. 

Processo de Licenciamento Ambiental 

Devido à natureza, escala e localização do  projecto  proposto, o  projecto  2Africa é 

considerado um  projecto  de Categoria A (Anexo II) e, portanto, está sujeito a um processo 

regulamentado de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA). Este Estudo de Pré-

viabilidade Ambiental e Definição de Ambito (EPDA), traduzido como um Estudo de Pré-

Viabilidade Ambiental, é um requisito da ESIA a ser realizado no início do processo de tomada 

de decisão. O processo também requer um processo obrigatório de engajamento das partes 

interessadas, conhecido como Processo de Participação Pública (PPP), em que qualquer 

pessoa com interesse ou que possa ser afetada pela proposta tem a oportunidade de se 

envolver. Uma descrição detalhada do Processo de ESIA está incluída no Capítulo 2 deste 

relatório. 



Estudo de pré-viabilidade ambiental e termos de referência 
-Final 

CES Serviços de Consultoria Ambiental e Social 

 

SISTEMA DE CABOS SUBMARINOS DE MOÇAMBIQUE iii 

 

Alternativas do Projecto 

Alternativas de localização:  O Proponente identificou a melhor rota para o cabo com base 

na topografia subjacente do leito do mar, características próximas da costa e da praia. A rota 

foi escolhida para evitar, sempre que possível, características altamente sensíveis tais como 

corais, destroços de naufrágios e leitos de ervas marinhas. Os refinamentos da rota foram 

feitos com base em informações de levantamento marinho para optimizar a rota do cabo e o 

local de aterragem. Como tal, não será investigada nenhuma alternativa de rota. 

 

A Alternativa de "Não Avançar": De acordo com os regulamentos da AIAS, a opção de não 

fazer nada, de não prosseguir com o desenvolvimento proposto (ou seja, a opção de "Não 

Avançar"), deve ser avaliada durante a AIAS. 

Alternativas de Desenho: O sistema de cabos submarinos é uma peça de infraestrutura 

muito específica e personalizada, feita sob medida para seguir o roteamento ideal para 

minimizar o impacto ambiental e maximizar a proteção e a confiabilidade do cabo. As 

alternativas de  projecto  são restritas a componentes técnicos menores da infraestrutura de 

cabos selecionada. 

Alternativas de Disposição: Como o projecto está ao nível da delimitação do âmbito, a 

disposição do projecto não é fixo neste momento. Foi incluída uma disposição proposta 

indicando a posição da rota do cabo e da PIP com base na revisão de literatura e de estudos 

de campo e normas da indústria; no entanto, estes podem mudar caso os estudos 

especializados mostrarem que existem características altamente sensíveis que precisam de 

ser evitadas. Isto será investigado mais aprofundadamente durante a AIAS. 

Envolvimento das Partes Interessadas e Comunidade 

O PPP envolve a consulta pública em geral. O processo facilita a disseminação de informação 

sobre o projecto e a identificação das PI&As indirecta e directamente afectadas.   

 

• Elaboração da lista de partes interesadas e afectadas 

• Consultas preliminares com as comunidades e algumas instituições 

governamentais e organizações não governamentais. 

• Apresentação do EPDA às instituições relevantes e disponibilizado para consulta 

antes das reuniões públicas. 

• Preparação e entrega de cartas-convite às partes interessadas relevantes. 

• Realização de reuniões de consulta pública nas comunidades afetadas, Nacala e 

Maputo. 

Avaliação Preliminar de Risco Ambiental e Social 

Os seguintes riscos biofísicos e sociais foram identificados como resultado do  projecto  

proposto (codificação de cores e descrição são explicados em mais detalhes no Capítulo 7): 
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Questão 
 

Classificação 
da 

Significância 

Potencial de 
Mitigação 

Risco 

Perturbação do leito marinho Baixa 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

Suspensão de sedimentos Moderad Alcançável MENOR- 

Ruído Baixa Difícil de alcançar MENOR- 

Efeito no recife Baixa 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

Emaranhamento de cabos 
colocados na superfície com 
peixes e mamíferos marinhos 

Baixa 
Afacilmente 
lcançável 

MENOR- 

Perturbação/ interrupção das 
actividades de pesca 
 

Moderada 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

Perturbação de locais de 
Património Marítimo 
 

Baixa 
Facilmente 
Alcancável 

Negligenciável 

Poluição do meio ambiente: 
Descarte de água de esgoto, 
esgoto, resíduos de alimentos. 

Moderada 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

 
Poluição do meio ambiente: 
Vazamentos acidentais e 
derramamentos de combustível da 
embarcação. 

Moderada 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

Poluição do meio ambiente: 
Emissões atmosféricas dos 
motores das embarcações. 

Moderada 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR- 

Benefícios socioeconômicos: 
criação de pequenas 
oportunidades de emprego. 

Baixa Alcançável MENOR+ 

Benefícios socioeconômicos: 
Acesso à Internet de alta 
velocidade. 

Baixa Alcançável ELEVADO+ 

Benefícios socioeconômicos: 
Perda de terreno residencial ou 
machamba. 

Baixa Alcançável MENOR- 

Perturbação e/ou encerramento da 
praia 
 

Baixa Alcançável MENOR- 

 

O artigo 10.1a do decreto 54/2015 estabelece que devem ser avaliadas as falhas fatais 

relativas à atividade. Nenhuma falha fatal foi identificada para este  projecto  e, portanto, 

nenhuma faz parte desta avaliação. De uma perspectiva ambiental e social, é claro que o  

projecto  apresenta um risco muito baixo para as pessoas e o meio ambiente e, portanto, o  

projecto  deve prosseguir para a fase de ESIA. 

 

Conclusões e caminho a seguir 

Uma avaliação dos riscos potenciais para este  projecto  descobriu que com a implementação 

de medidas de mitigação sólidas, especialmente na fase de  projecto  por meio de rota 

cuidadosa e seleção do local do BMH, não há riscos maiores ou mesmo médios para este 

projeto. Características sensíveis, como corais, naufrágios e prados de ervas marinhas foram 

evitadas onde viável no ponto de aterragem em Nacala e onde isso não é viável, tecnologia 
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que foi usada para diminuir os impactos (por exemplo, prender o cabo ao fundo do mar em 

vez de soterrar). Pesquisas adicionais serão necessárias para determinar a presença de 

corais e ervas marinhas perto dos pontos de aterragem. Dos quatorze riscos identificados, 

onze são negativos menores, um é positivo menor, um é positivo maior e um é insignificante. 

Nenhuma falha fatal foi identificada para este  projecto  e, portanto, nenhuma faz parte desta 

avaliação 

 

Caminho a seguir 

Este EPDA e ToR descreveu os riscos potenciais associados ao  projecto  e forneceu ToR 

detalhados para estudos especializados que serão necessários durante a fase de ESIA. 

Esses estudos provavelmente serão realizados em meados de 2021. 

 

O relatório a ser preparado para a ESIA será dividido em vários volumes para cobrir a 

informação estipulada pelos requisitos moçambicanos. Esses volumes estão resumidos no 

Capítulo 9 deste relatório. 
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DEFINIIÇÕES 
 

Câmara de junção para cabos submarinos e terrestres ou Poço de Inspecção de Praia 

(PIP ou BMH na sigla em Englesh): É uma abóbada de betão localizada na praia ou 

adjacente àquela para a qual o cabo é puxado a partir da aterragem na praia. Dentro da PIP, 

o cabo é ligado à parte terrestre do cabo que será encaminhado para a Estação Terminal do 

Cabo. 

 

Navio de Lançamento de Cabos: É um navio especializado concebido para instalação e/ou 

manutenção de cabos e será utilizado para instalar o tronco principal e as ramificações do 

cabo que se encontram em profundidades > 12-15 m, que são profundidades suficientemente 

fundas para o acesso seguro pelo navio lançador. 

 

Condutor  Neutrol: Um provedor de condutor neutro permite a interligação entre provedores 

de rede. 

 

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT): O direito de uso e aproveitamento da 

terra é um direito de terra atribuído pelo Estado. 

 

Zona Económica Exclusiva (ZEE): A ZEE é a zona adjacente às águas territoriais do país 

e estende-se a 200 milhas náuticas da linha costeira. O Estado soberano tem direitos 

especiais sobre a ZEE, que incluem a exploração e uso de recursos marinhos. São também 

responsáveis pela protecção e preservação do ambiente marinho dentro desta zona. 

 

Arpéu: É uma pequena âncora ou gancho com três ou mais braços, utilizada para agarrar ou 

arrastar o leito marinho. 

 

Navio de Lançamento de Cabos Principal: Consultar “Navio lançador de cabos” acima. 

 

Área Marítima Protegida (AMP): É um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, 

dedicado e gerido através de meios legais ou outros meios eficazes, para alcançar a 

conservação da natureza a longo prazo com serviços ecossistémicos e valores culturais 

associados. 

 

Rede Aberta de Acesso: é uma rede de dados de alto desempenho. A rede de fibra é dada 

a múltiplos provedores de serviços e serviços grossistas numa infra-estrutura de rede física. 

Este sistema partilhado permite aos provedores de serviços chegar aos seus subscritores 

sem a necessidade de instalarem eles próprios uma nova rede de fibra. 

 

Repetidor: São amplificadores ópticos que são instalados ao longo do comprimento do cabo 

e que são utilizados para alargar o alcance das ligações de comunicações ópticas por meio 

da superação da perda devida à atenuação da fibra óptica. 

 

Cabo submarino: É um cabo submarino de fibra óptica colocado no leito do mar e utilizado 

para fornecer Internet de alta velocidade entre estações terrestres. 

 

Sistema Terrestre: É um sistema de terra para o cabo submarino. 
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Licença especial: Em zonas de protecção total e parcial, o direito de uso e benefício da terra 

não pode ser adquirido através de um pedido de DUAT, contudo, podem ser emitidas licenças 

especiais para o exercício de determinadas actividades. 

 

Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM): É o direito de Uso 

Privativo do Espaço Marítimo Nacional
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 VISÃO GERAL DO PROJECTO  

O Sistema de Cabo Submarino 2Africa envolve a instalação de um sistema de cabos 

submarinos de fibra optica que irá melhorar em grande medida a conectividade em toda a 

África e Médio Oriente. Com mais de 37.000 quilómetros (km) de comprimento, 2Africa será 

um dos maiores projectos de cabos submarinos do mundo e irá interligar a Europa, o Médio 

Oriente, e 21 estações terminais em 16 países de toda a África, conforme ilustrado na Figura 

3.8. 

 

2Africa está a ser implementado por um consórcio de empresas, que para Moçambique inclui 

a Vodacom Moçambique ("Provedor de Aterragem"). A Alcatel Submarine Networks (ASN) 

foi contratada pelo consórcio para projectar, fabricar e instalar o sistema de cabos 

submarinos. 

1.2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

É necessário um processo de licenciamento ambiental para obter uma licença ambiental para 

todas as actividades públicas e privadas que podem directa ou indirectamente influenciar o 

ambiente em Moçambique. O  projecto  2Africa é, portanto, objecto de um processo 

regulamentado de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). o início do processo de 

tomada de decisão. O processo também requer um processo obrigatório de engajamento das 

partes interessadas, conhecido como Processo de Participação Pública (PPP), em que 

qualquer pessoa com interesse ou que possa ser afectada pela proposta tem a oportunidade 

de se envolver. 

1.3 O PROPONENTE  

O Proponente deste projecto é a Vodacom Moçambique, que é o 'Provedor de Aterragem' ou 
o representante do Desenvolvedor do Projecto em Moçambique. 

Os detalhes de contacto da Vodacom Moçambique: 

Sr. Jerry Mobbs 
Email: Jerry.Mobbs@vm.co.mz   
Edificio Vodacom,  
Rua dos Desportistas, 649  
Maputo, Moçambique 

 

 

 

 

 

mailto:Jerry.Mobbs@vm.co.mz
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1.4 OS CONSULTORES  

Este documento foi preparado pela Coastal & Environmental Services Mozambique Lda 

(CES). A CES é uma empresa registada em Moçambique, no Ministério da Terra e Ambiente 

(MTA) (Apêndice 2) e possui o conhecimento, experiência e especialistas multidisciplinares 

necessários para realizar avaliações de impacto ambiental e preparar programas de gestão 

ambiental. 

 

Os dados de contacto da CES são: 

dra. Lina Buque 

Email: l.buque@cesnet.co.za  

Tel: +258 84 359 1856 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1o Andar Direito, bairo Fomento, 

Maputo, Moçambique  

 

Dra Chantel Bezuidenhout 

Email: c.bezuidenhout@cesnet.co.za  

Tel: +27 83 320 2074 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1º Andar Direito, bairro Fomento, 

Maputo, Moçambique  

 

1.5 EXPERIÊNCIA DOS PRINCIPAIS MEMBROS DA EQUIPA  

Dr A.M. (Ted) Avis - Líder do Projecto / Revisor 

 

Ted Avis é um especalista líder na área de Avaliações de Impacto Ambiental, tendo gerido 

inúmeros projectos de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIASs) de grande escala de 

acordo com padrões internacionais (ex.:Corporação Financeira Internacional). Ted foi 

consultor principal do Corridor Sands Limitada para o desenvolvimento de todos os aspectos 

ambientais para o Projecto Corridor Sands de 1 bilião de dólares. Ted também geriu estudos 

de AIAS e respectivas avaliações ambientais de escopo similar no Quénia, Madagáscar, 

Egipto, Malawi, Zâmbia e África do Sul. Ele trabalhou igualmente em Avaliações Ambientais 

Estratégicas de larga escala na África do Sul e tem sido envolvido em vários projectos da 

Corporação Financeira Internacional (IFC). Ted foi fundamental na criação do Departamento 

de Ciências Ambientais na Universidade de Rhodes, enquanto docente sénior em Botânica, 

com base na sua experiência na gestão de módulos de honra na prática da AIAS e ambiente. 

É um Profissional Visitante Honorário no Departamento de Ciências Ambientais da 

Universidade de Rhodes. Foi um dos primeiros Profissionais certificados em Avaliação 

Ambiental, na África do Sul, tendo obtido a certificação em Abril de 2004. Produziu e publicou 

artigos na área de AIAS, Avaliação Ambiental Estratégica e Gestão Integrada de Zonas 

Costeiras e tem sido um dos directores da CES desde a sua criação em 1990, e Director 

Executivo desde 1998. Ted é doutorado em Botânica, e recebeu uma medalha de bronze da 

Associação Sul Africana de Botânicos pelo melhor PhD atribuído nesse ano, intitulado 

"Coastal Dune Ecology and Management in the Eastern Cape” (Ecologia e Gestão das Dunas 

Costeiras no Cabo Oriental). 

 

Dra. Chantel Bezuidenhout - Gestora de Projectos 

 

mailto:l.buque@cesnet.co.za
mailto:c.bezuidenhout@cesnet.co.za
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Dra. Chantel Bezuidenhout é Mestrada e Doutorada em Botânica (ecologia estuarina) e 

Bacharel em Botânica e Geografia pela Universidade Metropolitana Nelson Mandela (África 

do Sul). A Dra. Bezuidenhout é Consultora Ambiental há aproximadamente 10 anos e, como 

tal, tem-se concentrado na gestão ambiental e avaliação de impacto. É bem versada em 

legislação ambiental e tem gerido uma série de avaliações de impacto ambiental, social e de 

saúde e planos de gestão para a mineração de minerais pesados na África do Sul e 

Madagáscar. Estes projectos foram concluídos de acordo com normas internacionais (IFC e 

Banco Mundial). Adicionalmente, a Dra. Bezuidenhout concluiu igualmente AIASSs para 

inúmeras minas a céu aberto na Zâmbia e em Moçambique. Estes projectos foram também 

concluídos segundo as normas da IFC, os quais os seus países anfitriões concederam as 

autorizações ambientais. Todas as AIASs que foram geridas pela Dra. Bezuidenhout 

incluíram consultas comunitárias e, como tal, ela tem estado envolvida em várias formas de 

engajamento comunitário nos cenários rurais africanos. A Dra. Bezuidenhout tem estado 

também muito envolvida na recolha de dados e na elaboração de relatórios de avaliação de 

uso da terra e dos recursos naturais, tanto em Madagáscar como em Moçambique. A 

componente de recolha de dados envolve reuniões comunitárias extensivas, bem como 

reuniões de grupos focais para definir o uso da terra (incluindo a agricultura) e o uso dos 

recursos naturais nas comunidades e regiões mais vastas. A Dra. Bezuidenhout completou 

recentemente um extenso levantamento da terra como parte de um processo de PAR (Plano 

de Acção de Reassentamento) para uma mina de minerais pesados em Moçambique e um 

levantamento da terra, em espécie, para um grande projecto de infraestruturas na Tanzânia, 

e como tal tem muito conhecimento dos processos relevantes. Ela é Consultora Principal e 

Directora da Sucursal do Escritório da CES em Port Elizabeth. 

dra. Tarryn Martin –Redactora de Relatórios  

 

Tarryn é Bacharel em Botânica e Zoologia, Licenciada em Biodiversidade Vertebrada Africana 

e Mestre com distinção em Botânica pela Universidade de Rhodes. A dissertação de 

Mestrado da Tarryn examinou o impacto do fogo na recuperação de gramíneas Panicóides e 

não Panicoides C3 e C4 dentro do contexto de mudanças climáticas para a qual ela ganhou 

a medalha Junior Captain Scott-Medal (Plant Science) por produzir a melhor dissertação de 

mestrado de 2010 da Academia Sul-Africana de Ciência, bem como um Prémio de Excelente 

Desempenho Académico em Ciências de Culturas e Forragem da Grassland Society of 

Southern Africa. Realiza avaliações de vegetação, incluindo mapeamento de vegetação e 

sensibilidade para orientar os desenvolvimentos e assim minimizar os seus impactos na 

vegetação sensível. Tarryn realizou muitas avaliações de vegetação e de impacto em 

Moçambique (segundo as normas da IFC) que incluem o Projecto Florestal do Lúrio em 

Nampula, a Mina de Grafite Syrah em Cabo Delgado e a Mina de Minério de Ferro da Baobab 

em Tete, Moçambique. Tarryn também co-desenhou e implementou o Programa de 

Monitoramento Terrestre para a Kenmare, MOMA, uma mina de minerais pesados em 

Moçambique. Este programa de monitoramento inclui uma avaliação da saúde da floresta. 

Trabalhou também no levantamento de base da botânica da Autoridade de Desenvolvimento 

das Terras Altas do Lesoto para a fase 2 do Projecto Lesotho Highlands Water (Projecto de 

Água das Terras Altas do Lesoto). 

 

dra. Lina Buque - Redactora de Relatórios  
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Lina é uma facilitadora pública qualificada e experiente e consultora sócio-económica e 

ambiental com mais de 10 anos de experiência a trabalhar em Moçambique. Tem um 

mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo, Brasil. A sua área de 

pesquisa foi em conservação e desenvolvimento sócio-ambiental, com foco na educação 

ambiental. Lina tem experiência tanto em monitoramento como na gestão de melhores 

práticas de desempenho ambiental e social. A sua experiência inclui gestão de projectos, 

AIAS, engajamento público e facilitação social, monitoramento do cumprimento ambiental e 

planeamento de reassentamento. Como consultora ambiental sénior da CES, trabalhou em 

vários processos de AIAS para os sectores de mineração, florestal, do petróleo e gás, 

facilitando o engajamento das partes interessadas e os processos de reassentamento, 

levantamentos socioeconómicos e desenvolvendo Planos de Acção de Reassentamento (de 

acordo com as directrizes da IFC). Concluiu um curso de formação prática em Aquisição de 

Terra, Reassentamento e Sustentabilidade Social que foi ministrado pelo Banco Mundial. 

Ganhou também até à data uma experiência notável na gestão de monitoramento do 

desempenho ambiental e social para os sectores mineiro e do petróleo e gás. 

