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1 INTRODUÇÃO 
 
O Sistema de Cabo Submarino 2Africa envolve a instalação de um sistema de cabo submarino 
que irá melhorar significativamente a conectividade em toda a África e Oriente Médio. Com 
37.000 quilômetros (km) de comprimento, 2Africa será um dos maiores projectos de cabos 
submarinos do mundo e irá interconectar a Europa, o Oriente Médio, em 35 estações terminais 
em 26 países em toda a 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 pontos 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 
de desvio submarinos que atravessam a Zona Económica Exclusiva (ZEE) e as mares 
Territoriais (MT) de Moçambique. O Projecto envolverá também a instalação de cabo de costa 
no ambiente costeiro e de praia, e a construção de uma Câmara de Junção para cabos 
submarinos e terrestres / Poços de Inspeção de Praia (PIP) em cada local de pouso adjacente 
à praia, em Nacala e Maputo para conectar o componente submarino aos componentes do 
cabo terrestre (figura 1-3). 
 
A Coastal & Environmental Services Mozambique Lda (CES) foi contratada pela ASN 
(empresa de desenho, fabricação e instalação de cabos) para liderar o processo de pedido de 
licença ambiental e desenvolver a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) do projecto para 
atender aos requisitos da legislação de Moçambique e, portanto, liderou o processo de 
divulgação do Estudo  de Pré- Viabilidade Ambiental e Definição de Ambito (EPDA) e Termos 
de Referência para as Partes Interessadas e Afetadas (PI&As) pelo projecto. O Ministério da 
Terra e Ambiente (MTA) através da Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), entidade a nível 
central de Avaliação de Impacto Ambiental, classificou o projecto de instalação do sistema de 
Cabos Submarinos 2Africa Moçambique na Categoria A, de acordo com o item. n), n.º 2.1 do 
anexo II, do Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental, aprovado pelo 
Decreto n.º 54/2015, de 31 de dezembro de 2015, estando portanto sujeito à realização do 
Estudo de Impacto Ambiental nos termos do artigo 11.º do mesmo regulamento. Consulte o 
Apêndice D para a Carta de Categorização. 
 
Para este projecto, o Processo de Participação Pública (PPP) foi concebido de forma a garantir 
o cumprimento dos requisitos definidos no Regulamento n.º 54/2015, de 31 de dezembro de 
2015, que pressupõe o envolvimento das partes interessadas e a necessidade de divulgação 
de informação do projecto e elaboração de relatório detalhando a condução da consulta 
pública, no âmbito do processo de elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental. Assim, as 
reuniões de consulta pública tiveram lugar nos dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2021 em Maputo, 
Nampula e Nacala respectivamente. As reuniões a realizar em Nampula e Nacala repetiram-
se nos dias 25 e 26 de Novembro de 2021, respectivamente. 
 
As seguintes comunidades afetadas pelo projecto (ver Figura 1 a 3) foram identificadas: 

• Em Nacala, o PIP está localizado na praia de Fernão Veloso, no bairro de Naherenque 
posto administrativo de Mutiva. 

• Em Maputo o PIP localiza-se na praia da Costa do sol, bairro com o mesmo nome, 
distrito Municipal Ka-Mavota. 
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Figura 1.1: Localização do PIP e do sistema de Terrestre no desembarque de Nacala 

 

 
Figura 1.2: Localização do PIP e do sistema Terrestre no desembarque de Maputo 
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Figura 1.3: Mapa ilustrando a rota do cabo ao longo da costa de Moçambique e as posições dos 

pontos de desembarque em Maputo e Nacala. 
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2 DETALHES DO CONSULTOR E DO PROPONENTE 
 

2.1 O PROPONENTE 
 

O proponente para este projecto é a Vodacom Moçambique, que é o ‘Provedor de 

Aterrissagem’ ou representante do Desenvolvimento do Projecto em Moçambique. Os 

detalhes de contato da Vodacom Moçambique: 

 

Sr. Jerry Mobbs 

Email: Jerry.Mobbs@vm.co.mz  

Edificio Vodacom,  

Rua dos Desportistas, 649  

Maputo, Moçambique 

 

2.2 O CONSULTOR 
 

Este documento foi preparado pela Coastal and Environmental Services Mozambique Lda 

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

(MTA). 