 

dra. Nicole Wienand - Assistente Redactora de Relatórios 

 

Nicole Wienand é uma Consultora Ambiental com dois anos de experiência baseada na filial 

de Port Elizabeth. Obteve a sua licenciatura em Botânica (Gestão Ambiental) na Universidade 

Metropolitana de Nelson Mandela em Dezembro de 2018. Também é Bacharel em Gestão 

Ambiental (Cum Laude) pela mesma universidade. O projecto de fim de curso da licenciatura 

de Nicole centrou-se na composição de comunidades bentónicas marinhas de sub-maré 

(subtidal) nos recifes de águas temperados quentes ao largo da costa de Port Elizabeth e 

para o seu projecto de graduação investigou o movimento dunar na Baía da Sardenha. Os 

principais interesses de Nicole incluem ecologia marinha, avaliações de especialidade 

botânicas, Mapeamento de Sistemas de Informação Geográfica, processo geral de AIAS, 

Processo de Participação Pública (PPP) e Avaliações de Impacto Ecológico. Desde a sua 

cotratação na CES em Janeiro de 2019, Nicole realizou várias Avaliações de Impacto 

Ecológico sob a orientação do Dr. Greer Hawley e Tarryn Martin.   
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2 PROCESSO DE AIAS  

2.1 O PROCESSO DE AIAS EM MOÇAMBIQUE 

O Processo de  1AIAS, regulamentado pelo Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) de Moçambique (Decreto n.º 54/2015) é aplicável a todas as actividades públicas e 

privadas. O Ministério da Terra e Ambiente (MTA), através da Direcção Nacional do Ambiente 

(DINAB) é a entidade responsável pela  avaliação ambiental. 

 

Os Regulamentos moçambicanos de AIA (Artigo 4) definem quatro categorias de projectos e 

estas, por sua vez, definem o nível de avaliação ambiental exigido.  

• O projecto aqui considerado é de Categoria A (Anexo II) e está sujeito a uma AIA 

completo segundo definido pelos regulamentos, devido à natureza, escala e 

localização do projecto proposto. 

 

As directrizes de PPP estão estabelecidas no Decreto Ministerial nº130/2006 e são 

obrigatórias para todos os Projectos de Categoria A. O artigo 15 do Regulamento do Processo 

de Avaliação de Impacto Ambiental define o PPP como uma actividade que envolve 

auscultações e consultas públicas. O PPP implica a entrega atempada de informação sobre 

os projectos a todas as partes directa e indirectamente interessadas e afectadas (PI&As), 

onde respondem a solicitações públicas de explicações sobre o projecto e a formulação de 

sugestões. 

 

A participação pública constitui uma oportunidade para as partes interessadas aprenderem 

mais sobre o projecto proposto e darem as suas opiniões. Estas devem ser incorporadas no 

processo de AIAS e devem ser utilizadas para orientar as fases seguintes da avaliação, e 

ajudar a mitigar potenciais situações de conflito no início do processo de planeamento. 

 

Existem efectivamente seis (6) etapas principais no processo de AIAS (Vêr a Figura 2.1 

abaixo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Embora a legislação moçambicana seja rotulada de “Regulamentos de AIA”, este relatório refere-se 
ao processo obrigatório previsto nos regulamentos como o processo de AIAS (abrangendo avaliação 
de impacto socioeconômico, bem como avaliação de impacto biofísico), são o mesmo documento. 
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Figura 2.1: Resumo do processo de AIAS a ser seguido para um projecto de Categoria A 

Legenda: 

Category A - Categoria A; Pre-assessment +Application (8 working days) - Pré-avaliação +Aplicação 

(8 dias úteis); Rejection - Rejeição; Acceptance - Aceitação; Draft EPDA - Rascunho do EPDA; 

Enviromental & Pre-feasibility scoping study + EIA Terms of Reference - Estudo de pré-viabilidade 

ambiental e definição de âmbito + Termos de Referência da AIA : Disclosure of EPDA - Divulgação do 

EPDA; : Final EPDA + PPP Report - EPDA final + Relatório de PPP (30 dias úteis); Decision of EPDA 

by MITADE - Decisão do MITADER sobre o EPDA; Draft EIA - Rascunho da AIA; Environmental Impact 

Assessment, Environmental Management Plan + Specialist Studies =Avaliação de Impacto Ambiental, 

Plano de Gestão Ambiental + Estudos de Especialidade; Disclosure of EIA - Divulgação da AIA; Final 

EIA (45 working days) - AIA final (45 dias úteis); Decision of EIA by MITADER - Decisão do MITADER 
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sobre a AIA; Issuing of Environmental License (8 working days) Validity: 2 years - Emissão da Licença 

Ambiental (8 dias úteis) validade: 2 anos 
 

Etapa 1: Instrução do Processo (Pré-Avaliação /Aplicação e Triagem) 

 

O primeiro passo no processo de AIAS em Moçambique é a instruçãpo do processo, triagem 

ambiental para definir a extensão e o tipo de avaliação ambiental necessária para um 

determinado projecto. Todas as actividades devem ser analisadas de acordo com os Anexos 

I, II, III e IV, conforme definido no Artigo 4 do Regulamento de Avaliação Ambiental, a fim de 

determinar em qual categoria de projecto (A +, A, B ou C) a atividade proposta será avaliada. 

Factores que são considerados durante a triagem incluem: 

 

• Escala e tipo de projeto; 

• Localização e sensibilidade do site; e 

• Natureza e magnitude dos impactos potenciais. 
 

O Regulamento de AIAS requer o preenchimento de um formulário de Informação Ambiental 
Preliminar (intitulado “Informações Ambientais para a Pré-Avaliação de Projetos de 
Desenvolvimento” e disponível como Anexo VI dos Regulamento de AIA) antes que o 
processo de AIAS possa começar. Este formulário requer as seguintes informações: 

 

• Nome da Actividade; 

• Identificação do proponente; 

• Endereço e dados de contacto; 

• Localização - Rua; Cidade; Localidade; Distrito; Província; 

• Tipo de área; 

• Informação sobre o Zoneamento; e  

• Descrição da actividade - Infra-estrutura; Actividades associadas; Breve descrição da 
tecnologia necessária para a construção e operação; Tipo, origem e quantidade de 
mão-de-obra; Tipo, origem e quantidade de matéria-prima; Produtos químicos a 
utilizar; Tipo, quantidade e origem da água e electricidade a ser usada; Outros 
recursos necessários; Posse da terra (estatuto legal da área física necessária); Locais 
alternativos (razão para escolher a localização proposta e identificação de, pelo 
menos, dois locais alternativos); Breve descrição ambiental da área e região; 
Informação complementar na forma de mapas e diagramas. 

 

O formulário de instrução do processo foi submetido ao MTA a 9 de Junho de 2021 e foi 

emitida uma carta de categorização pelas autoridades a  16 de Julho de 2021.  Uma cópia da 

carta de categorização é fornecida no Apêndice 1. 

 

 

Etapa 2: Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de 

Referência 

 

Um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) (o presente relatório) 

é obrigatório para todas actividades do Anexo I e II, conforme definido pelo Artigo 10 do 

Regulamento de Avaliação Ambiental. Os principais objectivos da fase, conforme definidos 

pelos regulamentos de AIAS, são os seguintes: 
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• Determinar quaisquer falhas fatais ou riscos ambientais associados a implementação 
da actividade. 

• Determinar a delimitação do âmbito do processo de AIAS e desenvolver Termos de 
Referência (TdR) para esta fase, caso não sejam identificadas falhas fatais. 

 

Deve ser produzido um relatório de EPDA e deve, no mínimo, incluir o seguinte: 

 

• Um resumo não técnico destacando as principais questões e conclusões  

• Detalhes do proponente e da equipa de estudo da AIAS. 

• Extensão espacial da actividade proposta, tanto em termos de influências directas e 
indirectas, bem como do uso da terra nesta zona pré-desenvolvimento. 

• Uma descrição da actividade e das diferentes acções a serem realizadas, no que diz 
respeito a possíveis alternativas nas fases de planeamento, construção, exploração e 
desmobilização. 

• Identificação de características biofísicas e socioeconómicas importantes do ambiente 
afectado.  

• Identificação de qualquer potencial falha fatal. 

• Identificação de potenciais questões ou impactos ambientais. 

• Identificação de aspectos que necessitam de ser abordados na fase de estudo da 
AIAS. 

 

Os TdRs descrevem em pormenor as questões a serem investigadas por cada estudo de 

especialidade durante a fase seguinte do processo de AIAS (nomeadamente o Relatório de 

Impacto Ambiental e o Programa de Gestão Ambiental). 

 

Etapa 3: Revisão do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito e 

Termos de Referência pela Autoridade Competente 

 

O relatório de EPDA e TdRs será apresentado em português à MTA para revisão. A 

autoridade poderá solicitar informações adicionais e deverá fornecer comentários e 

recomendações sobre o estudo de AIAS num prazo de 30 dias após a recepção do relatório 

final. 

 

Etapa 4: O Processo de Participação Pública (Fase de EPDA & AIAS) 

 

O PPP envolve a consulta pública com o público em geral. O processo facilita a disseminação 

de informação sobre o projecto e a identificação das partes directa e indirectamente afectadas 

(PI&As). O proponente é obrigado a realizar a PPP durante todo o processo da AIAS. Isto 

inclui fazer divulgação suficiente e dar a oportunidade das PI&As de participarem nas 

reuniões públicas durante ambas as fases de EPDA e AIAS do projecto. A PPP será levada 

a cabo com base em quaisquer directivas dadas pela autoridade relevante, e os resultados 

do processo serão resumidos num relatório final de participação pública. Uma reunião pública 

deve ser anunciada com pelo menos 15 dias de antecedência, para a qual todas as PI&As 

devem ser convidadas e disponibilizados os relatórios técnicos do EPDA & AIAS para 

comentários do público. Serão realizadas reuniões públicas para a divulgação do rascunho 

do EPDA e da AIAS nas comunidades que serão directamente afectadas pelas actividades 

do projecto, bem como nos gabinetes dos Administradores Distritais/Instalações do Município 

em Nacala e Maputo. 
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Etapa 5: Estudo de Impacto Ambiental e Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

 

O processo de AIAS é da responsabilidade do proponente e da equipa de AIAS e será 

realizado de acordo com os ToRs estabelecidos no EPDA. O estudo será resumido numa 

Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS). Para abordar as questões levantadas 

durante o processo de EPDA, o estudo de AIAS incluirá estudos de especialidade para 

proporcionar uma análise detalhada e exaustiva dos principais impactos ambientais. Uma vez 

concluídos, estes resultados serão sintetizados na AIAS. 

 

Todos os estudos especializados incluirão recomendações específicas destinadas a evitar, 

ou quando isso não for possível, reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos 

positivos durante as fases de construção, operação e desmobilização do desenvolvimento 

proposto. Estas recomendações serão sintetizadas num Plano de Gestão Ambiental (PGA). 

 

Etapa 6: Revisão do Relatório de Impacto Ambiental e do Plano de Gestão Ambiental 

pela Autoridade 

 

O Relatório de Impacto Ambiental, Volume de Estudos de Especialdiade e Plano de Gestão 

Ambiental será apresentado ao MTA para revisão. A revisão deverá ser realizada num prazo 

de 45 dias após a recepção dos relatórios finais. Após a conclusão da revisão, o MTA 

fornecerá um registo final da Decisão. Com base no Artigo 19º do Regulamento de Avaliação 

Ambiental, esta poderá ser uma das seguintes: 

 

• Registo positivo da decisão  

• Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração 
final de impacto ambiental  

• Rejeição parcial da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração 
final de impacto ambiental 

 

Ao conceder uma licença de instalação ambiental, a autoridade competente pode colocar 

condições de aprovação que sejam legalmente vinculativas para o proponente. Além disso, 

a autoridade pode solicitar alterações ao âmbito do projecto ou estudos adicionais de AIAS. 

 

De acordo com o Artigo 20 do Regulamentos de AIAS de Moçambique (Decreto nº 54/2015) 

as etapas de licenciamento são as seguintes: 

• Emissão de licença ambiental provisória - licença ambiental emitida após a aprovação 

do EPDA e da AIA; 

• Emissão da licença ambiental de instalação - licença emitida após a aprovação da 

AIAS e da apresentação do plano de reassentamento (se aplicável); e 

• Emissão da licença ambiental de operação - licença emitida após a 

verificação/inspecção da conformidade plena da AIAS após a construção e 

implementação total do Plano de Reassentamento (se necessário). 

 

 

2.2 LEGISLAÇÃO MOÇAMBICANA APLICÁVEL 
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Um resumo do processo de ESIA para um  projecto  de Categoria A é apresentado na   Error! 

Reference source not found.  acima . e um resumo da legislação aplicável ao 

desenvolvimento proposto é fornecido abaixo na Tabela 2.1. Deve-se observar que a lista 

fornecida a seguir não é exaustiva e, não é um registro legal e foi restrita a documentos que 

têm relevância direta para o meio ambiente e/ou comunidades. 

Tabela 2.1: Lista da legislação aplicável 

LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Constituição da 

República de 

Moçambique 

2004 Dita o direito ao meio ambiente para cada cidadão na secção 

7.1: “Todos os cidadãos têm o direito de viver em um 

ambiente equilibrado e têm o dever de defendê-lo”. 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E LEI DO TRABALHO 

Lei de Investimento 
Lei nº 3/1993 de 

24 de junho 

As empresas internacionais são obrigadas a cumprir com as 

leis comerciais do país em que operam. 

Regulamento da Lei 

de Investimento 

Decreto nº 

43/2009 de 21 de 

Agosto 

A Lei de Investimento promove a melhoria na 

implementação de projectos de investimento a fim de os 

tornar mais atractivos para os investidores, por meio da 

simplificação do processo de aprovação dos investimentos e 

redução das burocracias existentes nesta área. 

Lei do Trabalho 
Lei n.º 23/2007 

de 1 de Agosto 

As empresas internacionais são obrigadas a cumprir com a 

regulamentação laboral do país de operação. 

QUADRO LEGAL DO AMBIENTE, AIAS, INSPECÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 

Lei nº 20/1997 de 

1 de Outubro 

(conforme 

alterada pelo 

Decreto nº 

42/2008) 

O projecto terá um impacto ambiental, e por isso será 

abrangido pelo âmbito da Lei do Ambiente. 

A Lei é a base dos requisitos legais relativos à protecção do 

ambiente do país. O Artigo 2 define a base legal para o uso 

e gestão do ambiente e a sua componente para alcançar um 

desenvolvimento sustentável no país. 

Regulamento da 

Avaliação de 

Impacto Ambiental 

(AIA)  

 

Decreto nº 

54/2015 de 31 de 

Dezembro  

Descreve o processo e as regras a serem seguidas na 

realização de uma AIA (referido neste relatório como 

processo de AIAS). Este descreve o tipo de categorias de 

projecto com base na dimensão e impactos do mesmo, a 

responsabilidade do requerente, das autoridades e do 

Profissional de Avaliação Ambiental, o PPP e o Processo de 

Licenciamento Ambiental. 

Adenda ao 

Regulamento nº. 

45/2004 do 

Diploma 

Ministerial 

A autorização ambiental exigida antes do início deste 

projecto será regulamentada pela legislação da AIAS 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Processo de AIA 

(AIAS)  

198/2005 de 28 

de Setembro 

Directiva geral para 

a AIA (AIAS) 

Diploma 

Ministerial nº 

129/2006 de 19 

de Julho 

Directiva geral para 

o Processo de 

Participação do 

Pública no processo 

da AIAS 

Diploma 

Ministerial nº 

130/2006 de 19 

de Julho 

A participação pública constitui uma parte crucial do 

processo de AIAS e é obrigatória para projectos de categoria 

A+, A e B. Devem realizar-se, pelo menos, duas rondas de 

consulta pública e deve ser submetido às autoridades um 

relatório final de PPP que aborde todas as questões, 

preocupações e comentários levantados pelas PI&As. 

Regulamento sobre 

Inspecções 

Ambientais 

Decreto 

Ministerial nº 

11/2006 de 15 de 

Junho 

O Regulamento aplica-se tanto a actividades públicas como 

privadas que influenciam, directa ou indirectamente, as 

componentes ambientais. Em particular, o regulamento 

define os tipos e conteúdos das auditorias ambientais, as 

competências necessárias conexas e perfis dos auditores. 

Além disso, regula os relatórios de auditoria ambiental e 

define sanções e penalidades por não-conformidade. 

A auditoria e o monitoramento constituem partes cruciais do 

processo de AIAS, e por isso, este decreto tem um impacto 

directo nos requisitos regulamentares aos quais o 

proponente deve aderir. 

Processo de 

Auditoria Ambiental 

Decreto 

Ministerial nº 

32/2003 de 12 de 

Agosto 

Extractos do Código 

Penal 

16 de Setembro 

de 1886 

Estes regulamentos definem as consequências, para o 

proponente, relativas a não-conformidade e a infracção 

ambiental. 

Normas de 

aplicação de multas 

e outras sanções 

previstas na 

legislação 

ambiental 

Diploma 

Ministerial nº 

1/2006 de 4 de 

Janeiro 

Lei sobre Crimes 

contra o Ambiente 

Diploma 

Ministerial de 

2006/7 

SOCIAL 

Protecção do 

Património Cultural 

Moçambicano  

Lei n.º 10/1988 

de 22 de 

Dezembro 

O objectivo desta lei é proteger os bens tangíveis e 

intangíveis do património cultural moçambicano - por 

exemplo, monumentos, edifícios históricos, artísticos e 

científicos e elementos naturais de interesse científico e de 

estética particular. Esta lei estende-se a quaisquer bens 

culturais que possam ser descobertos em território 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

moçambicano, em especial, no solo, subsolo, corpos de 

água interiores ou na plataforma continental e pode incluir 

monumentos, grupos de edifícios com importância histórica, 

artística ou científica, lugares ou locais (com interesse 

sagrado, arqueológico, histórico, estético, etnológico ou 

antropológico), e elementos naturais (formações físicas e 

biológicas de particular interesse do ponto de vista estético 

ou científico). 

Não foram identificados recursos patrimoniais (por exemplo, 

destroços de naufrágios) dentro do local do projecto. 

Contudo, é possível que os Recursos Patrimoniais possam 

ser descobertos/perturbados e impactados durante a fase de 

construção do projecto (por exemplo, achados fortuítos), e 

como tal podem ser abrangidos pelo âmbito destes 

regulamentos. Como tal, será desenvolvido e incluído no 

PrGA um procedimento de achado fortuito como parte do 

processo da AIAS. 

Património 

Arqueológico 

Decreto nº 

27/1994 de 20 de 

Julho 

Não foram identificados recursos patrimoniais (por exemplo, 

destroços de naufrágios) no local do projecto. Contudo, é 

possível que os Recursos Patrimoniais possam ser 

descobertos/perturbados e afectados durante a fase de 

construção do projecto (por exemplo, achados fortuitos), e 

como tal podem ser abrangidos pelo âmbito destes 

regulamentos. Como tal, será desenvolvido e incluído no 

PrGA um procedimento de achado fortuito como parte do 

processo da AIAS. 

Regulamento sobre 

a Protecção do 

Património 

Arqueológico 

Decreto nº 27/97 

de 20 de Julho. 

Regulamento sobre 

o Processo de 

Reassentamento 

Resultante das 

Actividades 

Económicas 

Decreto nº 

31/2012 de 8 de 

Agosto 

Estes regulamentos formulam os procedimentos para 

qualquer reassentamento em Moçambique e articulam, em 

especial, a assistência necessária do Governo durante o 

processo de reassentamento. Estes regulamentos são 

utilizados durante o processo da AIAS para informar a todas 

comunidades afectadas pelo projecto sobre os seus direitos 

no que diz respeito ao deslocamento económico. Os artigos 

deste regulamento são usados para estruturar a maior parte 

dos procedimentos do PAR a nível das comunidades, se e 

quando necessário. 

Não se prevê que haja qualquer reassentamento de pessoas 

como consequência deste projecto. 

Lei de Terras Lei nº 19/97 de 1 

de Outubro 

A Lei de Terras reconhece o direito à terra, conhecido pelo 

acrónimo em português como DUAT (direito de uso e 

aproveitamento de terra) e fornece o quadro legal para a 

propriedade da terra, bem como o controlo da terra e dos 

recursos naturais em Moçambique. O processo de 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

determinação do direito à terra é também explicado por esta 

lei.  

No entanto, as zonas de protecção total e parcial fazem parte 

do domínio público, e como tal não pode ser obtido qualquer 

direito de uso e aproveitamento da terra nestas áreas 

(Artigos 7º e 9º). As zonas de protecção total incluem as 

áreas especificamente destinadas à actividades de 

conservação ou preservação, enquanto que o acesso a 

zonas de protecção parcial requer licenças especiais, que 

podem ser emitidas para actividades específicas. 

De acordo com o Artigo 7, as Zonas de Protecção Total são 

designadas como áreas destinadas a actividades de 

conservação da natureza e a defesa e segurança nacional. 

As Zonas de Protecção Parcial incluem, entre outras:  

• Águas interiores, mar territorial e zona económica 
marítima exclusiva (ZEE); 

• A plataforma continental; 

• A faixa da frente marítima e ao redor das ilhas, baías e 
estuários, medida a partir da linha das máximas preia-
mares até 100 metros para o interior do território; 

• A faixa de terra até 100 metros que limita as nascentes 
de água; 

• A faixa de terra ao redor de barragens e reservatórios 
até 250 metros; e 

• Uma faixa de 2 km ao longo do limite terrestre. Para 
infra-estruturas públicas, as zonas de protecção parcial 
incluem, entre outras: 

• Estradas secundárias e terciárias e a faixa limítrofe de 
15m de cada lado destas;  

• Estradas primárias e a faixa adjacente de 30m de cada 
lado das mesmas;  

• Instalações aéreas, superficiais, subterrâneas e 
submarinas e condutores de electricidade, 
telecomunicações, petróleo, gás e água, e a faixa de 
terra adjacente de 50m de cada lado destas; e 

• Aeroportos e aeródromos e os 100m circundantes da 
faixa de terra limítrofe. O uso e benefício da terra em 
áreas de protecção total e parcial requer a emissão de 
uma licença especial para o exercício de determinadas 
actividades. A aprovação da infraestrutura de petróleo 
e gás implica a criação automática de uma zona de 
protecção parcial de 50m em torno da área ocupada 
por essa infra-estrutura. 

 

Regulamento da Lei 

de Terras 

Decreto nº 

1/2003 de 18 de 

Fevereiro 

Como o projecto proposto se insere numa área parcialmente 

protegida, o projecto não requer a solicitação de DUAT, mas 

sim de uma licença especial. Foi apresentado às autoridades 

competentes um pedido nesse sentido. 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Lei do 

Ordenamento 

Territorial 

Lei nº 19/2007 de 

18 de Julho 

A Lei do Ordenamento Territorial (Lei 19/2007 de 18 de 

Julho) cria um quadro jurídico para o ordenamento do 

território. A Lei define os mecanismos de preparação, 

aprovação, implementação, moniitoramento e supervisão 

dos planos de uso da terra, bem como as responsabilidades 

associadas. Esta lei aplica-se a todo o território nacional e, 

para efeitos de planeamento, regula as relações entre os 

diferentes níveis da administração pública, suas relações 

com outros indivíduos públicos e privados, representantes 

de diferentes interesses económicos, sociais e culturais, 

incluindo as comunidades locais. 

O projecto proposto terá que, eventualmente, registar a 

alteração do uso do solo.  

Regulamento da Lei 

do Ordenamento 

Territorial 

Decreto n.º 

23/2008 

Esta lei estabelece medidas e procedimentos 

regulamentares para assegurar a ocupação, racionalidade e 

a utilização sustentável dos recursos naturais, apreciação do 

potencial diversificado de cada região, infra-estruturas, 

sistemas urbanos e a promoção da coesão nacional e a 

segurança da população. 

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES 

Regulamento sobre 

a Qualidade 

Ambiental e 

Emissões de 

Efluentes 

Decreto nº 

18/2004 de 2 de 

Junho (Conforme 

alterado pelo 

Decreto 67/2010) 

Este regulamento proíbe a emissão de quaisquer poluentes 

e substâncias tóxicas para a atmosfera para além dos limites 

legalmente estabelecidos. Contudo, não são definidos os 

padrões de emissão para navios e embarcações marítimas. 

Como tal, o Projecto cumprirá as disposições do Anexo VI 

da Convenção de MARPOL, adoptada em Setembro de 

1997. As regras nesse anexo estabelecem limites para o 

óxido de enxofre e óxido de nitrogénio dos sistemas de 

exaustão dos navios, e proíbem as emissões deliberadas de 

substâncias que causam o empobrecimento da camada de 

ozono. 

Regulamentos para 

a gestão dos 

resíduos sólidos 

urbanos 

Decreto nº 

94/2014 de 31 de 

Dezembro 

Este decreto estabelece as regras para a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos e é aplicável a todos os indivíduos, 

bem como a todas as empresas privadas e públicas do país 

que produzem resíduos sólidos urbanos. O artigo 10º (Dever 

de Informação) especifica que, em caso de derrame de 

resíduos sólidos, o Conselho Municipal deve ser informado 

no prazo de 24 horas após a ocorrência do incidente. Os 

Artigos 11 e 12 tratam das obrigações dos produtores e 

operadores de resíduos sólidos, bem como do transporte 

destes resíduos. 

BIODIVERSIDADE E FAUNA BRAVIA, TERRA 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Lei de Florestas e 

Fauna Bravia  

Lei nº 10/1999 de 

7 de Julho 

Este regulamento aplica-se às actividades de protecção, 

armazenamento, utilização, exploração e produção de 

recursos florestais e da fauna bravia, e abrange 

comercialização, transporte, armazenamento e 

processamento primário, aplicações comerciais ou 

industriais destes recursos. 

Lei de Protecção, 

Conservação e Uso 

Sustentável da 

Biodiversidade e 

seu Regulamento

  

Lei nº 16/2014 de 

20 de Junho 

(com as 

alterações 

introduzidas na 

Lei nº 5/2017), 

Esta lei estabelece a base dos princípios e normas para a 

protecção, conservação, restauração e uso sustentável da 

diversidade biológica no território nacional, em particular, 

nas áreas de conservação. O Artigo 16º estipula que todas 

as actividades que possam resultar em mudanças 

(alterações) da terra e cobertura da vegetação, ou que 

possam perturbar a flora, fauna e processos ecológicos até 

ao ponto de comprometer a sua manutenção, são interditas 

dentro dos parques nacionais, excepto se for requerida por 

razões científicas ou necessidades de gestão. A licença para 

actividades que possam ter impacto nos recursos naturais 

acima mencionados pode ser requerida na Administração 

Nacional de Áreas de Conservação (ANAC). 

O Artigo 11º do regulamento estabelece que os monumentos 

culturais e naturais devem ser protegidos. Estes incluem 

áreas com um ou mais valores naturais, estéticos, 

geológicos, religiosos, históricos, ou culturalmente únicos 

que, devido à sua raridade, devem ser conservados. Os 

monumentos naturais podem incluir árvores de valor 

ecológico, estético, histórico e cultural. Se algum desses 

monumentos culturais ou naturais for potencialmente 

afectado, poderá ser requerida uma licença junto a ANAC. 

Estratégia Nacional 

e Plano de Acção 

para a Conservação 

da Diversidade 

Biológica de 

Moçambique 

Formulada pelo 

MICOA (agora 

MTA) e aprovada 

pelo Conselho de 

Ministros em 

Agosto de 2003 

A biodiversidade e a gestão da fauna bravia farão parte das 

medidas de mitigação do projecto 

RECURSOS MARINHOS 

Lei do Mar 

 

Lei nº 4/1996 de 

4 de Janeiro 

Esta lei fornece o quadro para a regulamentação das 

actividades que têm lugar dentro da área de jurisdição das 

zonas marítimas moçambicanas que incluem o mar territorial 

(12 milhas náuticas), a zona contígua (24 milhas náuticas), 

a zona económica exclusiva (200 milhas náuticas), a 

plataforma continental e o domínio público marítimo.  
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Esta lei é aplicável a todas as embarcações e outros 

objectos marítimos, incluindo cabos, instalações e infra-

estruturas marítimas sob a jurisdição moçambicana. 

Regime jurídico das 

actividades dentro 

da Zona Marítima 

Nacional   

 

Lei nº 21/2017 de 

24 de Maio 

Esta lei estabelece os mecanismos de planeamento e 

gestão da Zona Marítima Nacional, fornecendo as normas e 

regras aplicáveis a títulos de uso privado da zona marítima, 

licenças de construção ao longo das zonas costeiras, e 

sobre o contorno de ilhas, baías, e estuários, medidos a 

partir da linha das máximas preia-mares até 100 metro no 

interior. Um Título de Utilização Privativa do Espaço 

Maritimo Nacional (TUPEM) nos termos desta lei tem de ser 

obtido junto do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas-

Direcção Nacional de Políticas Marítimas e Pesqueira 

(MIMAIP) antes do início de qualquer operação de projecto 

na Zona Marítima. A solicitação do TUPEM foi submetida às 

autoridades competentes a 27 de Maio de 2021 e foi 

incorporada no formulário de pré-avaliação (e registo da 

AIAS) submetido ao MTA a 9 de Junho de 2021. 

Regulamento para 

a prevenção da 

poluição marinha 

Decreto nº 

45/2006 de 30 de 

Novembro 

 

O objectivo deste decreto é evitar a poluição do ambiente 

marinho por descargas ilegais feitas por navios, plataformas 

ou por fontes terrestres. 

  

Lei das Pescas  

 

Decreto nº 

22/2013 

Esta lei define os requisitos legais para todas as actividades 

de pesca por embarcações nacionais e estrangeiras que 

operam em águas sob jurisdição moçambicana. O objectivo 

desta lei é a implementação de medidas para proteger, gerir 

e sustentar os recursos naturais marinhos. 

Será realizada uma avaliação de impacto marinho para o 

desenvolvimento proposto, a fim de determinar se existem 

actividades de pesca actuais ao longo da rota proposta para 

o cabo submarino. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL APLICÁVEL  

2.3.1 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 

Moçambique é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(UNCLOS) que é um direito internacional que estabelece os direitos e deveres de todos os 

Estados. Ao abrigo desta lei, Moçambique tem os direitos e jurisdição para fazer prospecção 

e pesquisa, explorar, conservar e gerir recursos naturais; estabelecer ilhas artificiais; 

instalações e estruturas; conduzir pesquisas científicas marinhas; e proteger e preservar o 

ambiente marinho dentro da Zona Económica Exclusiva (ZEE) e na plataforma continental, 
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mas outros estados gozam da liberdade de colocar e manter cabos submarinos dentro da 

plataforma continental e da ZEE (Carter et. al., 2009). 

2.3.2 Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios – 

1973/1978 (MARPOL) 

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios foi desenvolvida para 

minimizar a poluição dos oceanos e mares por meio de todas as substâncias nocivas 

descarregadas de navios. A convenção actual é uma combinação da Convenção de 1973 e 

do Protocolo de 1978. 

A convenção é composta por seis anexos relacionados com o controlo e eliminação da 

poluição marinha. 

• Anexo I:  Regulamento para a prevenção da poluição por hidrocarbonetos (Outubro 

de 1983). 

• Anexo II: Regulamento para o controlo da poluição por Substâncias Líquidas Nocivas 

transportadas a granel (Abril de 1987). 

• Anexo III: Regulamento para a prevenção da poluição por substâncias nocivas 

transportadas no mar na forma embalada (Julho de 1992). 

• Anexo IV: Regulamento para a prevenção da poluição por esgotos sanitários dos 

navios (Setembro de 2003). 

• Anexo V: Regulamento para a prevenção da poluição por resíduos dos navios 

(Dezembro de 1998). 

• Anexo VI: Regulamento para a prevenção da poluição atmosférica causada por 

navios (Maio de 2005). 

2.3.3 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica 

Um dos três principais objectivos desta Convenção é a conservação da biodiversidade. O 

Artigo 8º da Convenção (Conservação in situ) inclui o cometimento das Partes de tomar 

medidas apropriadas para "Prevenir a introdução, controlar ou erradicar as espécies exóticas 

que ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies". 

2.3.4 Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) 

CITES tem três apêndices: 

• O Apêndice I inclui todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou podem ser 
afectadas pelo comércio.  

• O Apêndice II inclui: 
o Todas as espécies que embora não necessariamente estejam agora ameaçadas de 

extinção podem vir a estar a menos que o comércio de espécimes dessas espécies 
esteja sujeito a regulamentação rigorosa, a fim de evitar uma utilização incompatível 
com a sua sobrevivência; e 

o Outras espécies que devem ser sujeitas a regulamentação para que o comércio de 
espécimes de determinadas espécies possa ser colocado sob controlo efectivo. 

• O Anexo III inclui todas as espécies que qualquer Parte identifica como estando 
sujeitas a regulamentação dentro da sua jurisdição, com o propósito de impedir ou 
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restringir a exploração, e conforme necessário, cooperar com outras Partes no 
controlo do comércio. 

 

As Partes da CITIES não permitirão o comércio de espécimes de espécies incluídas nos 

Apêndices I, II e III, excepto em conformidade com as disposições da Convenção. 

2.3.5 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC)  

A UNFCCC é uma convenção-quadro que foi adoptada na Cimeira da Terra de 1992, no Rio. 

O objectivo declarado da UNFCCC é "alcançar...a estabilização das concentrações de gases 

com efeito de estufa na atmosfera a um nível que evite uma interferência antropogénica 

perigosa com o sistema climático", e evitar por este meio as mudanças climáticas induzidas 

pelo Homem, através da redução da produção de gases com efeito de estufa definidos como 

"aqueles constituintes gasosos da atmosfera, tanto naturais como antropogénicos, que 

absorvem e reemitem radiação infravermelha". 

2.3.6 Protocolo de Kyoto 

O Protocolo de Kyoto é um protocolo à UNFCCC que foi inicialmente adoptado para utilização 

a 11 de Dezembro de 1997 em Kyoto, Japão, e que entrou em vigor a 16 de Fevereiro de 

2005 (UNFCCC, 2009). O Protocolo de Kyoto é o principal instrumento para monitoramento 

das alterações climáticas. A principal característica do Protocolo é que "estabelece objectivos 

vinculativos para 37 países industrializados e para a comunidade europeia para a redução de 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Os valores ascendem a uma média de 5% 

em relação aos níveis de 1990, durante o período de cinco anos, 2008-2011". (UNFCCC, 

2009). A principal distinção entre o Protocolo e a Convenção é que "enquanto a Convenção 

encorajava os países industrializados a estabilizar as emissões de GEE, o Protocolo obriga-

os a fazê-lo". 

2.3.7 Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de imersão 

de Detritos e Outros Produtos (Londres) 1972 

Esta Convenção, que está em vigor desde 1975, tem como objectivo proteger o ambiente 

marinho da poluição associada às actividades humanas.  O seu objectivo é promover o 

controlo efectivo de todas as fontes de poluição marinha e tomar todas as medidas viáveis 

para prevenir a poluição do mar por meio de descarga de resíduos e outras matérias. 

Embora a definição de "imersão" na Convenção exclua explicitamente "o descarte no mar de 

resíduos ou outras matérias incidentais ou derivadas das operações normais dos navios...", 

o Artigo XII obriga as Partes na Convenção a "promover, no seio das agências competentes 

especializadas e outros organismos internacionais, medidas para proteger o ambiente 

marinho contra a poluição causada por “entre outras coisas, hidrocarbonetos e outros 

produtos nocivos ou perigosos transportados por navios que não sejam para fins de imersão 

e também "resíduos gerados no decurso da operação dos navios". 
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Directrizes da OMI para o Controlo e Gestão da Água de Lastro dos Navios para Minimizar a 

Transferência de Organismos Aquáticos e Agentes Patogénicos Nocivos (Resolução A.868 

(20), 1997) 

Esta resolução inclui um conjunto abrangente de requisitos destinados a minimizar a ameaça 

de introdução de organismos aquáticos e agentes patogénicos nocivos através da água de 

lastro e constitui a base para as medidas actuais destinadas a enfrentar esta ameaça. 

2.3.8 Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais  

Os objectivos desta Convenção são: 

• Reforçar a protecção ambiental; 

• Promover a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais; e 

• Harmonizar e coordenar políticas nestes campos com vista a alcançar políticas e 
programas de desenvolvimento ecologicamente racionais, economicamente sólidos e 
socialmente aceitáveis. 

 

2.3.9 Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança para a Convenção sobre 

Diversidade Biológica 

A Convenção sobre Diversidade Biológica foi finalizada em Nairobi, em Maio de 1992 e aberta 

para assinatura na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED) no Rio de Janeiro a 5 de Junho de 1992. Entrou em vigor a 29 de Dezembro de 

1993. O objectivo deste Protocolo é contribuir para assegurar um nível adequado de 

protecção no domínio da transferência, manipulação e uso seguros de organismos vivos 

modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, tendo igualmente em conta os 

riscos para a saúde humana, e centrando-se especificamente nos movimentos 

transfronteiriços. 

2.3.10 Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais 

Selvagens  

A Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) é um tratado intergovernamental, celebrado 

sob a égide do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), que se ocupa da 

conservação da vida selvagem e habitats à escala global e, em particular, das espécies 

migratórias terrestres, aquáticas e aviárias em toda a sua área de distribuição. 

2.3.11 Convenção de Basileia 

Os principais objectivos da Convenção de Basileia são a redução da produção de resíduos 

perigosos e a restrição dos movimentos transfronteiriços e a eliminação desses resíduos. 

Visa também assegurar que qualquer movimento transfronteiriço e eliminação de resíduos 

perigosos, quando permitido, seja rigorosamente controlado e tenha lugar de uma forma 

ambientalmente correcta e responsável. O seu âmbito de aplicação abrange uma vasta gama 

de resíduos definidos como "resíduos perigosos" com base na sua origem e/ou composição 
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e nas suas características (Artigo 1º e Anexos I, III, VIII e IX), bem como tipos de resíduos 

definidos como "outros resíduos" (resíduos domésticos e cinzas de incineradores; Artigo 1º e 

Anexo II). 

2.3.12 Convenção de Bamako  

Os requisitos desta Convenção são semelhantes aos da Convenção de Basileia. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO  
 

3.1 INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJECTO  

A 2Africa Submarine Cable System envolve a instalação de um sistema de cabos submarinos 

que irá melhorar em grande medida a conectividade em toda a África e Médio Oriente. Com 

37.000 quilómetros (km) de comprimento, 2Africa será um dos maiores projectos de cabos 

submarinos do mundo e interligará a Europa, o Oriente Médio e 35 desembarques em 26 

países, conforme descrito na Figura 3-1. Espera-se que o sistema esteja operacional em 

2023–2024. 

2Africa é implementado por um consórcio de empresas, que para Moçambique inclui a 

Vodacom Moçambique ("Provedora de Aterragem"). A Alcatel Submarine Networks (ASN) foi 

contratada pelo consórcio para a engenharia, fabrico e instalação do sistema de cabos 

submarinos denominado 2Africa. 

3.2 JUSTIFICATIVA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO 

O uso da Internet em Moçambique cresceu de 30.000 usuários em 2000 para 6.523.613 no 

final de 2019. No entanto, estima-se que apenas 20,9 por cento da população em 

Moçambique tenha actualmente acesso à Internet (Internet World Stats, 2020). 

O cabo do projecto 2Africa entregará mais do que a capacidade total combinada de todos os 

cabos submarinos que servem a África hoje, com uma capacidade de projecto de até 180 

terabits por segundo (Tbps) em partes essenciais do sistema. O sistema fornecerá a tão 

necessária capacidade e confiabilidade de Internet em grandes partes de África, 

complementará a demanda de capacidade em rápido crescimento no Oriente Médio e apoiará 

o crescimento adicional de 4G, 5G e acesso de banda larga fixa para centenas de milhões 

de pessoas. 

Ao ligar Moçambique a esta rede, empresas e consumidores irão beneficiar de uma 

capacidade melhorada e de uma rede mais fiável que suporta redes de comunicações fixas 

e móveis e serviços de Internet. O acesso à conectividade acessível, de alta velocidade e 

confiável ajudará na promoção do crescimento e desenvolvimento sustentável em 

Moçambique. 