 

Os detalhes de contato da CES são: 

 

Ms Lina Buque 

Email: L.Buque@cesnet.co.za 

Tel: +258 84 359 1856 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1st floor Right, Fomento Ward, 

Maputo, Moçambique  

 

Dra Chantel Bezuidenhout 

Email:c.bezuidenhout@cesnet.co.za  

Tel: +27 83 320 2074 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1st floor Right, Fomento Ward, 

Maputo, Moçambique  

 

  

mailto:Jerry.Mobbs@vm.co.mz
mailto:L.Buque@cesnet.co.za
mailto:c.bezuidenhout@cesnet.co.za
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3 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 

3.1 OBJETIVOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
A Consulta Pública visa abordar as preocupações, questões e dúvidas levantadas pelas 
Partes Interessadas e Afetadas (PI&As) sobre as principais questões que os afetam ou 
podem afetar como resultado do projecto. As reuniões de Consulta Pública visam também 
garantir que as questões levantadas pelos PI&A sejam documentadas e consideradas pela 
Equipe Técnica de Avaliação de Impacto Ambiental (EIA), oferecendo-lhes a oportunidade de 
comentar os resultados dos estudos. Este processo também permite o estabelecimento de 
um canal de comunicação entre o público e o Consultor, bem como entre o público e o 
Proponente, a ser utilizado ao longo do processo de implementação do EIA, de forma 
abrangente, aberta e transparente. 
 
Os objetivos do processo de consulta pública da fase de EPDA incluem: 
 

• Informar as partes interessadas e afetadas sobre o projecto proposto; 

•  Apresentar as principais conclusões do EPDA; 

• Documentar e responder a todas as perguntas, comentários e sugestões e 
incorporá-los aos relatórios relevantes, se aplicável. 
 

3.2 O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 
Ao abrigo da legislação moçambicana, o processo de AIA é regulamentado pelo Decreto n.º 
54/2015, de 31 de dezembro de 2015, aplicável a todos os sectores público e privado. O 
Ministério da Terra e Ambiente (MTA), através dos Serviços Provinciais de Ambiente, é a 
autoridade responsável pela revisão e aprovação do EPDA. O Diploma Ministerial n.º 
130/2006, de 9 de junho, referente ao Processo de Participação Pública (PPP) define o 
processo como um procedimento de grande importância no processo de AIA, e também como 
o principal elo de comunicação entre as agências governamentais e os diversos sectores da 
sociedade civil e comunidades locais. O processo de participação pública visa auxiliar a 
equipe técnica, não só na identificação dos impactos negativos e positivos da atividade, mas 
também apoiar a avaliação e desenho de medidas de mitigação e auxiliar no estabelecimento 
de consenso e confiança entre I & APs envolvidos no projeto. O EIA engloba Processos de 
Participação Pública que incluem a participação de todas as Partes Interessadas e Afetadas, 
incluindo entidades governamentais e não governamentais que desenvolvam ou pretendam 
desenvolver atividades na área de estudo. 
 
A Diretiva Geral para o Processo de Participação Pública (PPP) no processo de EIA, Diploma 
Ministerial 130/2006 de 19 de julho de 2006, estipula que a participação pública é uma parte 
crucial do processo de EIA e é obrigatória para projectos categorizados como A+, A e B. Na 
fase de EPDA e TdR, deve haver consulta pública e um relatório final documentando o 
processo de participação do público conduzido deve ser preparado que capture todas as 
questões, preocupações e comentários levantados pelas PI&As. Este relatório, o relatório 
PPP, deve ser apresentado com o EPDA e posteriormente atualizado durante a consulta 
pública durante a Fase ESIA. O relatório final do EIA apresentado às autoridades abordará 
as preocupações e questões levantadas durante o PPP. 
 