3.3 LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CABOS SUBMARINOS 

PROPOSTO     

A 2Africa submarine cable terá aproximadamente 37.000 km de comprimento e deverá ser 

um dos maiores projectos de cabos submarinos do mundo, interconectando a Europa, o 

Oriente Médio e 21 aterrissagens em 16 países de África (Error! Reference source not 

found.). O sistema deverá estar operacional em 2023–2024.  

O Projecto 2Africa irá incluir dois pontos de aterragem de cabo em Moçambique, um em 

Nacala e o segundo em Maputo. O Projecto irá requerer a instalação e operação de dois 

cabos de derivação submarinos a atravessarem a Zona Económica Exclusiva (ZEE) e águas 
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territoriais de Moçambique ((Error! Reference source not found.). O Projecto também 

envolverá a instalação de cabo da extremidade da costa no ambiente costeiro e de praia, e a 

construção de uma Câmara de junção para cabos submarinos e terrestres/Poço de 

Inspeccção de Praia (PIP) em cada local de aterragem adjacente à praia, em Nacala e Maputo 

para conectar a componente do submarino aos componentes do cabo terrestre. 

 
Figura 3.1: Visão geral do 2Africa (Fonte: ASN 2020/). 
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Figura 3.2: Mapa que ilustra a rota do cabo ao longo da costa moçambicana e as posições dos 

pontos de aterragem em Maputo e Nacala. 

Legenda: 

Beach manhole - Câmara de junção para cabos submarinos e terrestres; Cable route - rota do cabo; 

Territorial waters - águas territoriais; Exclusive Economic zone - Zona Económica Exclusiva; 

 

3.4 INFRAESTRUTURA  

Uma rede típica de cabo de fibra óptica tem o tronco do cabo principal que é colocado em 

mar aberto. Este actua como o cabo principal a partir do qual “as ramificações” do cabo serão 

retiradas para fazer a aterragem em países ao longo do percurso, conectando assim os 

países individuais ao sistema maior. Os cabos de derivação são 'aterrados' na praia e, em 

seguida, escavados em superfície rasa, no ambiente próximo à costa e na praia. Na praia ou 

adjacente a esta, é construído um PIP para conectar a parte marítima do cabo. A porção 

terrestre do sistema de cabos é conectada à porção marítima no PIP, e um cabo é então 

instalado do PIP para uma Estação Terminal do Cabo (ETC), de onde é conectado a várias 

configurações de sistemas de cabos de fibra óptica terrestres. 

A solicitação actual inclui actividades e infraestrutura associadas à parte marítima do cabo, 

incluindo a instalação perto da costa e na praia e a PIP. Estão excluídos desta solicitação 
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actual a conexão da PIP às ETC e outras actividades e infraestrutura terrestres associadas 

ao sistema de cabo de fibra óptica terrestre. 

A infraestrutura associada a esta aplicação inclui o cabo submarino de fibra óptica (referido 

como “cabo submarino”), repetidores, PIP, tubos articulados e braçadeiras e um Sistema de 

Terra (Figura 3.1). Cada um desses componentes é descrito abaixo com mais detalhes. 

 

Figura 3.3: Gráfico que ilustra os vários componentes do cabo submarino desde a unidade de 

derivação até à Câmara de junção para cabos submarinos e terrestres. 

3.4.1 Tecnologia do Cabo Submarino 

O cabo proposto é um cabo submarino de fibra óptica, concebido com materiais para 

minimizar o impacto ambiental. O desenho do cabo acomodará fibras ópticas, que estão 

alojadas num tubo de aço inoxidável cheio de gelatina, rodeado por duas camadas de fios de 

aço que formam uma abóboda de protecção contra a pressão e o contacto externo, e 

proporcionam resistência à tracção (Error! Reference source not found.). 

Esta abóboda é então fechada num tubo condutor hermeticamente fechado e isolado com 

uma camada de polietileno para formar o cabo básico de peso leve (LW) de profundidade. O 

revestimento exterior de polietileno de baixa densidade proporciona isolamento eléctrico de 

alta tensão, bem como protecção contra a abrasão.  

A principal função da concepção de um cabo é proteger o caminho de transmissão da fibra 

óptica ao longo de toda a vida útil do sistema, incluindo operações de colocação, enterro e 

reparação. 

Uma função secundária é que os seus elementos metálicos são utilizados para alimentar uma 

corrente eléctrica para rompimentos localizados de cabos e repetidores de energia. 

Para aplicações em águas rasas, são adicionadas camadas externas de fios de armadura de 

aço para se adequarem às condições de rota e métodos de instalação, e para proteger o cabo 

de forças externas tais como actividade sísmica, âncoras de navios e actividade pesqueira. 

A largura do cabo varia de 17 milímetros (mm) (cabos de pesos leves usados a uma 

profundidade de água de 1000-8000 metros [m]) a 50 mm de cabo DAH (duplo blindado) 
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usado em águas de profundidades 0-100m, na praia e costas rochosas onde não pode ocorrer 

o enterro (Error! Reference source not found.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Imagem que ilustra o interior do cabo submarino (Fonte: ASN 2020). 

3.4.2 Repetidores 

Os repetidores são usados para aumentar (amplificar) o sinal ao longo do comprimento do 

cabo e para estender o alcance dos links de comunicação óptica, superando as perdas devido 

à atenuação da fibra óptica. Os repetidores serão instalados em distâncias específicas ao 

longo da rota que compõe o sistema de cabos. 

• O diâmetro da caixa marítima rígida (secção de tubo branco na Ilustração 3.1) é de 
aproximadamente 270mm  

• O comprimento da secção da caixa marítima do repetidor é de aproximadamente 
980mm.  

• O comprimento total do repetidor é de aproximadamente 3900mm a 4240mm 
dependendo do acoplamento do cabo. 

• O espaçamento entre repetidores é de aproximadamente 80km, variando com o plano 
de rota.  

 
O sistema de cabos também contém multiplexadores ópticos add-drop reconfiguráveis 
(ROADMs) que são usados para gerenciar os comprimentos de onda da luz nos sistemas. 
Estes têm uma pegada semelhante ao repetidor. 
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Ilustração 3.1: Cabos repetidores (Fonte: ASN 2020). 

3.4.3 Poço de Inspecção de Praia (PIP) 

A Câmara de junção para cabos submarinos e terrestres ou Poço de Inspecção de Praia (PIP) 

é uma abóbada de betão localizada na praia ou adjacente a esta para a qual o cabo é puxado 

a partir da aterragem na praia. Dentro do PIP, o cabo é ligado à parte terrestre do cabo que 

será encaminhado para a Estação Terminal do Cabo CLS. 

 

O PIP fica normalmente localizado a 200 m da linha de água com uma linha de visão direta 

para o ponto de desembarque e para o mar. O PIP tem aproximadamente 2,4m de largura e 

3,4 m de comprimento (8,16m2), mas as dimensões finais ainda serão determinadas com 

base nas condições locais em cada local de aterragem. O PIP terá aproximadamente 2m de 

altura, mas será instalado inteiramente no subsolo. Será necessária a escavação de uma 

trincheira grande o suficiente para a PIP e somente as placas de cobertura de 1m serão 

visíveis uma vez que o reaterro da vala esteja completo. 
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Figura 3.5: Desenho típico da construção de um PIP 

Legenda: 

seaward ducts - Caixa de Visita de Recepção; pulling points - ponto de tracção; e.g: 3 hatch 

covers 0,8 x0,6 - ex: 3 tampas de escotilha de 0.8 x 0.6; Top view - vista de cima 

 

Haverá uma PIP em cada um dos locais de aterragem: 

O ponto de Nacala situa-se aproximadamente a 14° 27' 26,46 "S; 40° 40' 48,18 "E e fica  a 

noroeste na praia mais a noroeste da baía de Fernão Veloso (Error! Reference source not 

found.). A localização exacta será confirmada durante o decurso do processo de AIAS. 

O ponto de Maputo está localizado a aproximadamente 25° 56.817'S, 32° 37.096'E perto da 

Avenida da Marginal na porção noroeste da Baía de Maputo (Error! Reference source not 

found.). A localização exacta será confirmada durante o decurso do processo de AIAS. 
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Figura 3.6: Figura 3.6: Localização da rota do cabo próximo a costa e PIP em relação à Baía de 

Fernao Veloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Localização da rota do cabo próximo à costa e a PIP em relação à Baía de Maputo. 

PIP 
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Figura 3.8: Localização da PIP e do sistema de ligação à terra na praia, na aterragem de Nacala. 

 

Figura 3.9: Localização da BMH e do sistema de ligação à terra na praia, na aterragem de Maputo. 
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3.4.4 Tubos Articulados 

Os tubos articulados (Error! Reference source not found.) podem ser instalados no cabo a 

partir da PIP em direcção ao mar e normalmente até à Marca de Maré Baixa (MRB).  Quando 

a estabilidade do cabo e protecção adicional possam ser necessárias, podem ser instalados 

tubos articuladas sobre o cabo, por exemplo, na zona de rebentação para evitar abrasão do 

cabo, se não for possível o enterrar. 

Os tubos articulados são normalmente aplicados por mergulhadores, pelo que a profundidade 

máxima da água é regida pelo sistema local de ondas de alta energia. Assim, os tubos 

articulados são normalmente usados até uma profundidade máxima de 10 m da água. 

Em algumas situações, os tubos articulados podem ser pré-instalados a bordo do navio de 

cabos durante a operação de aterragem do cabo, por exemplo, em áreas com forte 

rebentação ou ondas de alta energia que não permitirão a instalação a posterior por 

mergulhadores. Esta pré-instalação de tubos articulados a bordo da embarcação principal de 

lançamento de cabos pode ser em parte (apenas em áreas críticas de rebentação) ou na 

totalidade.   

 
Figura 3.10: Tubo Articulado 

3.4.5 Braçadeiras para os Tubos Articulados 

Os tubos articulados podem precisar de ser fixados com braçadeiras. Se necessário, e para 

evitar mais movimentos laterais do tubo articulado em zonas de rebentação de alta energia. 

Se necessário, braçadeiras de sela serão instaladas por mergulhadores em intervalos 

adequados ao longo do tubo articulado para proporcionar estabilidade (Ilustração 3-2 e 

Ilustração 3-3). As braçadeiras para fixar tubos articulados são normalmente feitas do mesmo 

material que os próprios tubos articulados. 

As braçadeiras só serão consideradas para tubos articulados em solo duro em zonas de 

rebentação de alta energia onde há um risco significativo de movimento do cabo. 

Normalmente, na maioria das aterragens de cabo, a rota do cabo é perpendicular à frente da 
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onda dominante, limitando assim a componente de arrasto lateral e, portanto, a necessidade 

de braçadeiras. 

Normalmente os pinos de aço inoxidável são perfurados em haste, em superfícies de rochas 

saudáveis e fixados e ancorados com uma resina especial que remedia rapidamente. 

O comprimento das hastes exigidas é determinado pela dureza e qualidade da rocha e pode 

variar de 0.2 – 1.5 m. 

 
Ilustração 3.1: Exemplo de instalação de braçadeira de sela (âncora de duas hastes). 

 
Ilustração 3.2: Exemplo de instalação de braçadeira de cabo (âncora de uma haste). 
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3.4.6 3.4.6 Sistema de Ligação à Terra 

Os cabos submarinos requerem uma fonte de energia para operar os repetidores ao longo 

da rota do cabo e, portanto, também precisam de ser aterrados com segurança. A ligação à 

terra é conseguida através da instalação de um sistema de ligação terrestre na praia ou mar 

e/ou conjunto de hastes de terra (conhecido coletivamente como um sistema de ligação à 

terra).  

O sistema de ligação terrestre marinho será instalado a uma distância mínima de 25 m do 

cabo submarino e de quaisquer outros objectos de aço. O sistema de ligação terrestre 

marinho é uma placa de aço de 25 mm de espessura com 2 m de diâmetro e pesa cerca de 

800 kg, incluindo a ligação do cabo de terra. O sistema de ligação terrestre marinho deve ser 

instalado em solo saturado permanente, frequentemente próximo e abaixo da linha de água. 

O sistema de Ligação à Terra será enterrado e não será visível na conclusão da instalação. 

3.5 FASES DO PROJECT 

3.5.1 Fase de Engenharia e Planejamento de Rota de Cabo 

Identificar a rota mais ideal para o cabo é conhecido como 'engenharia de rota de cabo'. Isso 

é desenvolvido durante o processo de planejamento de rota e inclui um estudo de desktop de 

engenharia e um estudo de rota de cabo. O estudo de desktop inclui uma análise detalhada 

de todos os fatores que afetam o roteamento do cabo, incluindo aspectos físicos, ambientais, 

socioeconômicos e regulatórios. Isso formará a base para as atividades de pesquisa marinha 

– o mapeamento detalhado do fundo do mar para determinar a rota final do cabo submarino. 

O levantamento da rota do cabo inclui levantamentos da rota em águas rasas e profundas. 

Os dados batimétricos e outros são coletados e analisados para determinar a rota ideal para 

a instalação do cabo. Amostras do fundo do mar são coletadas conforme necessário para 

ajudar na classificação dos sedimentos do fundo do mar. Os testes de penetrômetro de cone 

são realizados em áreas de sedimentos moles onde o enterramento de cabos por aração é 

desejado para proteção do cabo. 

Durante a fase de planejamento do sistema de cabos, os exercícios de levantamento de rotas 

do cabo e seleção de rotas são otimizados para escolher uma rota que minimize o impacto 

no fundo do mar tanto quanto razoavelmente possível durante a fase de instalação. Durante 

o levantamento da rota do cabo, são feitas modificações para encontrar a rota ideal. 

Devido à tecnologia que é utilizada para realizar a instalação do sepultamento, é vantajoso 

que a rota siga as áreas do fundo do mar onde há sedimentos suficientes. O sedimento deve, 

idealmente, ser de uma natureza que seja boa tanto para arar quanto para fornecer proteção 

adequada ao cabo instalado contra ameaças externas. 

Isso normalmente significa que áreas de topografia acidentada (rochas e pedregulhos) e 

batimetria ondulante (ondas de areia e marcas/ pockmarks) são evitadas, se possível. Ao 

selecionar um terreno que ofereça boas condições para a operação de enterramento, o 

impacto no fundo do mar é reduzido ao mínimo porque a quantidade de força necessária para 

penetrar no fundo do mar é minimizada. 
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Os engenheiros das rotas do cabo projetam o tipo de cabo para se adequar à rota 

selecionada. Isso significa que o tipo de cabo varia de acordo com a profundidade do cabo, 

tipo de fundo do mar e local de enterramento do cabo. 

A pesquisa de rotas do cabo foi realizada pela Fugro Germany Marine GMBH (Fugro) em 

ambos os locais entre 9 de outubro de 2020 e 21 de novembro de 2020. Informações 

adicionais sobre os resultados da pesquisa estão incluídas nas seções subsequentes. 

3.5.2 Atividades da Fase de Instalação 

As atividades que serão realizadas durante a instalação do cabo submarino estão descritas 

na Tabela 3.1 abaixo. Uma descrição mais detalhada da infraestrutura do sistema é fornecida 

nas seções abaixo. 

Tabela 3.1: Lista de actividades associadas a cada fase do projecto. 

Actividade Descrição 

Instalação 

1. Operação Navio 
Lançador de Cabos 
na ZEE e águas 
territoriais 

O navio de cabos, também conhecida como navio ‘Lançador 
Principal', é uma embarcação especializada concebida para 
instalação e/ou manutenção de cabos e será usada para instalar o 
tronco principal e as ramificações do cabo que estão em 
profundidades > 12-15m, que são profundidades fundas o 
suficiente para o acesso seguro pelo navio de cabos.  
Ao chegar a costa durante as actividades de aterragem do cabo, o 
navio lançador assumirá uma posição entre o contorno de 12-15m 
de profundidade, a uma distância segura da costa e dos recifes, e 
levando em consideração as correntes e ondulações. Serão usados 
barcos guia/de mergulho menores em águas mais rasas para 
rebocar o cabo do barco lançador até a costa. Esta secção mais 
rasa da instalação é chamada de "Assentamento da extremidade 
da costa". 
 
Estima-se que, excluindo os atrasos devido às condições 
meteorológicas, a instalação da erivação do cabo de Nacala nos 
mares territoriais e ZEE demorará cerca de duas a três semanas. 
 
Para a derivação do cabo de Maputo, estima-se que a instalação 
do cabo pelos mares territoriais e ZEE leve aproximadamente dois 
meses que inclui a maior parte do cabo dentro da ZEE, estendendo-
se até Nacala. 
A instalação do tronco principal entre Maputo e Nacala durará seis 
(6) semanas. 

2.  Outras embarcações 
usadas (embarcações 
de guarda, pequenas 
barcos de mergulho, 
pequenos barcos de 
apoio, barcaças, etc.)  

Outras embarcações de menor dimensão serão utilizadas durante 
as actividades de aterragem do cabo na extremidade da costa, 
operando em águas mais rasas (até 12-15m de profudidade). 
Estas embarcações serão utilizadas para puxar o cabo do navio 
Lançador de cabo para a terra, bem como alojar equipamento de 
instalação, para dar apoio às operações de mergulho e para 
garantir uma zona de segurança em torno das operações de 
aterragem do cabo para manter os outros usuários da água fora da 
área do projecto durante a instalação (normalmente 1 dia). 
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Actividade Descrição 

3. Assentamento de 
cabos em outros 
cabos existentes 

Quando cabos de fibra óptica existentes caem ao longo ou perto da 
rota do cabo proposto, o método de instalação dependerá da 
profundidade do fundo marinho e se a secção do novo cabo será 
enterrada ou não: 
> 1000m: em águas profundas, os cabos são assentados na 

superfície do fundo do mar. Os novos cabos são normalmente 

colocados sobre os cabos existentes (de terceiros) e nenhuma 

acção de instalação adicional é necessária. 

<1000m e áreas não enterradas: a instalação é a mesma que para 

acima de > 1000 m.  

<1000 m & áreas de enterro planeadas: o arado de cabos só será 
usado até 250m a 500m em cada lado do cabo existente, deixando 
uma zona de 500 - 1000m no cabo existente onde outros métodos 
de instalação são necessários. Nesta área, o cabo será primeiro 
assentado na superfície do fundo do mar e, em seguida, seguido por 
um método de enterro denominado Pós-inspecção e Enterro (PLIB). 

 
. Todos os cruzamentos seguirão as recomendações do CIPC 
(Comité Internacional de Protecção de Cabos), cruzando o mais 
perpendicularmente possível. 
A notificação aos terceiros, proprietários dos cabos, será feita pelo 
requerente. 

4. Assentamento de 
cabos em outra 
infraestrutura 
existente 

. Actualmente, nenhuma infraestrutura adicional foi identificada que 
precise ser atravessada. Esta secção será actualizada caso os 
comentários das partes interessadas destacarem a infraestrutura 
existente dentro dos 500m de cada lado da rota do cabo proposta. 

5. Desobstrução da 
Rota 

A Desobstrução da Rota (LC) é um processo de limpeza da rota de 
cabos fora de serviço (FS) que são identificados durante a 
avaliação documental e o levantamento da rota. É normalmente 
feito em áreas onde o enterro do cabo está planeado através de um 
cabo antigo (já não em funcionamento). Este processo requer a 
utilização de uma pequena âncora para abertura de valas 
profundas, que será arrastado no fundo do mar para prender o cabo 
existente. A embarcação removerá uma secção adequada deste 
cabo antigo para garantir um arado seguro. As extremidades de 
qualquer cabo cortado fora de serviço serão colocadas no fundo do 
mar e pesadas, de acordo com as recomendações do CIPC.  
Isso normalmente é feito pelo navio de cabo, mas às vezes um 
outro navio pode ser usado. 

6. Operação de 
ancoragem de pré-
instalação 

A Operação de ancoragem de pré-instalação (PLGR) aplica-se a 
áreas nas quais o enterro é planeado, em outras palavras, ao longo 
da rota em profundidades <1000m e através de sedimentos 
adequados para enterro. Isso, portanto, será realizado nas áreas 
próximas à costa abaixo da marca de maré cheia. 
A PLGR não será feita em áreas com serviços ou infraestrutura 
existentes, nem sobre superfícies rochosas/duras. 
O objectivo da PLGR é remover todos os detritos na superfície do 
fundo marinho (ex: redes de pesca antigas, corda/arame, correntes 
de âncora) que podem obstruir o processo de aragem, uma vez que 
estes detritos podem danificar o cabo e o equipamento de enterro. 
As operações de PLGR são realizadas antes da instalação de 
enterro e ocorrem por meio de uma embarcação especificamente 
equipada com guinchos e arpéu ou pelo próprio navio lançador de 
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Actividade Descrição 

cabos. 
A embarcação deslocar-se-á ao longo da rota de reboque, ou um 
conjunto de arpéus ao longo do fundo marinho. Normalmente, a 
rota é percorrida uma vez, excepto em áreas de pesca intensiva ou 
actividade marinha, onde podem ser feitos percursos adicionais. o  
arpéu penetra 0,5-1,0 m em sedimentos leves. A embarcação que 
fará a PLGR operará o mais próximo possível da costa. Podem ser 
utilizados mergulhadores para remover detritos perto da costa ou 
ajustar a rota do cabo se os detritos não puderem ser removidos. 
Quaisquer detritos recuperados durante estas operações serão 
descarregados em terra após a conclusão das operações e 
eliminados de acordo com os regulamentos locais. 
A operação de PLGR será de acordo com os padrões da indústria, 
empregando arpéus rebocadas; o tipo de arpéus será determinado 
pela natureza do leito marinho.  
Estima-se que a operação da PLGR da derivação de Maputo seja 
superior a 200 km, mas a apenas cerca de 1,3 km para a derivação 
de Nacala 

7. Instalação do tronco 
principal do cabo  

 

O tronco principal do cabo é assentado no sentido norte-sul, a uma 
distância de aproximadamente 100 a 475km da costa de 
Moçambique. 
O tronco principal está localizado em águas de 1600m a 3630m de 
profundidade. 
Para profundidades > 1000m, o cabo é assentado na superfície do 
leito marinho e não é usado o enterro, pois há um risco menor de 
ameaça externa para o cabo, e há menor movimento da água e 
menos abrasão do cabo no fundo do mar. 
Se houver áreas mais rasas do que 1.000m, serão consideradas 
opções de enterro. 
Um Levantamento Marinho avaliou o fundo do mar para determinar 
a batimetria do fundo do mar e planejar a colocação de cabos de 
superfície que evitarão obstáculos como trincheiras, montes 
marítimos, encostas íngremes e superfícies ásperas/duras. 

8. Cabo de Derivação e 
Instalação em águas 
profundas (> 1000 m) 

Esta é a instalação (assentamento) do cabo de derivação do tronco 
em águas mais profundas, em direcção ao local de aterragem do 
cabo na praia. Os cabos serão assentados na superfície em águas 
de profundidades > 1000m. 

9. Cabo de Derivação e 
Instalação em águas 
rasas (<1000)  

 

Esta é a instalação (assentamento) do cabo de derivação para o 
local de aterragem do cabo na praia. Em águas de profundidades 
<1000m, o enterro usando um arado é o método típico de 
instalação. 
Em águas pouco profundas de 20-1000 m de profundidade, o cabo 
é normalmente enterrado para o proteger de ameaças tais como 
ancoragem, pesca de arrasto e outras actividades marítimas, bem 
como de correntes e acção das ondas. A sobrevivabilidade (e a 
redução da necessidade de reparação) do cabo é um dos factores-
chave para a escolha do enterro em águas rasas. Os cabos serão 
enterrados onde as condições do leito marinho assim o permitam. 
Um arado marítimo é implantado a partir do navio lançador de 
cabos e é rebocado no leito marinho. O cabo é alimentado através 
do arado num sulco estreito no fundo de uma lâmina de partilha, 
que coloca o cabo no substrato do fundo do mar. A profundidade-
alvo de enterro para a 2Africa em Moçambique é de 2,0 m onde os 
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Actividade Descrição 

sedimentos do leito marinho e os declives permitem. A 
profundidade final do cabo será determinada pela dureza/ 
suavidade do sedimento no fundo marinho. 
A largura da trincheira é de 0,2m, mas o arado pode deixar uma 
faixa de pegada de 4m. O período de tempo que esta pegada pode 
permanecer visível depende do substrato e da hidrodinâmica e 
sedimentação local do leito marinho. 
Em águas com <20 m de profundidade, a instalação é realizada 
usando embarcações menores para rebocar o cabo do navio 
lançador de cabos até a costa, e são usados mergulhadores e 
outros equipamentos de enterro para enterrar/proteger o cabo. 
As excepções para este método de enterro típico de águas 
profundas <1000m ocorrem quando são encontradas superfícies 
duras/áreas rochosas, ou onde são atravessados serviços ou 
cabos existentes. Neste caso, é utilizado o assentamento de águas 
superficiais rasas. 

10. Terminal 
terrestre/Aterragem  

 

A aterragem no terminal terrestre é a secção do cabo em águas 
rasas que são demasiado rasas para o navio lançador operar. 
Existem dois tipos de métodos terminal terrestre que são 
influenciados pela inclinação do fundo do mar. 
Um declive mais acentuado atingirá 12-15 m de profundidade a 
uma distância mais curta da linha de costa do que um declive mais 
gradual, onde a profundidade de 12-15 m estará mais distante. Os 
dois métodos diferentes de terminal terrestre são os seguintes: 
Terminal terrestre de aterragem directa - proposta para Nacala: 
A terminal terrestre de aterragem directa é utilizada quando a distância 

até ao local de aterragem é < 2500 - 3000 m da área mais rasa que a 
embarcação lançadora pode operar em segurança. Este é chamado 
de ponto de tracção mais raso e está a uma profundidade de cerca 
de 15 m. Este tipo de aterragem será aplicável a aterragem de 
Nacala. 

 

A embarcação lançadora tomará posição na profundidade de 12-15 m, 
utilizando o modo de posicionamento dinâmico (PD) para manter a 
posição e não será utilizada nenhuma ancoragem. O modo PD é 
quando o navio não ancora, mas é mantido em posição utilizando 
software informático que controla os motores do navio para o manter 
numa localização GPS projectada.  

O posicionamento também considerará a proximidade da linha costeira, 
recifes e outros potenciais riscos. 

O cabo (com flutuadores acoplados) é flutuado directamente do navio 
lançador e puxado para a praia com a ajuda de barcos de trabalho, 
mergulhadores e equipamento de praia (ex.: escavadoras), conforme 
descrito no ponto 11 abaixo (Operações de Desembarque).  

O enterro no interior da praia é realizado conforme o ponto 12 abaixo 
(Opções de enterro). 

O enterramnto na praia é realizado de acordo com o ponto 13 abaixo 
(Enterro na praia). 

 
Terminal Terrestre Pré-instalado (PLSE) - proposta para Maputo: 
Esta opção é utilizada quando a distância até ao local de aterragem a 

partir do ponto de tracção raso (isto é, 15m de profundidade) é 
superior a 2500- 3000 m. Esta opção é proposta no Local de 
aterragem de Maputo, onde a área próxima da costa tem um gradiente 
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Actividade Descrição 

muito ligeiro e o ponto de tracção raso está a 40 km da marca de maré 
baixa. Portanto, a extremidade da costa será instalada por outra 
embarcação, uma barcaça que pode operar em águas mais rasas.  

A PLSE será instalada ou pelo segmento de cabo que está a ser 
assentado à superfície e depois serão efectuadas operações de pós-
enterro (PLB) ou será assentado e enterrado simultaneamente com o 
arado de jateamento.  

A barcaça viajará ao longo da rota impulsionada por propulsores, 
assistida por uma embarcação de apoio. O piloto da barcaça seguirá 
a rota conforme definido no ecrã de navegação do levantamento.  

O cabo atravessará a ilha Xefina, o que será ocorrerá escavando uma 
trincheira através da barra de areia por aproximadamente 50 m. Isto 
será feito escavando uma trincheira com escavadoras apenas para o 
cabo e usando bicos de jacto (jetting nozzles) e bombas ligadas à 
barcaça para cortar um canal que permita à barcaça aproximar-se o 
mais perto possível da barra de areia de cada lado da travessia, OU 
usando os bicos de jacto (jetting nozzles) para abrir uma vala para a 
barcaça atravessar a ilha Xefina (na maré cheia) enquanto se instala 
o cabo.  

Ao atingir o ponto raso da barcaça perto da linha costeira, o cabo é 
flutuado directamente da barcaça e puxado para a praia com a ajuda 
de barcos de trabalho, mergulhadores e equipamento de praia (ex: 
escavadoras), conforme descrito no Ponto 11 abaixo (Operações de 
Aterragem).  

A secção final do cabo na zona entremarés é realizada da mesma forma 
que para o assentamento da chegada directa e é descrita no Ponto 
12 abaixo. 

O enterro na praia é realizado da mesma forma que o assentamento 

da chegada directa e é descrito no Ponto 13 abaixo. 

11. Operações de 
Desembarque 

 

O processo de aterragem do cabo no local de desembarque na 
praia, para os dois métodos de terminal terrestre pré-instalado, é 
apresentado na Ilustração 5-5 e resumido como se segue: 
 
Preparação de pré-assentamento: 

Antes do assentamento do cabo, as comunidades pesqueiras locais 

serão notificadas das operações previstas para que possam 

remover qualquer arte de pesca da rota do cabo, evitando qualquer 

dano inadvertido às mesmas. 

Todo o equipamento necessário será mobilizado para o local na véspera 
prevista da aterragem. Isto incluirá duas escavadoras. Uma 
escavadora será posicionada perto do ponto de desembarque para 
ancorar um quadrante na praia e a outra escavadora será preparada 
com cordas e cordame necessários para puxar o cabo pelo 
quadrante - geralmente a 90 graus até ao assentamento do cabo.  

Será feito um mergulho completo no dia anterior a aterragem para que 
os detritos possam ser removidos ou sejam evitados antes de 
afundar o cabo. 

Em áreas com tráfego local significativo de embarcações costeiras, 
podem ser consideradas pequenas embarcações adicionais de 
guarda/trabalho para evitar quaisquer possíveis danos no cabo 
flutuante durante a operação de aterragem. 

 

Retirada na praia: 
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Actividade Descrição 

Uma linha mensageira será puxada para a praia utilizando um barco de 
trabalho mais pequeno. 

As escavadoras na praia facilitarão o trabalho de puxar o cabo até à 
costa.  

A escavadora puxadora tirará o cabo a algumas centenas de metros do 
quadrante, e depois voltará ao quadrante e efectuará mais alguma 
actividade de puxar até que a quantidade necessária de cabo (folga) 
esteja na praia. 

Podem ser utilizados guardas de segurança em algumas áreas para 
restringir o acesso do público e para cuidar do equipamento no local 
de aterragem, durante a noite. 

Como o cabo está a ser puxado a partir da embarcação, a tripulação 

irá fixar flutuadores no cabo a cada 3-5 m 

 

Posicionamento, testagem, enterro e protecção de cabos: 

Uma vez ancorado na praia, a rota do cabo próximo a costa será 
reposicionada na superfície por pequenas embarcações na 
rota/posição necessária 

Os mergulhadores cortarão os flutuadores longe do cabo e guiarão o 
cabo até ao fundo do mar, farão um mergulho completo para 
confirmar que o cabo está posicionado de acordo com a rota 
planeada, e para evitar receptores sensíveis (tais como recifes de 
coral, infraestruturas, etc.). Os flutuadores serão devolvidos ao navio. 

Serão efectuados testes de cabo. Depois de serem testados para 
funcionar, as actividades de enterro em terra começarão, e na praia, 
conforme descrito nos pontos 12 e 13 respectivamente.  

Caso sejam necessárias medidas de protecção ou estabilização do 
cabo, estas serão feitas durante as actividades de enterro em terra 
descritas no ponto 12.  

Após o cabo ser colocado no fundo do mar, a extremidade do cabo, 
actualmente na praia, será instalada na PIP. 

A Câmara de junção para cabos submarinos e terrestresterá de ser 
construída antes da chegada do cabo. Serão feitas paredes pré-
misturadas de betão ou pré-fabricadas. Isto é provável que 
aconteça três semanas antes para permitir a secagem do betão.  
Uma vez terminado o enterro na praia, a praia será restaurada ao 
seu estado anterior. Normalmente leva alguns dias para transportar 
o cabo até à costa e prendê-lo à PIP. 

12.
 Operaç
ões na costa 

Uma equipa de mergulho e pequenos barcos de trabalho irão 
apoiar a operação de aterragem do cabo, afundamento do cabo e 
fixação do cabo no leito do mar desde a costa até cerca de 15-20 
m de profundidade da marca da maré. Isto pode também incluir 
actividades pós- enterro, conforme necessário. 
Todo o trabalho será feito durante o dia e estará sujeito às 
condições da maré, vento, corrente e ondas. 
Uma equipa típica de mergulho inclui duas pequenas embarcações 
locais de trabalho, um supervisor de mergulho e uma equipa de 3-
6 mergulhadores. 

13. Enterro 
na praia 

O enterro na praia estende-se desde a PIP ou o fim das condutas 
de mar até à linha de água no dia da instalação. O cabo submarino 
será enterrado a uma profundidade-alvo de 2 m abaixo da 
superfície ou até ao solo duro, o que ocorrer primeiro. O cabo pode 
ser protegido por tubos articulados. Isto pode também incluir a 
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Actividade Descrição 

instalação e o enterro do sistema de ligação terrestre marinho e do 
cabo da terra. Todas as escavações começarão na véspera da 
aterragem prevista do cabo. Normalmente, serão utilizadas 
escavadoras para esta actividade, e a praia é frequentemente 
restaurada dentro de poucos dias após a conclusão do enterro.  
Para escavar uma trincheira de 2 m de profundidade, esta tem de 
ter cerca de 6 m de largura, dependendo das propriedades 
sedimentares. 

14. Pós-
Inspecção  

O assentamento de cabos e o enterro podem ser seguidos de uma 
inspecção pós-assentamento de cabos para assegurar que o cabo 
é colocado correctamente no leito marinho ou dentro dele. Em 
águas rasas, a inspecção pode ser efectuada por mergulhadores, 
utilizando vários equipamentos, incluindo jactos de enterro. Em 
águas profundas, será utilizado um Veículo Operado Remotamente 
(ROV) que está equipado com câmaras de vídeo e digitais. As 
imagens obtidas são visualizadas na embarcação de controlo de 
superfície em tempo real.   

 

 
Ilustração 3.3: Operações de Desembarque mostrando o navio lançador a tirar o cabo com 

flutuadores acoplados, a ser instalado com assistência de pequenos barcos e mergulhadores. 

3.5.3 Actividades da Fase Operacional 

Durante os processos de colocação de cabos descritos acima, os dados de GPS serão 

colhidos para registar a localização exacta da instalação, referida como a posição “colocada”. 

Essas informações são então distribuídas, em registo de cabo em formato padrão, para partes 

relevantes, como navios de manutenção de cabos, agências governamentais e outros 

usuários de dados. Esses registos serão mantidos ao longo da vida do sistema e depois que 

o sistema for desactivado. 

Uma vez instalados, os cabos submarinos não requerem manutenção de rotina ou inspecção. 

O sistema pode ser monitorado remotamente quanto à falhas. 

Os cabos podem não exigir reparos durante sua vida útil. No entanto, são instalados de forma 

a permitir a realização de reparações, se necessário. A reparação do cabo envolve localizar 

a secção do cabo que mostrou uma falha e usar uma pequena âncora para trazer o cabo até 



Estudo de pré-viabilidade ambiental e termos de referência 
-Final 

CES Serviços de Consultoria Ambiental e Social 

 

SISTEMA DE CABOS SUBMARINOS DE MOÇAMBIQUE 40 

 

a embarcação para reparação e devolvê-lo novamente depois. Pode haver requisitos para 

enterrar novamente o cabo. 

Os dados conforme dispostos podem ser usados para localizar os cabos no fundo do mar, se 

for necessário reparar o cabo. 

3.5.4 Actividades da Fase De Desmobilização 

Não há uma posição definitiva sobre a desmobilização de cabos submarinos de 

telecomunicações. Carter et. al., 2009, aponta que a remoção de cabos de telecomunicações 

submarinos deve ser avaliada caso a caso, pois os procedimentos de retirada e algumas 

condições locais (tipo de solo, cruzamento com outros cabos, etc.) podem muitas vezes ter 

um impacto ambiental maior do que os procedimentos relativos à própria instalação. Em 

alguns casos, cabos com vida útil esgotada podem servir a propósitos de pesquisa e ensino, 

o que em outras palavras é uma extensão de sua “vida útil”, mas agora sob a responsabilidade 

de outro proprietário/gestor. 

O sistema normalmente tem uma vida útil de cerca de 25 anos, porém o sistema a cabo pode 

operar por muito tempo após esse período, e sua desactivação só pode ser realizada pelo 

desligamento do sistema eléctrico/electrônico e desabilitando a transmissão de informações. 

Não há planos de retirada do cabo do fundo do mar, litoral e/ou área da praia. 

3.6 INVESTIMENTO E PRODUÇÃODO PROJECTO 

3.6.1 Abastecimento de Água 

A água será usada apenas para água de beber do pessoal, que será entre 8-20 pessoas por 

semana. É possível que seja necessária água para misturar betão para a construção dos dois 

PP (um em Maputo e um em Nacala), mas espera-se que betão pré-misturado seja trazido 

para o local para lançar o poço de inspeção in-situ. O uso de água será, portanto, mínimo. 

3.6.2 Necessidades de Energia 

Durante a fase de construção, o uso de energia será mínimo. A energia será obtida de 

geradores. A demanda anual total de eletricidade da rede local será de 0 kWh. 

Durante a operação, os cabos serão alimentados pelo CLS e não precisarão de uma fonte de 

alimentação separada. 

3.6.3 Oportunidades De Emprego  

Durante a fase de instalação, estima-se que até 120 trabalhadores serão empregados no pico 

da fase de construção, que é estimada em cerca de três meses. 

 

Dada a natureza da instalação, apenas será necessária mão de obra qualificada e 

semiqualificada. Uma discriminação do número de mão de obra qualificada e semiqualificada 

é fornecida na Tabela 3.2. A nacionalidade dos trabalhadores dependerá da empresa 

contratante designada para a execução da obra. A mão-de-obra moçambicana é preferida 

porque é mais económica, no entanto, onde não se pode encontrar mão-de-obra qualificada 
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e experiente em Moçambique, terá de ser contratada mão-de-obra estrangeira especializada, 

particularmente durante a fase de construção. 

 

Durante a fase operacional, estima-se que cerca de seis trabalhadores serão empregados 

em Maputo e mais seis em Nacala. 

 

Uma análise da equipe é fornecida na Tabela 3.2: 

Tabela 3.2: A discriminação das necessidades de pessoal para as fases de Instalação e 

Operacional 

Tipo Fase de Instalação  Fase Operacional 
(Maputo) 

Fase Operacional 
(Nacala) 

Especializado Aproximadamente entre 

80-100 trabalhadores 

qualificados para a 

tripulação da 

embarcação e equipes 

de mergulho. 

Aproximadamente 3 

trabalhadores 

qualificados como 

Técnicos/funcionários 

remotos  

Aproximadamente 3 

trabalhadores 

qualificados como 

Técnicos/funcionários 

remotos 

Semi 

qualificado  

Aproximadamente entre 

20 trabalhadores semi-

qualificados para a 

equipe de apoio na 

embarcação e na praia 

de manutenção.  

Aproximadamente 3 
trabalhadores 
semiqualificados para 
a equipe 

Aproximadamente 3 
trabalhadores 
semiqualificados para 
a equipe de 
manutenção 

Não 

qualificado 

0 0 0 

Total 120 6 6 

 

3.7 ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

3.7.1 Alternativas Fundamentais  

Alternativas fundamentais são desenvolvimentos que são totalmente diferentes do projecto 

proposto e normalmente envolvem um tipo diferente de desenvolvimento no local proposto, 

ou um local diferente para o desenvolvimento proposto. 

Um local diferente: O proponente identificou a melhor rota para o cabo com base na 

topografia subjacente do leito do mar, características próximas da costa e da praia. A rota foi 

escolhida para evitar, sempre que possível, características altamente sensíveis tais como 

corais, destroços de naufrágios e leitos de ervas marinhas. Os refinamentos da rota foram 

feitos com base em informações de levantamento marinho para optimizar a rota do cabo e o 

local de aterragem. Como tal, não será investigada nenhuma alternativa de rota. 