O PPP envolve consultas ao público em geral para facilitar a divulgação de informações sobre 
o projecto e identificar as Partes Interessadas e Afetadas. Isso inclui reuniões públicas para 
oferecer as PI&As a oportunidade de participar de reuniões públicas que devem ser 
conduzidas na presença das autoridades. Cópias de toda a documentação relevante, 
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incluindo cartas-convite, anúncios e registros de presença foram incorporadas aos Apêndices 
A - C deste relatório. 
 
O processo de consulta pública compreendeu uma abordagem de cinco etapas para atingir 
os objetivos definidos na Seção 3.1. Essas etapas incluíram: 
 

• Identificação das Partes Interessadas e Afetadas; 

• Divulgação de informações para garantir o envolvimento das PI&As; 

• Convocação de reuniões para consulta pública; 

• Coleta e registro de contribuições das PI&As; e 

• Elaboração do Relatório de Participação Pública. 
 
A secção abaixo descreve as diferentes actividades realizadas durante o processo de 
Consulta Pública. 
 

3.2.1  Identificação das partes interessadas e afetadas 

 
Uma série de cartas-convite foram endereçadas e enviadas às Partes Interessadas e 
Afetadas incluídas na base de dados que o CES possui de projectos anteriores desenvolvidos 
nas áreas de influência do projecto. O banco de dados foi revisado e atualizado para garantir 
ampla representação. O processo de Participação Pública envolveu representantes de 
órgãos governamentais, representantes das comunidades locais e da sociedade civil em 
geral. O Apêndice E fornece uma lista abrangente das partes interessadas e afetadas que 
foram convidadas a participar das reuniões de consulta pública relevantes. 
 

3.2.2 Disseminação de Informação 

 
As informações sobre o projecto foram divulgadas às Partes Interessadas e Afetadas através 
dos seguintes meios: 
 
Documento de Informação 
O documento informativo ou Resumo Não Técnico (RNT) foi distribuído 15 dias antes da 
realização das reuniões. Este documento foi anexado às cartas-convite e forneceu aos 
PI&Asuma descrição do projecto, as diferentes alternativas consideradas, a avaliação dos 
impactos negativos mais significativos e, finalmente, as conclusões e recomendações do 
EPDA. Além de fornecer um resumo geral do projecto, o objetivo deste documento é fornecer 
informações suficientes aos PI&Aspara que possam fornecer ao consultor uma contribuição 
construtiva na forma de perguntas, comentários e sugestões em relação ao projecto. Isso 
permite um maior envolvimento das PI&As, pois eles têm a oportunidade de revisar as 
informações relacionadas ao projecto antes de comparecer às reuniões agendadas. 
 
Anúncios e convites 
O período de convocatória para divulgação do Projecto de EPDA e os pormenores relativos 
às reuniões de consulta pública foram publicados no Jornal Notícias a 21 de Setembro de 
2021. O mesmo foi também divulgado na Rádio Moçambique-Antena Nacional (Maputo) e 
Emissor Provincial de Nampula no dia 20 de Setembro 2021 durante as sessões da manhã e 
da noite. As duas reuniões adicionais realizadas (uma em Nampula e outra em Nacala) foram 
anunciadas na Rádio Moçamique-Emissora Provincial de Nampula nos dias 9,12,15,18,22 e 
24 de novembro, tanto nas sessões da manhã como à noite. 
 
Cartas-convite foram distribuídas às autoridades governamentais do governo provincial, 
secretário de estado, municipalidades e administrações distritais de Maputo, Nampula e 
Nacala, informando-as formalmente sobre as reuniões e solicitando a sua presença. Todas 
as cartas-convite foram acompanhadas de cópias impressas do RNT do EPDA para o 
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Projecto de Sistemas de Cabo Submarino 2Africa, Moçambique. Amostras das cartas-convite 
são fornecidas no Apêndice B. Quando necessário, o recebimento das cartas-convite foi 
confirmado por telefone. 
 