A Alternativa de "Não Avançar": De acordo com os regulamentos da AIAS, a opção de não 

fazer nada, de não prosseguir com o desenvolvimento proposto (ou seja, a opção de "Não 

Avançar"), deve ser avaliada durante a AIAS. 
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3.7.2 Alternativas Incrementais  

As alternativas incrementais são modificações ou variações na concepção de um projecto 

que oferecem diferentes opções para reduzir ou minimizar os impactos ambientais e 

maximizar os benefícios. Existem várias alternativas incrementais que podem ser 

consideradas, incluindo a concepção ou disposição da actividade, tecnologia a ser utilizada 

na actividade e aspectos operacionais da actividade. 

Desenho: O sistema de cabos submarinos é uma peça de infraestrutura muito específica e 

personalizada, feita sob medida para seguir o roteamento ideal para minimizar o impacto 

ambiental e maximizar a proteção e a confiabilidade do cabo. As alternativas de  projecto  são 

restritas a componentes técnicos menores da infraestrutura de cabos selecionada. 

Disposição: Como o projecto está ao nível da delimitação do âmbito, a disposição do projecto 

não é fixo neste momento. Foi incluída uma disposição proposta indicando a posição da rota 

do cabo e da PIP com base na revisão de literatura e de estudos de campo e normas da 

indústria; no entanto, estes podem mudar caso os estudos especializados mostrarem que 

existem características altamente sensíveis que precisam de ser evitadas. Isto será 

investigado mais aprofundadamente durante a AIAS. 
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4 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO  
 

Moçambique está localizado ao longo da costa oriental da África Austral entre 10º27' e 26º52'' 

Sul e 30º12' e 40º51' Leste. Cobre uma superfície de 799 380 km2 e faz fronteira com a África 

do Sul, Suazilândia, Zimbabué, Zâmbia, Malawi e Tanzânia (Ribeiro e Chauque; 2010).   

4.1 CLIMA  

4.1.1 Nacala  

Nacala está localizada na costa oriental do continente Africano entre as latitudes 14ºe 15ºS, 

e possui um clima tropical caracterizado por chuvas intensas no verão e inverno seco 

(Climate-data.org, 2020). A Zona de Convergência Intertropical fica sobre a Província de 

Nampula e influencia muito do clima (Pereira et. al., 2014). A precipitação média anual é de 

843 mm por ano, com a maior parte das chuvas a cairem entre os meses de Dezembro e 

Março. No entanto, nas últimas décadas, foi observado um declínio notável na precipitação 

na África Oriental e estão em curso estudos para entender a causa (Souverijns et. al., 2016). 

A temperatura ao longo da estação varia muito pouco, com máximas de 26ºC em Janeiro e 

Fevereiro e mínimas de 23ºC em julho (Climate-data.org, 2020). A temperatura média anual 

é de aproximadamente 24,9ºC. 

4.1.2 Maputo   

Maputo está localizado a sul de Nacala entre as latitudes de 25º e 26ºS e, tal como Nacala, 

possui um clima tropical caracterizado por chuvas intensas no verão e inverno seco (Climate-

data.org, 2020). A precipitação média anual é de 781mm por ano, com a maior parte das 

chuvas a cairem em Janeiro. A costa sul de Moçambique é influenciada por uma zona 

subtropical anticiclônica dominada pelos ventos alísios do sudeste. 

A temperatura ao longo da estação varia muito pouco, com temperaturas médias variando 

entre 26ºC em Janeiro e Fevereiro e 18ºC em Junho e Julho (Climate-data.org, 2020). A 

temperatura média anual é de aproximadamente 22.7ºC. 

4.2 ÁREAS PROTEGIDAS  

Moçambique insere-se na Ecorregião Marinha da África Oriental, que é reconhecida como 

tendo uma biodiversidade marinha significativamente elevada de importância global (WWF). 

De acordo com o atlas das Áreas Marinhas Protegidas, existem dezasseis Áreas Marinhas 

Protegidas (AMPs) em Moçambique e quatro Áreas de Gestão Marinha. A IUCN define AMPs 

como “um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido por meios 

legais ou outros meios eficazes, para alcançar a conservação da natureza a longo prazo com 

serviços de ecossistema e valores culturais associados”. O Centro para a Diversidade 

Biológica (CBD) define uma AMP como “Qualquer área definida dentro ou adjacente ao meio 

marinho, juntamente com a sua superfície de água e flora, fauna, características históricas e 

culturais associadas, que foi reservada por legislação ou outros meios eficazes, incluindo 
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costume, com o efeito de que sua biodiversidade marinha e/ou costeira goza de um nível de 

protecção mais elevado do que a área circundante. 

4.2.1 Nacala 

A Reserva Florestal de Baixo Pinda (a MPA mais próxima da porção de Nacala do projecto 

proposto) está localizada a 8km ao norte do local de aterragem, e a Reserva Florestal de 

Matibane está localizada a 28km ao sul do local de aterragem (Figura 4.1) (iBAT, 2020). O 

projecto não irá atravessar nenhuma AMP ou áreas terrestres protegidas. 

4.2.2 Maputo 

A Área Marinha Protegida de iSimangaliso (a MPA mais próxima da porção de Maputo do 

projecto proposto) está localizada a aproximadamente 105 km ao sul do local de aterragem, 

e a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro está situada a 37 km a sudeste do local de 

aterragem e a 10 km ao sul da rota do cabo submarino (Figura 4.2) (iBAT, 2020). A Reserva 

Especial de Maputo (Moçcambique) é adjacente à Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro 

e está localizada dentro de uma área terrestre. 

O cabo submarino e a infraestrutura associada não atravessarão nenhuma área marinha ou 

área terrestre protegida. 

 
Figura 4.1: Localização das duas áreas protegidas em relação a Nacala (Fonte: iBAT). 
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Figura 4.2: Localização das áreas protegidas em relação a Maputo. (Fonte: iBAT). 

4.3 Ecorregiões Marinhas 

4.3.1 Nacala 

O ambiente marinho ao largo da costa de Nacala situa-se na Ecorregião Marinha de Nacala-

Mossuril. Esta área foi identificada como importante para a conservação, mas não é 

considerada de significância global (EAME, 2004). Muito pouca literatura está disponível 

sobre a mesma. 

4.3.2 Maputo 

A ecorregião da Baía de Maputo-Complexo de Machangulo ocorre ao sul de Maputo e inclui 

a porção sul da Baía de Maputo. Esta região é importante pelos seguintes motivos (EAME, 

2004): 
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• Área de alimentação para tartarugas, dugongos e aves migratórias 

• Área de nidificação para tartarugas cabeçudas e tartarugas-de-couro 

• Estão presentes numerosos peixes endémicos e espécies de plantas  

• Presença de recifes de vermes tubulares únicos; e 

• Formações rochosas profundas, que são dominadas por cnidários coloniais sésseis 

(tipo de coral mole). 

4.4 AMBIENTE MARINHO  

 

A costa moçambicana alberga uma elevada biodiversidade de organismos marinhos (Pereira 
et. al., 2014). Esta é uma consequência da variedade de habitats e ecossistemas disponíveis 
presentes ao longo da costa. Estima-se que o litoral suporte: 
 

• 900 espécies de peixes associados a recifes, 

• 122 espécies de tubarões e raias (20% das quais estão listadas como Espécies 
Ameaçadas), 

• 30 espécies de peixes-cachimbo e 2 espécies de cavalos-marinhos, 

• 400 espécies de moluscos, 

• 27 espécies de mamíferos marinhos, 

• 5 espécies de tartarugas marinhas, 

• 270 espécies de corais duros e moles, 

• 14 espécies de ervas marinhas, e 

• 9 espécies de mangais. 
 
Moçambique dividiu a principal região costeira e offshore em três amplas ecozonas que são 
descritas abaixo (Figura 4.3). Para o propósito deste relatório, essas ecozonas são definidas 
como unidades de gestão abrangente com características marinhas e costeiras semelhantes. 
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Figura 4.3: Ecorregiões Costeiras encontradas ao longo da costa de Moçambique (Fonte: Pereira 

et. al. 2014). 

4.4.1 Zona Ecológica da Costa de Corais 

A costa ao largo de Nacala, onde o cabo de derivação de Nacala fará o desembarque, ocorre 

dentro da Ecozona bem definida da Costa de Corais, que se estende do Rio Rovuma a 

Pebane. Inclui o Arquipélago das Quirimbas a norte de Pemba e o Parque Nacional das Ilhas 

Primeira e Segunda a sul de Angoche. 

 

Os recifes nesta área são considerados um dos mais diversos ecossistemas do mundo, e em 
2012 foram reconhecidos como a segunda área de maior biodiversidade para espécies de 
coral no Indo-Pacífico (Obura, 2012 em Pereira et. al., 2014). Durante o levantamento da rota 
do cabo em Nacala, o levantamento costeiro começou na praia e prosseguiu em direção ao 
mar. Ele utilizou sonar de varredura lateral e fotografia subaquática e identificou a presença 
de coral perto da costa (Fugro 2020). Sempre que possível, o cabo será encaminhado em 
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torno de superfícies duras, incluindo recifes de coral, para limitar os impactos na vida marinha 
sensível. 

4.4.2 Zona Ecológica da Costa de Pântanos 

A Ecorregião da Costa de Pântano, através da qual o tronco principal passará, 

predominantemente na ZEE, ocorre no centro de Moçambique entre Angoche e o Arquipélago 

do Bazaruto. Nesta área a plataforma continental é larga, atingindo mais de 140km perto da 

Beira. No entanto, a elevada turbidez da água limita a formação de recifes de coral ao longo 

desta secção da costa. É pouco provável que a rota do cabo tenha impacto sobre os corais 

ou prados de ervas marinhas nesta ecorregião. 

4.4.3 Zona Ecológica de Dunas Parabólicas 

A Ecorregião da Costa de Dunas Parabólicas através da qual o cabo de derivação de Maputo 

passará e fará o desembarque perto da cidade de Maputo, estende-se desde o Arquipélago 

de Bazaruto até ao sul, na Ponto do Ouro. Os traços característicos desta região ao longo da 

costa são grandes e íngremes (até 120 m de altura), dunas parabólicas vegetativas com lagos 

e lagoas salgados. Nos casos em que as lagoas estão abertas para o oceano, ocorrem 

grandes estuários que normalmente suportam prados de ervas marinhas. Embora a 

ecorregião seja descrita como Costa de Dunas Parabólicas e grande parte da costa é 

caracterizada pela presença de dunas de areia, o local onde o cabo submarino irá fazer 

desembarque e onde a PIP está situada não tem actualmente nenhuma duna de areia 

presente, uma vez que estas foram transformadas por infra-estruturas como a estrada e 

casas adjacentes. 

 

No ambiente marinho, esta ecozona caracteriza-se pela presença de formações de recifes 
de arenito que se espalham ao longo da costa sul de Moçambique e são tipicamente 
colonizados por corais de recife moles em vez de corais duros. Contudo, os corais duros 
também estão presentes dentro desta ecozona, por exemplo, existem corais duros registados 
na Ilha da Inhaca e no Baixo Denae na Baía de Maputo, mas não são tão extensos como os 
corais duros encontrados dentro da Ecorregião da Costa de Corais. Em Maputo, o 
levantamento da rota do cabo começou a aproximadamente 0,5 km da costa e prosseguiu 
para o mar. A presença de coral não foi observada; no entanto, a área de 0,5 km perto da 
costa não pôde ser pesquisada pelo barco, pois a profundidade da água era inferior a 0,5 m 
e, portanto, a presença de corais mais perto da costa não foi confirmada (Fugro 2020). 

4.5 TAPETE DE ERVAS MARINHAS 

Os ecossistemas de ervas marinhas estão associados à costa moçambicana e foi registado 

que oito das doze espécies de ervas marinhas do Oceano Índico Ocidental ocorrem aqui 

(Pereira et. al., 2014). Estes tapetes são ecologicamente importantes, pois funcionam como 

viveiros de peixes de recife juvenis, e são um habitat importante para dugongos, tartarugas 

marinhas e espécies marinhas de valor comercial como os nudibranquios (pepinos do mar). 

 

As zonas de distribuição de ervas marinhas incluem baías arenosas, lodaçais, lagoas e 

estuários. São sistemas altamente valiosos, tanto do ponto de vista da biodiversidade como 

do ponto de vista comercial. Os prados de ervas marinhas não só fornecem importantes 

habitats de nicho para várias espécies durante o seu ciclo de vida, como também são 

importantes locais de alimentação para várias espécies, e fornecem à população local que 
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pesca vários peixes e invertebrados, uma fonte de alimentos rica em proteínas e um 

rendimento monetário (Scarlet, 2005 em Pereira et. al., 2014).  

 

Das imagens de satélite do Google Earth parece existirem prados de ervas marinhas que o 
cabo submarino atravessará no local Nacala. O levantamento da rota do cabo confirmou a 
presença de ervas marinhas perto do local de desembarque. 
 
Conforme observado na Seção 4.4.3, o levantamento marinho para o desembarque de 

Maputo não cobriu a rota dentro de aproximadamente 0,5 km da costa e, portanto, a presença 

ou ausência de ervas marinhas não foi confirmada nesta área (Fugro 2020). As ervas 

marinhas podem estar presentes na área com base em informações da literatura. A Figura 4-

4 de Bandeira e Paula (2014) apresenta um mapa mostrando a distribuição conhecida dos 

tapetes de ervas marinhas na Baía de Maputo. 

 

 
Figura 4.4: Mapa mostrando a cobertura de ervas marinhas na Baía de Maputo (áreas azul 

escuro) (Fonte: Bandeira e Paula, 2014). Estrela vermelha indica o local de aterragem. 
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4.6 MANGAIS 

 

Em Moçambique, as florestas de mangal cobrem cerca de 396.080ha e ocorrem 

principalmente em áreas abrigadas da linha costeira, como ao longo de baías, estuários, 

pântanos e deltas (Barbosa et al., 2001). Os deltas e estuários de rios maiores no centro de 

Moçambique apresentam as maiores concentrações de florestas de mangal. No entanto, mais 

de 1.821ha dessas florestas de mangal são perdidas por ano, principalmente devido ao 

desmatamento não controlado para uso dos recursos para fins domésticos, migração costeira 

descontrolada e desenvolvimento industrial dentro da zona costeira (Barbosa et al., 2001).   

 

Globalmente, estima-se que Moçambique suporte 2,3% da área mundial de floresta de 

mangal e foi classificado em 13º no mundo em termos de cobertura de mangal (Pereira et. 

al., 2014). Das 15 espécies de mangal encontradas ao longo do continente Africano, nove 

ocorrem em Moçambique (Barbosa et al., 2001; Pereira et. al., 2014).   

 

Áreas de mangal importantes no norte de Moçambique incluem o Arquipélago das Quirimbas, 

a Baía de Pemba e a costa da Província de Nampula. Embora existam alguns mangais ao 

longo das margens norte e oeste da baía de Fernão Veloso, uma avaliação de revisão 

documental, usando imagens de satélite no Google Earth, bem como visitas ao local, indica 

que o projecto não irá atravessar ou impactar em nenhum mangal na área de Nacala. 

 

Tal como ocorre na área de Nacala, embora existam mangais na Baía de Maputo, uma 

avaliação de revisão de documental, usando imagens de satélite do Google Earth, bem como 

em Macamo et. al, 2015, indicam que o projecto não irá atravessar ou impactar nenhum 

mangal. 

4.7 VEGETAÇÃO TERRESTRE 

4.7.1 Nacala 

Embora se espere encontrar Floresta Costeira e Densa ao longo da costa da Baía de Fernão 

Veloso, o local de PIP é caracterizado pela presença de machambas (campos agrícolas) e 

desenvolvimento urbano (Figura 4.5). O projecto, portanto, não terá impacto sobre a 

vegetação terrestre nativa e intacta. 

4.7.2 Maputo 

Na área de Maputo, o cabo irá atravessar aproximadamente 10m de dunas de areia com 

vegetação. Esta área já foi impactada pela construção da Avenida da Marginal, e a vegetação 

presente, portanto, não é mais pristina (Figura 4.6). O impacto do projecto nesta vegetação 

é, portanto, provável que seja de significância baixa a negligenciável. 
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4.8 USO ACTUAL (PRÉ-DESENVOLVIMENTO) DO SOLO 

4.8.1 Nacala 

O local de Nacala está situado na praia mais a noroeste da Baía de Fernão Veloso. Como  

tal, o uso atual do solo nesta área é uma praia pública usada para atividades recreativas e 

de pesca de subsistência. A linha costeira é usada para atividades de pesca comercial de 

pequena escala. Os usos do solo adjacentes à praia pública são predominantemente 

residenciais por natureza. 

4.8.2 Maputo 

O local de Maputo está situado perto da Avenida da Marginal, na parte noroeste da Baía de 

Maputo. Como tal, o uso do solo é de desenvolvimento urbano e o ambiente da praia 

parece ser usado para a pesca e para outros recursos naturais. 

 
Figura 4.5: Imagens de satélite mostrando a cobertura do solo presente na PIP de Nacala 
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Figura 4.6: Imagens de satélite mostrando a cobertura do solo presente na PIP de Maputo 
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5 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO  

5.1 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 tanto 

os líderes tradicionais, seleccionados com base em regras tradicionais e líderes eleitos. A 

Figura 5.1. Ilustra a estrutura administrativa do Governo local. 

 

Em Moçambique, a terra é normalmente detida pelo Governo, embora o Governo reconheça 

o papel do direito consuetudinária. A terra, portanto, ainda é amplamente regulamentada e 

controlada por chefes e anciãos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Estrutura do Governo Local. 

5.2 DEMOGRAFIA 

5.2.1 Nacala 

A Província de Nampula é a mais populosa de Moçambique, com uma população de 

aproximadamente 5.251.293 (20,6% da população total de Moçambique) de acordo com o 

censo de 2017 realizado pelo Instituto Nacional De Estatistica (INE).. Este número subiu de 
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4.084.656 em 1997, o que indica um crescimento populacional de cerca de 2,8% ao ano 

(Clube de Moçambique, 2019; INE, 2020). 

 

O tronco de Nacala e o local de queda de terra ficam dentro da cidade de Nacala, que cobre 

aproximadamente 319 km2 e, de acordo com o censo de 2017, tem uma população de 

aproximadamente 287.536 habitantes ((www.citypopulation.de; 2020). A densidade 

populacional é de 901,2 habitantes / km2 com um crescimento populacional de 3,4% ao ano 

(INE, 2020). 

 

A população da cidade é caracterizada por uma população muito jovem. De acordo com o 

censo de 2017, 45,8% da população tem menos de 15 anos e 51,5% da população tem entre 

15 e 64 anos de idade ativa (INE, 2020). 

 

Em termos de sexo, existem mais mulheres (51,6%) do que homens (48,4%) a viver na cidade 

(INE, 2020). Com base na experiência da CES na área, a maioria das famílias são chefiadas 

por homens. 

5.2.2 Maputo 

A Província de Maputo teve uma população de 1.908.078 habitantes no censo de 2017. Este 

número subiu de 1.205.709 em 2007 o que indica um crescimento populacional de 

aproximadamente 4% ao ano para a Província (Clube de Moçambique, 2019; INE, 2020). 

 

O tronco e local de aterramento de Maputo fica dentro da Cidade de Maputo, que cobre 

aproximadamente 347,7 km2 e, de acordo com o censo de 2017, tem uma população de 

aproximadamente 1.080.277 habitantes (www.citypopulation.de; 2020). A densidade 

populacional é de 3230 habitantes/km2 com um crescimento populacional de apenas 0,08% 

ao ano para a Cidade de Maputo (INE, 2020). 

 

A população da cidade é caracterizada por uma população de meia-idade. De acordo com o 

censo de 2017, 64,8% da população está em idade produtiva entre 15 e 64 anos e 31,6% da 

população tem entre 0 e 15 anos (INE, 2020). 

 

Em termos de sexo, existem mais mulheres (51,7%) do que homens (48,3%) a viver na cidade 

(INE, 2020). 

5.3 MEIOS DE SUBSISTÊNCIA, RENDA E DESPESAS DO AGREGADO 

FAMILIAR 

A agricultura, pesca e silvicultura em Moçambique contribuíram com 24,04% para o produto 

interno bruto (PIB) em 2019 (Statista, 2020). É, portanto, considerado um importante 

contribuidor para a economia do país, especialmente porque a agricultura de subsistência 

emprega a maior parte da força de trabalho do país, especialmente nas áreas rurais.  

 

Nacala situa-se na Zona de Pesca Litoral Centro-Norte (FEWS, 2014), onde a principal fonte 

de subsistência é caracterizada pela pesca, principalmente de espécies como lagostim, atum, 

cavala, sardinha, anchova, lagosta e lula. A agricultura é usada para complementar esta 

http://www.citypopulation.de/
http://www.citypopulation.de/
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actividade, e as culturas comumente cultivadas nessas áreas incluem mandioca, milho, feijão 

e vegetais que podem crescer em solos arenosos que são normalmente de baixa fertilidade.  

 

A Cidade de Maputo está inserida na Zona de Pesca do Litoral Sul que se estende ao longo 

da área costeira de Gaza e litoral de Maputo (FEWS, 2014). As principais fontes de 

estratégias de subsistência nesta região incluem agricultura, pecuária, pesca e emprego. Esta 

área é muito povoada e as cidades de Maputo e Xai-Xai têm uma influência significativa na 

economia local, com as estratégias de subsistência nestas cidades a dependerem menos da 

agricultura, pecuária e pesca Uma grande parte dos habitantes que vive em Maputo está 

formalmente empregada, com a Cidade de Maputo contribuindo com 20% para o PIB de 

Moçambique. Os sectores mais significativos que contribuem para isso incluem os do 

comércio, transportes, comunicações e manufactura (Urban Resilience Hub, 2020). 

5.4 PROPRIEDADES CULTURAIS 

Dado que a única parte terrestre do projecto é a PIP, que está localizada ao longo da costa, 

é pouco provável que o projecto afecte cemitérios familiares, cemitérios ou locais sagrados. 

Contudo, no caso pouco provável de durante a visita ao local para a AIAS se determinar que 

propriedades culturais como os descritos acima serão afectados pela PIP e infraestruturas 

associadas, o proponente trabalhará com a comunidade local e autoridades relevantes para 

evitar o impacto desses locais, ou conduzirá um estudo especializado para determinar 

potenciais impactos ou sensibilidade.  

5.5 LOCAIS DE PATRIMÓNIO MARINHO 

Uma pesquisa bibliográfica e discussão com o Ministério da Cultura e Turismo indicou que 

embora haja vários destroços de naufrágios ao largo da costa moçambicana, a localização 

de muitos deles permanece desconhecida. O levantamento de rotas marinhas que foi 

realizado pela Fugro em 2021 abrangeu as áreas costeiras (começando a partir da praia em 

Nacala e aproximadamente 0,5 km ao largo em Maputo), de águas rasas e o alinhamento da 

rota de águas profundas desde a PIP de Maputo até à Unidade de Derivação (UD) MPT, e 

desde a PIP de Nacala até à PIP da Unidade de Derivação. Foi utilizado um sonar de 

varrimento lateral para identificar superfícies de rochas duras, pedregulhos, destroços de 

naufrágios e detritos ao longo da rota que se fez o levatamento. Com base nos resultados do 

levantamento utilizando esta tecnologia, nenhum destroço de naufrágio foi identificado na rota 

proposta em nenhum dos desembarques. 
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6 PROCESSO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES 

INTERESSADAS E DA COMUNIDADE 

6.1 INTRODUÇÃO  

O Processo de Participação Pública (PPP) envolve a consulta pública em geral. O processo 

facilita a disseminação de informação sobre o projecto e a identificação das PI&As indirecta 

e directamente afectadas.   

 

O PPP será descrito em pormenor no Relatório de PPP que fornece as considerações de 
todas as reuniões realizadas durante a fase de EPDA da AIAS. É depois alargada após a 
realização das reuniões públicas de divulgação do REIA sobre todo PPP. O documento final 
do PPP com todas as actas relevantes das reuniões e registos de presenças é submetido à 
MTA, juntamente com os outros relatórios completos da AIAS. O Relatório de PPP para a 
Fase EPDA foi preparado para o Projeto e será submetido ao MTA concomitantemente a este 
relatório. O Relatório do PPP documenta o alcance das partes interessadas realizado até o 
momento para o Projecto. 
 

De acordo com o Regulamento da AIAS moçambicana (Decreto nº.45/2004 de 29 de 

Setembro e o Decreto nº 42/2008, de 4 de Novembro, que altera alguns artigos do Decreto 

nº 45/2004), o projecto proposto foi classificado pela MTA como um Projecto de Categoria A, 

que inclui a implementação de um PPP. 

 

O PPP é crucial para qualquer projecto de Categoria A. É vital que todas as PI&As não só 

estejam conscientes do projecto e das suas possíveis implicações negativas, mas também 

compreendam o projecto e os seus potenciais benefícios para as suas comunidades e 

ambiente circundante. A falha em assegurar isto poderia causar disputas e desacordos entre 

as comunidades, o desenvolvedor e as autoridades governamentais e conduzir à ruptura das 

estruturas sociais estabelecidas. 

 

Como parte deste processo, são organizadas reuniões de consulta pública onde todas as 

PI&As são convidadas e têm assim uma oportunidade de expressar e registar as suas 

preocupações, expectativas e comentários relativos ao projecto proposto e ao processo de 

autorização ambiental. 

6.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL  

Tanto a Constituição como a Lei do Ambiente estabelecem os direitos dos cidadãos a terem 

acesso a informação e a participarem na tomada de decisões sobre actividades que possam 

afectar o ambiente. O engajamento das partes interessadas é um requisito legal para 

projectos de Categoria A e o MTA preparou uma Directiva para o processo de Engajamento 

das partes interessadas publicada como Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho. 

 

A necessidade de Engajamento das Partes Interessadas é ainda reforçada pelo novo 

Regulamento sobre o Processo de Reassentamento resultante de Actividades Económicas 

(Decreto 31/2012, de 8 de Agosto). O Artigo 13 deste Regulamento aponta a necessidade de 
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assegurar a Participação Pública ao longo de todo o processo de desenvolvimento e 

implementação de Planos de Acção de Reassentamento dos projectos. 

 

Espera-se que a fase de PPP da AIAS: 

 

• Identifique as partes interessadas;  

• Divulgue informação às partes interessadas;  

• Faça a gestão do diálogo com o proponente da actividade;  

• Assimile e tenha em consideração os comentários públicos recebidos; e  

• Forneça feedback em resposta aos resultados do diálogo e contributos de modo a 
demonstrar como estes foram tidos em conta na concepção da actividade. 

6.3 ACTIVIDADES DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS  

O PPP envolve reuniões com comunidades e autoridades locais, bem como reuniões em 

Nacala e Maputo para prestar contas às partes interessadas provinciais, a fim de apresentar 

o projecto e divulgar a EPDA, bem como a AIAS. 

6.4 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA  

O principal objetivo das reuniões de consulta pública é divulgar as principais conclusões da 
avaliação preliminar, apresentar os potenciais impactos e riscos identificados durante o 
Estudo de Pré-Viabilidade e explicar o processo de EIA e quais estudos especializados serão 
realizados. 
 

A divulgação da EPDA e da AIAS incluirá reuniões públicas abertas nas comunidades e nas 

cidades de Nacala e Maputo, e será realizada em cinco fases distintas: 

• Preparação da lista de partes interessadas. 

• Consultas preliminares com as comunidades e algumas instituições governamentais 
e organizações não governamentais. 

• Submissão do EPDA às instituições relevantes e disponibilização para consulta antes 
das reuniões públicas. 

• Preparação e entrega de cartas-convite às partes interessadas relevantes. 

• Realização de reuniões de consulta pública nas comunidades afectadas, Nacala e 
Maputo. 

 

As reuniões de consulta pública foram agendadas para os dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2021 
em Maputo, Nampula e Nacala respectivamente para o Projecto. As reuniões a realizar em 
Nampula e Nacala foram remarcadas para os dias 25 e 26 de novembro de 2021, 
respetivamente. Antes de todas as reuniões públicas, um rascunho deste documento EPDA 
foi disponibilizado em um site público e cópias impressas foram distribuídas em locais-chave 
para visualização do público. Os detalhes das reuniões públicas foram anunciados em jornais 
e estações de rádio locais. 
 
Os detalhes completos do envolvimento das partes interessadas estão documentados no 
Relatório PPP, apresentado com este relatório EPDA.. 
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7 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS RISCOS 

AMBIENTAIS E SOCIAIS 

7.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO   

Para orientar o desenvolvimento dos TdR para estudos especializados e da AIAS, foi aplicada 

uma abordagem estruturada de avaliação de risco. No presente EPDA foi utilizada para 

identificar questões ambientais e sociais (A & S), e foi realizada uma avaliação preliminar da 

significância das questões. O risco foi então avaliado combinando a significância com a 

potencial dificuldade de mitigar as questões, com o "grau de dificuldade para mitigar" 

interpretado em termos de eficácia, praticidade e relação custo-eficácia. Posteriormente, foi 

aplicada uma matriz de risco para se chegar a uma classificação final de risco. 

Esta metodologia é descrita mais detalhadamente a seguir. É importante notar que a 

avaliação do risco, que é feita a um nível elevado, difere da avaliação de impacto que será 

utilizada pelos especialistas durante a fase de AIAS. A escala de significância ambiental 

avalia a importância de um impacto particular. Esta avaliação tem de ser realizada no contexto 

relevante, uma vez que um impacto pode ser ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da 

significância de um impacto depende fortemente dos valores da pessoa que faz o julgamento. 

Por esta razão, os impactos de natureza social, em especial, têm de reflectir os valores da 

sociedade afectada. Foi aplicada uma escala de quatro pontos de significância do impacto 

(Tabela 7.1). 

Tabela 7.1: Escala de classificação da significância ambiental 

Significância  Descrição 

Muito 

Elevada  

  

Estes impactos constituiriam uma mudança importante e geralmente permanente no 

ambiente (natural e/ou social) e normalmente resultariam em efeitos severos/muito severos, 

ou efeitos benéficos/muito benéficos. 

Elevada 

Estes impactos resultarão geralmente em efeitos a longo prazo no ambiente social e/ou 

natural. Os impactos classificados como elevados terão de ser considerados pelos 

decisores do projecto como constituindo uma mudança importante e normalmente a longo 

prazo para o ambiente (natural e/ou social). Estes teriam de ser vistos de uma forma séria. 

Moderada 

Estes impactos resultarão geralmente em efeitos a médio e longo prazo no ambiente social 

e/ou natural. Os impactos classificados como moderados terão de ser considerados pelos 

decisores do projecto como constituindo uma mudança bastante importante e normalmente 

a médio prazo para o ambiente (natural e/ou social). Estes impactos são reais mas não 

substanciais. 

Baixa 

Estes impactos resultarão geralmente em efeitos a médio e curto prazo no ambiente social 

e/ou natural. Os impactos classificados como baixos são geralmente pouco importantes e 

constituem geralmente uma mudança a curto prazo no ambiente (natural e/ou social). Estes 

impactos não são substanciais e são susceptíveis de ter pouco efeito real. 
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O grau de dificuldade de mitigação dos vários impactos varia de muito difícil a facilmente 

alcançável. As quatro categorias utilizadas são enumeradas e explicadas na Tabela 7.2 

abaixo. A viabilidade prática das medidas, a viabilidade financeira das medidas e a sua 

potencial eficácia foi tomada em consideração ao decidir sobre o grau de dificuldade 

adequado. 

Tabela 7.2: Escala de classificação do grau de dificuldade de mitigação 

Dificuldade Descrição 

Muito difícil 

  

O impacto poderia ser mitigado, mas seria muito difícil assegurar a eficácia e/ou alcançar 

técnica/financeiramente 

Difícil  

 

O impacto poderia ser mitigado, mas haveria alguma dificuldade em assegurar a eficácia 

e/ou a implementação   

Alcançável O impacto pode ser mitigado de forma eficaz sem muita dificuldade ou custo 

Facilmente 

alcançável 
O impacto pode ser fácil e eficazmente mitigado 

 

É mostrada na Tabela 7.3 abaixo a matriz de risco determina o nível geral de risco associado 

a um impacto, através da comparação da significância do impacto e da sua dificuldade de 

mitigação. 

Tabela 7.3: Matriz de risco derivada do emparelhamento da significância do impacto e a sua 

dificuldade de atenuação 

Potencial de 

Mitigação 

Significância do Impacto 

Baia Moderata Elevada Muito Elevada 

Muito difícil Médio Risco Grande Risco Risco Extremo  Risco Extremo  

Difícil Menor Risco Médio Risco Grande Risco Risco Extremo  

Alcançável Menor Risco Menor Risco Médio Risco Grande Risco 

Facilmente alcancável Menor Risco Menor Risco Menor Risco Médio Risco 

 

Os impactos que são de significância elevada a muito elevada e difíceis a muito difíceis de 

mitigar são considerados como riscos ambientais ou sociais "extremos" para o projecto. Os 

impactos que são menos significativos e mais fáceis de mitigar são classificados como 

"grandes" a "médios" a "menores", ou seja, geralmente impactos de significância baixa a 

moderada para os quais a mitigação é alcançável a facilmente alcançável. Os impactos 

podem potencialmente ser de elevada significância, mas se a mitigação for facilmente 
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alcançável, estes são classificados como riscos "médios", de acordo com a Tabela 7.3. As 

implicações das categorias de risco são explicadas na Tabela 7.4. 

Tabela 7.4: Categorias de Risco 

Risk Description 

Extremo  

Serão necessárias acções significativas de mitigação para reduzir estes riscos. Em alguns 

casos, pode não ser possível reduzir estes riscos extremos, o que significa que eles 

provavelmente evitarão que a opção seja usada (levantada como uma bandeira vermelha nesta 

avaliação). 

Elevado 

Estes riscos são de natureza séria, e sem medidas de mitigação efectivas seriam obstáculos 

importantes para o projecto. Estes devem ser monitorados e geridos e, em combinação, os 

principais riscos podem exigir o uso de uma opção diferente para atingir os objectivos dos 

projectos. 

Médio 

Estes riscos são de natureza menos grave, mas ainda são importantes, e precisam ser 

reduzidos a Tão Baixo Quanto Razoavelmente Possível (TBQRP) em benefício do meio 

ambiente ou da rede social afectada. Isoladamente, estes riscos são geralmente insuficientes 

para evitar que o projecto prossiga. 

Menor 

Estes riscos são geralmente aceitáveis para o projecto e o ambiente, e a sua mitigação é 

desejável, mas não é essencial. A melhor prática da indústria, no entanto, deve ser seguida e 

os riscos mitigados para evitar um efeito cumulativo desses impactos. 

7.2 AVALIAÇÃO DE RISCO  

Consulte as Tabelas 7-5 abaixo para uma avaliação dos riscos biológicos e sociais 

associados ao projecto do cabo submarino. Foram identificados catorze riscos para o 

projecto. Em todos os casos, medidas de mitigação e selecção de rotas garantiram que o 

projecto terá o menor impacto social e ambiental possível, e como tal, onze riscos são 

classificados como riscos negativos menores, dois são benefícios positivos menores, e um (o 

impacto nos recursos do património marinho) é susceptível de ter uma significância 

negligenciável. 

O Artigo 10.1a do Decreto 54/2015 estabelece que devem ser avaliadas falhas fatais relativas 

à actividade. Não foram identificadas falhas fatais para este projecto e, por conseguinte, 

nenhuma faz parte desta avaliação. De uma perspectiva ambiental e social, é evidente que o 

projecto apresenta um risco muito baixo para a população e para o ambiente, pelo que o 

projecto deve prosseguir para a fase de AIAS. 
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Tabela 7.5: Resumo dos riscos biológicos na área do projecto. 

Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

Resíduos e Poluição 

Perturbação do 

leito marinho 
Baixa 

A aterragem do cabo pode resultar na 

perturbação do leito marinho, o que é 

significativo quando se atravessam 

características sensíveis como prados de ervas 

marinhas e recifes de coral. No entanto, deve 

notar-se que a pegada do cabo é relativamente 

pequena (o cabo normalmente varia de 1,7 cm 

a 5 cm de diâmetro, portanto, uma pegada de 

17m2 em cada comprimento de 1 km. Tubo 

articulado com um diâmetro de até 10 cm pode 

ser usado em pequenas seções . O impacto 

associado a aterragem do cabo é, portanto, 

restrito a uma superfície relativamente pequena 

e é de curta duração. Contudo, o impacto pode 

ser de maior significância quando o cabo 

atravessar características sensíveis, tais como 

corais e prados de ervas marinhas. 

Facilmente 

Alcançável 

A pesquisa marinha realizada para 

Nacala indica a presença de recife de 

coral e ervas marinhas (Fugro 2020).  

Para reduzir o impacto sobre estas 

características sensíveis, alinhado por 

mergulhadores para evitar 

características (tanto quanto possível) 

e  atrelado a permanecer na posição, 

resultando em um risco menor. 

A pesquisa marinha realizada para 

Maputo indica que não foram 

observados corais ou ervas marinhas 

ao longo da rota do cabo; no entanto, 

o levantamento não abrangeu a área 

mais próxima da costa (Fugro 2020). 

A Baía de Maputo é uma área 

conhecida por ervas marinhas 

(Bandeira e Paula, 2014). É 

necessária uma avaliação adicional 

durante a Fase da ESIA. 

MENOR- 

Suspensão de 

sedimentos 
Moderad 

Podem ocorrer rupturas na vida marinha e na 

vegetação entremarés devido ao aumento da Alcançável 

O equipamento de aragem de cabos 

corta uma porção do fundo suave do 

oceano onde o cabo cai, e o 

sedimento deslocado volta a cair no 

MENOR- 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

turbidez e a redução da qualidade da água 

durante a instalação. 

A diminuição da transparência da água e o 

aumento dos sólidos em suspensão podem ter 

os seguintes impactos na vida marinha: 

• Limitação da luz necessária para a 
fotossíntese de plantas marinhas 

• Redução da capacidade de 
alimentação dos peixes que avistam 
visualmente as suas presas 

• Afectar negativamente as espécies 
invertebradas que dependem da 
alimentação por filtro 

• Danos nas guelras de larvas de peixes 
jovens. 

Este impacto será de significância moderada, 

mas é de curta duração e sobre uma pequena 

área. 

lugar à medida em que o arado passa. 

O jateamento visa fluidificar o 

substrato mole abaixo do cabo para 

permitir que este se afunde no 

substrato, com o substrato a cair por 

cima do cabo. 

Não é proposta nenhuma abertura de 

trincheira, pelo que não são deixadas 

pilhas de sedimentos nos lados da 

trincheira subaquática para 

enchimento numa fase posterior, e 

não ocorre nenhum segundo evento 

de manipulação/distúrbio do substrato 

(como aconteceria se as trincheiras 

fossem enchidas). 

O arado do cabo e o jateamento, 

ainda assim produzem uma pluma 

menor (suspensão dos sedimentos do 

fundo) na coluna de água.  Deve-se 

notar, contudo, que a actividade de 

instalação é de muito curto prazo (na 

magnitude de poucos ou menos dias), 

temporária, localizada para a rota do 

cabo e área imediatamente 

circundante. 

 A extensão espacial seria 

provavelmente limitada devido ao 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

curto período de tempo em que o 

material permanece na coluna de 

água, associado a uma rápida diluição 

num ambiente de mar aberto. O 

impacto potencial de qualquer 

suspensão e deposição de 

sedimentos dependerá, no entanto, 

da sensibilidade da biota na 

vizinhança da instalação do cabo e 

das condições ambientais marinhas 

locais (tais como correntes e acção 

das ondas). 

Ruído Baixa 

O ruído excessivo no oceano pode resultar em 

comportamentos de evasão da fauna marinha, 

por meio do mascaramento dos sons marinhos 

e chamamentos faunísticas biologicamente 

significativos, e possível ruptura do 

comportamento alimentar e reprodutivo de 

certas espécies.  