O rascunho do EPDA estava disponível para revisão e comentário em formato electrónico no 
site da CES (http://www.cesnet.co.za/mozambique-submarine-cable-system). Além disso, 
cópias impressas dos relatórios foram disponibilizadas nas seguintes instituições: 
 

─ Direcção Nacional do Ambiente - Maputo; 
─ Serviços Provinciais de Terras e Meio Ambiente - Nampula; 
─ Município de Nacala; e 

 
Os interessados que desejassem receber informações sobre o projecto ou quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o mesmo puderam fazê-lo através do Email: 
L.Buque@cesnet.co.za ou pelo telefone: 873591856; 
 
Foi informado que as reuniões cumpririam as restrições impostas pelo atual Estado de 
Calamidade Pública no país, decretadas em decorrência da pandemia COVID-19. 
 

http://www.cesnet.co.za/mozambique-submarine-cable-system
mailto:L.Buque@cesnet.co.za
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4 RESUMO DAS CONSULTAS PÚBLICAS 
 

As reuniões de consulta pública foram facilitadas pela CES e programadas para acontecer de 5 a 7 

de outubro de 2021, bem como de 25 a 26 de novembro de 2021, conforme abaixo incluída abaixo. 

A Equipe de Consulta Pública era composta pelos seguintes membros: 

 

• Um representante do consultor ambiental, CES (Sra. Lina Buque), 

• Três representantes da Vodacom Moçambique (Basilio Pereira, Gil Freitas e Daniel Junior), 

• Dois técnicos dos serviços ambientais provinciais de Nampula (Heles Adriano e Ali 
Armando), 

• Um técnico da Direção Nacional de Meio Ambiente (Bernardino Victor). 

• Representantes de outras instituições governamentais da área de influência do projecto, 
bem como representantes da sociedade civil (registros de presença foram incluídos no 
Apêndice C). 

 

Os encontros foram realizados em português por meio de apresentação em formato digital - 

datashow - (slides em PowerPoint). As evidências fotográficas das reuniões realizadas são 

fornecidas nas ilustrações 1-7 abaixo. 

 

Em Maputo, a 5 de outubro de 2021, a apresentação foi seguida de uma sessão de discussão 

(sessões de perguntas e respostas) de forma a dar aos participantes a oportunidade de colocarem 

questões, preocupações ou recomendações em relação ao projecto. 

 

É importante notar que o processo completo de consulta pública (ou seja, uma apresentação do 

projecto pelo consultor ambiental seguida de uma sessão de discussão) só foi realizado na cidade 

de Maputo durante as reuniões realizadas durante o período de divulgação de outubro. As reuniões 

de divulgação completa foram realizadas em Nampula e Nacala durante o período de divulgação 

de novembro (por favor, consulte as secções incluídas abaixo). 

 

No dia 6 de outubro de 2021, a apresentação do projeto foi realizada em reunião em Nampula, 

porém, após a conclusão da apresentação, a reunião foi cancelada por decreto de sua Excelência 

o Secretário de Estado da Província de Nampula, Mete Gondola. Dessa forma, os participantes não 

tiveram a oportunidade de apresentar suas dúvidas sobre o projeto. Sua Excelência, Secretário de 

Estado, cancelou a reunião por acreditar que os participantes deveriam ter tido a oportunidade de 

trazer uma declaração institucional por escrito refletindo a posição da organização / instituição que 

eles representam. Para além disto, Sua Excelência o Secretário de Estado da província de 

Nampula, também cancelou a reunião em Nacala que estava agendada para dia 7 de Outubro de 

2021, e como tal esta reunião foi remarcada para novembro. 