No entanto, o ruído subaquático ligado à 

instalação de cabos submarinos está associado 

ao movimento da embarcação e baixo em 

comparação com outras atividades, como ruído 

de sonar ou explosões (Taorimina et. al., 2018). 

Além disso, estes efeitos estão normalmente 

restringidos a uma área limitada e são limitados 

também no tempo. 

Difícil de 

alcançar 

.As opções de  projecto  de 

propulsores redutores de ruído, além 

daquelas com as quais as 

embarcações estão atualmente 

equipadas, não são prática ou 

financeiramente viáveis, dada a 

significância do baixo impacto. 

Pode ser considerada a investigação 

da optimização estrutural para reduzir 

a resposta de excitação e a 

transmissão do ruído da estrutura ao 

casco. 

Deve ser considerada a selecção de 

máquinas a bordo, juntamente com 

medidas adequadas de controlo de 

MENOR- 



Estudo de pré-viabilidade ambiental e termos de referência 
-Final 

CES Serviços de Consultoria Ambiental e Social 

 

SISTEMA DE CABOS SUBMARINOS DE MOÇAMBIQUE 64 

 

Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

vibrações, localização adequada do 

equipamento no casco, e optimização 

das estruturas das fundações que 

possam contribuir para reduzir o ruído 

subaquático irradiado e o ruído a 

bordo que afecta os passageiros e a 

tripulação. 

Efeito no recife Baixa 

Os cabos submarinos não enterrados podem 

criar recifes artificiais resultando no que é 

conhecido como o "efeito de recife" 

(Langhamer, 2012 em Taorimina et. al., 2018). 

Em sedimentos suaves, os cabos não 

enterrados podem ter um efeito de recife mais 

forte do que os cabos enterrados localizados 

num substrato naturalmente duro. O efeito de 

recife pode ser considerado um efeito positivo, 

uma vez que estas áreas têm normalmente 

uma biodiversidade mais elevada. Contudo, em 

alguns casos pode resultar num efeito negativo, 

pois estas estruturas podem actuar como 

corredores que facilitam a introdução de 

espécies não nativas sésseis. Contudo, até à 

data, não há provas de que tenham actuado 

como corredores que facilitem a introdução de 

espécies não-nativas. 

Facilmente 

Alcançável 

Se o cabo submarino for enterrado em 

áreas de sedimentos suaves, então 

este impacto será negligenciável. Se 

não for enterrado, é provável que o 

cabo se enterre em qualquer 

eventualidade devido ao seu peso e, 

portanto, também é considerado 

negligeciável.  Se o cabo atravessar 

áreas rochosas, o pequeno diâmetro 

do cabo é pouco provável que resulte 

num efeito de recife e, como 

consequência, a questão é 

considerada menor. 

MENOR- 

Emaranhamento 

de cabos 

colocados na 

Baixa 
Antes de 1950 havia provas de emaranhamento 

de mamíferos marinhos e peixes com cabos 

telegráficos, particularmente em torno da 

Afacilmente 

lcançável 

Os avanços da tecnologia resultaram 

em que este impacto fosse de baixa 
MENOR- 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

superfície com 

peixes e 

mamíferos 

marinhos 

plataforma continental. No entanto, com os 

notáveis avanços tecnológicos na concepção, 

levantamento e métodos de aterragem de 

cabos, esta situação foi praticamente 

eliminada. Os cabos na plataforma continental 

e na encosta superior continental são 

geralmente enterrados e os cabos são 

colocados sob tensão sem folga (Carter et. al. 

2009), pois a folga pode resultar em 

emaranhamentos. 

 

probabilidade e, portanto, de baixa 

significância. 

Perturbação/ 

interrupção das 

actividades de 

pesca 

 

Moderada 

A instalação do cabo requer a presença de um 

navio, bem como de maquinaria a operar no 

navio e no leito marinho. A presença do navio e 

maquinaria pode interferir directamente com as 

actividades pesqueiras (comerciais e 

artesanais), pois estas podem estar no caminho 

destes navios. O ruído gerado pelas actividades 

pode também afectar indirectamente a pesca, 

uma vez que afasta a fauna marinha. No 

entanto, como mencionado anteriormente, 

estes efeitos são normalmente restringidos a 

uma área limitada e por um tempo também 

limitado. Os impactos são, portanto, 

susceptíveis de ser de baixa significância. 

Facilmente 

Alcançável 

Recomenda-se que os contratantes 

que colocarem o cabo notifiquem os 

pescadores comerciais e artesanais 

da sua presença e da duração da sua 

permanência na zona. 

MENOR- 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

Perturbação de 

locais de 

Património 

Marítimo 

 

Baixa 

A perturbação do leito marinho poderia resultar 

na perda de locais do património marítimo, tais 

como detroços de naufrágios, bem como locais 

arqueológicos pré-históricos. 

Facilmente 

Alcancável 

Um levantamento marinho utilizando 

dados de sonar de varrimento lateral 

e ecosonda de feixes múltiplos 

registados de 3 m a 1000 m de 

profundidade da água indicou que não 

foram encontrados destroços de 

naufrágios ao longo das rotas 

propostas.  Sendo assim, não haverá 

impacto nos recursos do património 

marítimo. 

Negligenciável 

Poluição do 

ambiente 

Moderada 

A descarga de águas de porão, esgotos e 

resíduos alimentares da embarcação lançadora 

poderia resultar na poluição do ambiente 

marinho, o que afectaria a fauna marinha e os 

seres humanos dependentes do mar para a sua 

subsistência. 
Facilmente 

Alcançável 

Todos os resíduos de navios serão 

geridos de acordo com os requisitos 

estabelecidos na Convenção 

Internacional para a Prevenção da 

Poluição por Navios (MARPOL), 

especificamente o Anexo I que 

abrange a Prevenção da Poluição por 

Combustíveis e Águas Oleosas, o 

Anexo IV que abrange a Prevenção 

da Poluição por Esgotos e o Anexo V 

que estabelece os Regulamentos 

para a Prevenção da Poluição por 

Resíduos. 

MENOR- 

Moderada 

Vazamentos e derrames acidentais de 

combustível de embarcações podem ter 

impacto na fauna e flora marinhas e nos seres 

humanos dependentes do mar para a sua 

Facilmente  

Alcançável 

O navio cumprirá com o disposto no 

Anexo I da MARPOL - Prevenção da 

Poluição por Combustíveis, e terá um 

plano de contingência para a poluição 

marinha por combustíveis sob a forma 

MENOR- 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

subsistência. de Plano de Emergência contra a 

Poluição por Combustíveis a bordo do 

navio (SOPEP). 

Todos as embarcações terão 

procedimentos para manuseamento 

de produtos químico de óleos e 

combustíveis e serão implementados 

procedimentos de monitoramento de 

Saúde, Segurança e Ambiente com as 

condições metereológicas e limites de 

pessoal durante a instalação do cabo. 

Moderada 

As emissões atmosféricas dos motores das 

embarcações poderiam afectar a qualidade do 

ar, o que teria impactos na saúde dos 

trabalhadores das embarcações e de outros 

usuários próximos, em particular quando se 

trabalha perto da costa. 
Alcançável 

Todas as embarcações envolvidas 

em actividades de instalação 

cumprirão com o disposto no Anexo VI 

da MARPOL 73/78 sobre poluição 

atmosférica e o Código Técnico NOx 

(2008) Directrizes de Implementação, 

edição de 2017 (IMO, 2017). A 

actividade dos navios nas áreas do 

projecto é temporária. 

Os impactos são, portanto, prováveis 

de ser de significância baixa. 

MENOR- 

Benefícios 

Sócio-

económicos 

Baixa 

A instalação do cabo e a construção da PIP 

resultará na criação de pequenas 

oportunidades de emprego para os residentes 

locais moçambicanos. Este será um pequeno 

Alcançável 

Sempre que possível, deve ser dada 

preferência aos nacionais 

moçambicanos, especialmente 

MENOR+ 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

benefício positivo do projecto. quando é necessária mão-de-obra 

não qualificada e semi-qualificada. 

A perda de terras residenciais ou de machamba 

potencialmente utilizados por membros da 

comunidade. 

 

Alcançável 

A construção da PIP exigirá a 

atribuição dos direitos da terra ao 

requerente. Se este estiver situado 

numa terra com direitos já atribuídos a 

outra parte ou pessoa, então será 

necessária a consulta em torno da 

realocação desses direitos. No 

entanto, dado que a pegada é de 

apenas 8,16 m2, o impacto associado 

da realocação da terra será de menor 

significância. 

MENOR- 

Elevada 

Acesso à Internet de alta velocidade. 

Alcançável 

A instalação do projecto permitirá o 

acesso a alta velocidade e a preços 

acessíveis aos residentes de 

Moçambique. Isto contribuirá para o 

desenvolvimento de negócios e 

investimento no país. 

ELEVADO+ 

Perturbação 

e/ou 

encerramento 

da praia 

 

Baixa 

A praia pode ser temporariamente fechada 

durante a construção da PIP, o Sistema de 

Terra e a aterragem e enterro do cabo na praia 

e na zona entremarés. Para além disto, pode 

haver um aumento de tráfego devido à 

presença de veículos de construção. 

Estas actividades podem afectar as estratégias 

Alcançável 

Qualquer encerramento temporário 

necessário da praia deve ser 

minimizado em termos de duração.  

Os impactos serão minimizados 

durante o pico de uso da praia pelas 

comunidades locais (por exemplo, fins 

de semana e feriados), sempre que 

possível, mantendo apenas uma 

MENOR- 
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Questão 

  

Classificação 

da 

Significância  

Comentário 

Potencial 

de 

Mitigação 

Desafios da mitigação Risco 

de subsistência dos membros da comunidade 

que dependem da praia para aceder a fontes 

alimentares e outros recursos naturais, como 

não poderão colher destas áreas enquanto a 

praia estiver fechada. 

Este impacto será de curta duração. 

pequena parte do acesso à praia 

fechada (ou seja, não toda a praia).  

Anúncios regulares de rádio e jornais 

locais e comunicações com a 

Autoridade Portuária e o comandante 

do porto serão feitos para limitar a 

inconveniência do fechamento da 

praia. 

As actividades terrestres/entremarés 

ocorrerão apenas durante o dia.  Não 

será necessária iluminação adicional. 

Estes efeitos estão normalmente 

restritos a uma área limitada e são 

limitados no tempo. Espera-se, 

portanto, que os impactos sejam de 

menor significância. 
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8 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA OS ESTUDOS 

ESPECIALIZADOS 
 

Devido ao facto de todos os riscos associados ao projecto serem menores, é necessário 

apenas um estudo especializado para fornecer dados adequados para confirmar uma 

avaliação de risco menor. Esta secção, no entanto, fornece também motivação para a 

exclusão de estudos especializados adicionais, tais como os que se seguem: 

• Levantamento do Património Marinho; 

• Avaliação de Impacto Social; e 

• Avaliação da EcologiaTerrestre.   

8.1 ESTUDOS NECESSÁRIOS COMO PARTE DO  

PROJECTO  

8.1.1 Estudo de recifes de coral e tapetes de ervas marinhas 

Com base nos resultados dos levantamentos costeiros, em águas rasas e em águas 
profundas realizados pelo Projecto para os segmentos de Nacala e Maputo (Fugro 2020), 
recomenda-se um estudo especializado para determinar o impacto do projecto proposto nos 
recifes de coral e prados de ervas marinhas para o ambos os locais de desembarque na área 
costeira. O estudo especializado proposto fornecerá informações adicionais relacionadas à 
significância ecológica dos recursos. Além disso, com base no feedback durante o 
envolvimento das partes interessadas, uma revisão adicional da pesca comercial também é 
recomendada. Os termos de referência para este estudo foram delineados na secção abaixo. 
 

• Fornecer  uma descrição do ambiente marinho ao longo da rota do cabo nos Mares 
Territoriais de Moçambique e na ZEE. 

• Identificar possíveis características sensíveis ao longo da rota do cabo entre Nacala 
e Maputo. As características sensíveis podem incluir recifes de coral duro, recifes de 
coral , duros, recifes de corais moles, corais de águas profundas e leitos e tapetes de 
ervas marinhas. 

• Avaliar os impactos do cabo nas características sensíveis conhecidas e fornecer 
medidas práticas de mitigação. 

• Com base na revisão da informação disponível e na identificação de habitats sensíveis 

acima, se necessário, efectuar levantamentos de mergulho em locais representativos 

seleccionados dentro de cada tipo de habitat sensível na área próximo a costa, onde 

o cabo poderá ser enterrado. 

• Foi realizado um levantamento do leito marinho para a rota Maputo-Nacala, pelo que 

se deve rever os dados disponíveis de sonar de varrimento lateral em locais 

seleccionados para validar o tipo de habitat. Não são necessários levantamentos de 

mergulho nem são possíveis para o cabo submarino principal de Maputo-Nacala em 

águas profundas.  

• Identificar quaisquer espécies de importância de conservação, incluindo espécies da 

Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas/CITES potencialmente afectadas pelo 

projecto proposto, com base na literatura actual e utilizando uma abordagem de 

habitat. 
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• Identificar quaisquer medidas de mitigação adicionais para assegurar que o projecto 

evita impactos em habitats sensíveis, contribui para objectivos de sustentabilidade, ou 

fornece uma contribuição positiva para o ambiente. 

• Identificar os riscos residuais que subsistirão após a implementação da concepção e 

planeamento da mitigação. 

• Avaliar o impacto cumulativo em termos das actividades actuais e propostas na área. 

 

8.2 MOTIVAÇÃO PARA ESTUDOS NÃO CONSIDERADOS NECESSÁRIOS PARA 

O PROJECTO PROPOSTO: 

8.1.2 Levantamento do Património Marinho 

O levantamento da rota de cabos realizado pela Fugro em 2021 cobriu as áreas costeiras, 

áreas de águas rasas e o alinhamento da rota de águas profundas desde a PIP de Maputo 

até à Unidade de Derivação (UD) MPT, e desde a PIP de Nacala até à UD MNC. O sonar 

Sidescan foi utilizado para identificar superfícies de rocha dura, pedreulhos, destroços de 

naufrágios e detritos ao longo da rota em que se fez o levantamento. Com base nos resultados 

do levantamento utilizando esta tecnologia, não foram identificados destroços de naufrágios 

e, portanto, não é necessário fazer um levantamento de património marinho. 

8.1.3 Avaliação de Impacto Social 

A localização da PIP foi seleccionada para evitar impactos em quaisquer casas e é pouco 

provável que haja impacto em quaisquer machambas (campos agrícolas) dada a sua 

localização adjacente à praia e a sua pequena pegada de aproximadamente 8,16m2. 

Portanto, não é necessário fazer uma avaliação de impacto social separada. Os impactos no 

ambiente social serão abordados directamente no relatório da AIAS. 

8.1.4 Avaliação da Ecologia Terrestre  

Uma vez que as PIP estão localizadas dentro de áreas urbanas em terras que já foram 

transformadas e devido à sua pequena pegada ecológica, é pouco provável que a estrutura 

tenha impacto na ecologia terrestre (fauna e flora). Portanto, não será realizada uma 

avaliação ecológica, mas sim os impactos serão abordados directamente no relatório de 

AIAS, tal como no ambiente social. 
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9 CONCLUSÕES E PASSOS SEGUINTES  
 

9.1 CONCLUSÕES 

Uma avaliação dos potenciais riscos para este projecto revelou que com a implementação de 

medidas de mitigação sólidas, especialmente na fase de concepção através de uma rota 

cuidadosa e da selecção do local de PIP, não existem riscos elevados ou mesmo médios 

para este projecto. Características sensíveis, como corais observados e tapetes de ervas 

marinhas, foram evitadas sempre que possível para as áreas de desembarque de Nacala 

durante a Fase de Planeamento e, onde isso não for viável, os métodos de enterramento 

foram ajustados para reduzir os impactos em recursos sensíveis. No entanto, não há 

informações suficientes no estudo da rota do cabo para confirmar a significância ecológica, 

portanto, uma avaliação adicional será realizada para ambos os desembarques. Dos catorze 

riscos identificados, onze são negativos menores, um é positivo menor, um é Positivo Maior, 

e um é negligenciável (Tabela 9.1). 

Tabela 9.1: Resumo dos riscos biofísicos associados ao projecto 

Questão 

 

Classificação 

da 

significância 

Potencial de 

Mitigação 
Risco aAntecipado 

Perturbação do leito marinho Baixa 
Facilmente 

Alcancável 
MENOR- 

Suspensão de sedimentos Moderada Alcancável MENOR - 

Ruído Baixa 
Facilmente 

Alcancável 
MENOR - 

Efeito de recife Baixa Alcancável MENOR - 

Emaranhamento de cabos colocados 

a superfície com peixes e mamíferos 

marinhos 

Baixa Alcancável MENOR - 

Perturbação/ interrupção das 

actividades de pesca 
Moderada Alcancável MENOR - 

Perturbação dos locais de Património 

Marítimo 
Baixa 

Facilmente 

Alcancável 
NEGLIGENCIÁVEL 

Poluição do Ambiente: Descarga de 

águas de porão, esgotos, resíduos 

alimentares 

Moderada Alcancável MENOR - 

Poluição do Ambiente: Vazamentos e 

derrames acidentais de combustível 

das embarcações 

Moderada Alcancável MENOR - 



Estudo de pré-viabilidade ambiental e termos de referência 
-Final 

CES Serviços de Consultoria Ambiental e Social 

 

SISTEMA DE CABOS SUBMARINOS DE MOÇAMBIQUE 73 

 

Poluição do Ambiente: Emissões 

atmosféricas dos motores das 

embarcações 

Moderada Alcancável MENOR - 

Benefícios sócio-económicos: criação 

de pequenas oportunidades de 

emprego 

Baixa Alcancável MENOR 

Benefícios sócio-económicos: Acesso 

à Internet de alta velocidade. 
Baixa Alcancável ELEVADO+ 

Benefícios sócio-económicos: Perda 

de terras residenciais ou de 

machamba 

Baixa Alcancável MENOR - 

Perturbação e/ou encerramento da 

praia 
Baixa Alcancável MENOR - 

9.2 PASSOS SEGUINTES 

Este EPDA e TdR descreveram os potenciais riscos associados ao projecto e forneceu os 

TdR detalhados para estudos especializados que serão necessários durante a fase de AIAS. 

Estes estudos serão muito provavelmente realizados em meados de 2021. 

 

O relatório a ser preparado para a AIAS será dividido em vários volumes para cobrir a 

informação, conforme estipulado pelas exigências moçambicanas. Os volumes serão os 

seguintes: 

• Volume 1: Relatório de Delimitação de Âmbito (Este Volume) 

• Volume 2: Estudos Especializados 

Este volume incluirá o Estudo 1: Recifes de Corais e Prados de Ervas Marinhas / Estudo de 

Especialidade Marinha, conforme descrito no Capítulo 8, bem como quaisquer relatórios 

técnicos adicionais que possam ser preparados para o projecto. 

Volume 3: Relatório de Impacto Ambiental e Social (AIAS) 

É provável que este volume inclua o seguinte (mas é de notar que a Tabela de Conteúdos 

apresentado abaixo é indicativo e pode mudar): 

  

1. INTRODUÇÃO 

2. PROCESSO DE AIAS   
3. QUADRO LEGAL 
4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  
5. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO 
6. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SÓCIO-ECONÓMICO   
7. DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DE USO DO SOLO  
8. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS BIOFÍSICOS  
9. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO-ECONÓMICOS  
10. BENEFÍCIOS DE PROJECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NACIONAIS E REGIONAIS 
11. RECOMENDAÇÕES  
12. CONCLUSÕES   
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• Volume 4 : Relatório de Participação Pública 

 

A consulta pública é concluída com a preparação de um relatório da consulta pública, que 

será submetido como parte da AIAS.   

• Volume 5: Programas de Gestão Ambiental e Social 

Todas as recomendações citadas no relatório de AIAS (resultantes do processo de AIAS) 

serão descritas no Programa de Gestão Ambiental (PGA), que fornecerá detalhes sobre os 

Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) que deverão ser implementados durante as 

fases de construção e operação do projecto. 

 

Documento de Resumo Não Técnico: Este documento fornecerá um breve resumo da AIAS. 
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