 

O consultor ambiental (CES), em nome do proponente, apresentou uma carta ao Ministério da Terra 

e Ambiente datada de 18 de outubro de 2021, a fim de esclarecer qual seria a  situação, 

questionando com o MTA sob que jurisdição o secretário permanente cancelou a reunião, e em 

consequência o que se esperava do proponente dai em diante, uma vez que o consultor seguiu 

todos os procedimentos legais relativos ao processo de divulgação pública. Em resposta, o MTA 

através da DINAB informou ao consultor (CES) que o proponente deveria repetir as reuniões 

canceladas, dando assim aos participantes a oportunidade de apresentarem as suas declarações 
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institucionais escritas. No cumprimento desta recomendação, as reuniões a realizar em Nampula e 

Nacala foram reagendadas para os dias 25 e 26 de Novembro, respectivamente. 

 

Tabela 4.1: Agenda de reuniões de consulta pública 

LOCAL DATA HORA 

Maputo: Vip Hotel  5 Outubro 9h00 

Nampula Hotel Millenium 6 Outubro 9h00 

Nacala - Indico Executivo Hotel 7 Outubro 9h00 

Nampula Hotel Millenium 25 Novembro 9h00 

Nacala - Indico Executivo Hotel 26 Novembro 9h00 

 
A reunião realizada em Nampula no dia 25 de novembro de 2021 foi presidida pelo Diretor dos 
Serviços Provinciais de Ambiente (SPA), Dr. Luís Tomas Sande e Dr. Bernardino Victor em 
representação da Direcção Nacional do Ambiente. O Director do SPA abriu a reunião referindo que 
o projecto proposto é de suma importância para o país não só porque vai garantir emprego a alguns 
nacionais, mas também para potenciar a dinâmica económica do país através de comunicações 
mais eficazes e de qualidade. Ele comentou que os presentes devem prestar atenção ao conteúdo 
do EPDA, pois os impactos ambientais associados ao projecto podem afetar o meio marinho. Por 
sua vez, o representante da DINAB afirmou que todos estiveram presentes para participar nas 
discussões da consulta pública e, como tal, espera que todos participem e contribuam com as 
discussões. 
 
A reunião realizada em Nacala a 26 de novembro de 2021 foi presidida pelo Sr. Surice Amade dos 
Serviços de Infraestruturas Distritais e pelo Sr. Zacarias Cantueia, dos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas, ambos em representação do administrador distrital que infelizmente não 
pôde comparecer à reunião. 
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Ilustração 4.1: Reunião de consulta pública em Maputo a 5 de outubro de 2021 
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Ilustração 4.2: Reunião de consulta pública em Nampula no dia 6 de Outubro 
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Ilustração 4.3: Reunião de consulta pública em Nampula no dia 25 de Novembro 
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Ilustração 4.4: Reunião de consulta pública em Nampula no dia 26 de Novembro 

 

4.1 RESUMO DO CONTEÚDO DAS APRESENTAÇÕES 
 

Em todas as reuniões realizadas (ou seja, em outubro e novembro de 2021), o conteúdo do 
EPDA e  TdR foi apresentado pelo consultor. Esta apresentação discutiu os objetivos, 
localização do projecto, motivação do projecto, o processo de AIA, bem como uma descrição 
do ambiente social e biofísico. As informações apresentadas estão resumidas a seguir: 
 

➢ Descrição e localização do projecto: A Vodacom Moçambique (o ‘Proponente’) 
está a propor o desenvolvimento do Sistema de Cabo Submarino 2Africa com 37.000 
quilómetros (km) que irá melhorar significativamente a conectividade em África e no 
Médio Oriente. O Projecto 2Africa irá incluir dois locais de aterragem de cabos em 
Moçambique, um em Nacala e o segundo em Maputo. Irá requerer a instalação e 
operação de dois cabos submarinos através da Zona Económica Exclusiva (ZEE) e 
águas territoriais de Moçambique. 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. 

➢ 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. 
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➢  Avaliação Preliminar de Risco Ambiental e Social: Nenhuma falha fatal foi 
identificada para este projecto. 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 EIA. 

➢ 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. 

➢ Poço de Inspecçào 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. 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. 

➢ 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. Durante a fase operacional, estima-se que cerca de seis 
trabalhadores serão empregados em Maputo e mais seis em Nacala. 
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5 MATRIX DE REGISTO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

A Tabela 5.1 fornece um Roteiro de Comentários e Respostas que foi elaborado com base 
na sessão de discussão que se seguiu à apresentação em Maputo (5 de outubro de 2021), 
Nampula (25 de novembro de 2021) e Nacala (26 de novembro de 2021). 
 

Tabela 5.1: Matriz de perguntas e respostas 

Questão Resposta/comentário 

Reunião em Maputo 

Bernardino Victor (DINAB): Deviam 

estar  aqui presentes nesta reunião mais 

instituiçoes ainda que não sejam do 

governo, mas que tenham interesse e que 

trabalham na área marinha e outras áreas 

afins a este projecto. Apesar da 

publicitação no Jornal e na radio não sei 

quantos convites directos foram enviados. 

Entendo que todos não podemos estar na 

mesma sala devido as imposicoes da 

pandemia, mas penso que instituiçoes 

ligados ao ensino, ONG ambientais, as 

associações de pescadores, entre outros 

devem ser convidados para as reunies da 

fase de EIA. 

 

CES: para alem dos anuncios no Jornal Noticias e na 

Radio Moçambique foram enviados convites dirigidos, 

contudo representantes dessas instituições não se 

fazem presentes aqui. Iremos alargar a lista de convites 

para as proximas reuniões na fase de EIA. 

Bernardino Victor (DINAB) : Porque não 

se fez um estudo de impacto ambiental da 

componente terrestre do Cabo, a 

componente que sai do PIP até o data 

center? 

CES:   o presente estudo cobre apenas a componente 

marinha, desde a zona de praia e a secção marinha. 

 

Basilio: Para a componente terreste a Vodacom esta a 

trabalhar com o municipio de Maputo para ter as 

devidas autorizações para fazer as escavações 

necessarias para colocar o cabo em terra, da praia até 

ao centro de dados localizado na Universidade Eduard 

Mondlane.  

 

Bernardino Victor: essa componente terreste a que se 

refere deve ser sujeita a um estudo de imapcto 

ambiental. A Vodacom deve submeter a informação 

necessária para o licenciamento ambiental da 

actividade as autoridades competentes. As autoridades 

ambientais irão categorizar o projecto e em função 

disso emitir uma licença ambietal que permite poder 

fazer construções. A Licença ambiental é  a primeira de 

todas as licenças. O municipio depois pode emitir 

licença de construção, mas sem a ambiental as 

actividades de construção não podem iniciar.  

 

CES: recomendação  anotada. 

 

Resposta Adicional: A Vodacom Moçambique obteve 

as licenças necessárias para a construção de conduta 
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Questão Resposta/comentário 

terrestre em Maputo até à data, de acordo com o 

procedimento padrão aceite para qualquer trabalho 

terrestre. Não foram iniciadas as obras da câmara de 

visita ou condutas viradas para o mar em Maputo e 

estão em curso as autorizações e clarificação do 

processo para esta obra. 

Bernardino Victor: Matriz de riscos, 

como chegam a identificar os riscos, pode 

explicar? 

CES:  O risco foi  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. A escala 

de significância ambiental avalia a importância de um 

impacto particular. A  matriz de risco apresentada aqui 

determina o nível geral de risco associado a um 

impacto, através da comparação da significância do 

impacto e da sua dificuldade de mitigação. 

 

As 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. 

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. 

Bernardino Victor: áreas de coral não 

serão afectadas? Não vão partir corais 

durante a instalação do cabo? Nao se 

falou muito sobre os corais, vi sobre ervas 

marinmhas. qual vai ser o impacto do uso 

das embarcações 

CES: 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. 

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. 

Pelo facto,  Com base nos resultados do Levantamento 

batimétrico realizado na Costa, em Águas Rasas e 

Águas Profundas para os segmentos de Nacala e 

Maputo, foi determinado que é necessário um estudo 

especializado para determinar o impacto do projecto 

proposto nos recifes de coral e prados de ervas 

marinhas. 

 

Neste momento não podemos apresentar nenhum 

resultado de estudo especializado porque ainda não 

foram realizados. 

 

Resposta Adicional: Mergulhadores são usados para 

identificar áreas ocupadas por corais. Essas áreas são 

geralmente evitadas na medida do possível, pois 
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Questão Resposta/comentário 

grandes recifes de coral podem causar danos à 

embarcação. 

Eugenio Nhantumbo (INIMAR):  foi feito 

um estudo exaustivo em termos 

batimetricos para saber o que ocorre no 

leito do mar ao longo da rota do cabo? 

 

Foi feito um estudo para detectar se a 

localizacao do cabo não intefere ou nao 

compete com outros intereses que 

existem nessa área? Po cabo pode ser 

arrastado por uma embarcação.  

 

O cabo vai aguentar com a pressão da 

água? A pressão no fundo do mar é muito 

alta. Esses tipo de estudo é importante 

para evitar acidentes. 

CES: O Proponente, através do estudo de rotas de 

cabos, 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. 

 

O cabo será fixado ao fundo do mar pelo seu próprio 

peso no sedimento, por isso não ha o perigo de 

interferir com embarcacoes e ou afectar animais. O 

ministerio dos tranasportes e comunicacao deu 

autorizacao a Vodacom para instalar o cabo, por isso 

acreditamos nao haver conflitos de interesse. 

 

Resposta Adicional: Um estudo batimétrico completo 

foi realizado como parte do levantamento da rota do 

cabo. 

Seria necessário um grande navio comercial para 

poder arrastar o cabo. A uma profundidade de água de 

15m adequada para uma grande embarcação, o cabo 

é enterrado até um ponto a 1000m WD para Maputo. 

 

O cabo pode suportar a pressão no fundo do mar sem 

qualquer impacto no seu desempenho. 

Leonor Machiana (IDEPA/PESCAS):  a 

minha preocupação é com as 

comunidades de pescadores. O projecto 

preve instalar o poço de inspecção em 

áreas de praia onde pescadores fazem as 

suas actividades. Gostava de saber se 

essas comunidades de pescadores foram 

contactadas, se estão informadas sobre o 

projecto? Qual é a opiniào deles sobre 

este projecto? 

CES:  No estudo foi identificado a Perturbação/ 

interrupção das actividades de pesca como um 

impacto. 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. Pelo facto 

recomenda-se que o proponente notifique os 

pescadores comerciais e artesanais da sua presença e 

da duração da sua permanência na zona. Além disso, 

é importante notar que isso está limitado à fase de 

construção que é um período de cerca de três meses 

para todo o cabo em todas as águas de Moçambique e 

não apenas este desembarque. 

 

O consultor identificou associações de pesca em 

Maputo e Nacala, e o envolvimento com isso começará 

na fase de EIA. 
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Questão Resposta/comentário 

Alfredo Antonio (ANE):  O cabo vai 

atravessar estradas quer em Nacala ou 

em Maputo. Quero saber se ja foi 

efectuado algum contacto com a 

instituiçào que administra as estradas, isto 

é a ANE? 

 

 

CES: oproponennte ja entrou em contacto com a 

administracao nacional de estradas (ANA) e com a 

Revimo que gere a estrada da avenida da amarginal 

em Maputo. Apresentou se o projecto e a necessidade 

de atravessar os cabos na estrada. 

 

Durante a instalacao do cabo vao se usar boias para 

sinalizar o cabo. 

Noemia Xerinda (ANE):  ha que contactar 

a ANE para a questão dos trabalhos nas 

estradas. Ha que 

Noemia Xerinda (ANE):  Como sera a 

ligacao do cabo para as restantes 

provincias do país. Haverá sinalização do 

cabo ao longo da rota, colocação de boias 

de sinalização. 

Reunião em Nampula dia 25 de Novembro 

Luis Tomás Sande (SPA-Nampula):  

Gostava de saber qual é o material que 

compõe o cabo? Temos problemas com a 

deposição de polietileno nas águas do 

mar. 

CES:   O cabo de fibra óptica submarino é 
projetado com materiais para minimizar o impacto 
ambiental. O projeto do cabo acomodará fibras 
ópticas, que são alojadas em um tubo de aço 
inoxidável preenchido com gelatina, cercadas por 
duas camadas de fios de aço que formam uma 
cúpula para proteger contra pressão e contato 
externo e fornecer resistência à tração. Esta 
abóbada é então fechada em um tubo condutor 
hermeticamente selado e isolado com uma 
camada de polietileno. O revestimento externo de 
polietileno de baixa densidade fornece isolamento 
elétrico de alta tensão, bem como proteção contra 
abrasão (consulte a Seção 3.4.1 no EPDA). 
O cabo é preso a âncoras para evitar mais 
movimento lateral em zonas de surf de alta energia 
para fornecer estabilidade. Grampos para prender 
os tubos normalmente, na maioria dos terminais de 
cabos, a rota do cabo é perpendicular à frente da 
onda dominante, limitando assim o componente de 
arrasto lateral e, portanto, a necessidade de 
grampos. 
 
Vodacom (Alcides Humba): No momento não 
posso especificar a composição química do cabo, 
mas posso garantir que o cabo é feito de um 
material ecologicamente correto que não prejudica 
a vida marinha. 
 

Resposta adicional: O polietileno é geralmente 
um material plástico. Ele foi escolhido para a 
camada externa do cabo porque fornece 
isolamento de alta tensão, mas também porque é 
resistente ao envelhecimento oxidativo, ou seja, 
não se degrada ou se quebra na água do mar, o 
uso de metais não é viável, pois eles enferrujam e 

Luis Tomás Sande (SPA-Nampula):  : 

Será que o cabo não pode ser danificado 

por animais ao tentarem roer? 

José Albino Fernandes (Gabinete do 

Governador da província de Nampula):: 

Quais os perigos da aproximação do cabo 

para os animais? Haverá fixadores para 

evitar que o cabo seja arrastado? 
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Questão Resposta/comentário 

quebrar com o tempo. Geralmente, esse tipo de 
plástico também não é degradado por 
microorganismos. O uso de polietileno para a 
proteção do cabo de fibra óptica é muito diferente 
da poluição geral por plástico no ambiente marinho 
e, como tal, é altamente improvável que cause 
impacto no ambiente marinho. 
 
 

Luis Tomás Sande (SPA-Nampula):   

que ganhos o projecto trás para o país, 

havera pagamentos de impostos 

associados ao projecto? 

CES: existem vários impostos a serem pagos pelo 

projecto. Por exemplo  para a instalar o cabo a 

Vodacom precisa de ter o Título de Uso de Espaço 

Privativo Marinho (TUPEM)  emitido pelo Ministerio do 

Mar, Pescas e Águas Interiores. E paa obtenção da 

licença ha necessidade de pagar taxas. O mesmo 

procede para a obtenção da licença ambiental, ha 

obrigação de pagamento de taxas. 

 

INCM (Jose Mucamira): ha necessidade de 

pagamento de licencas de telecomunicaões, 

pagamentos de taxas anuais relativos a comunicações. 

 

Resposta adicional: Consulte a Seção 3.2 e 3.6.3 do 

EPDA. 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 atualmente 

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 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 a conectividade acessível, de alta velocidade 

e confiável ajudará na promoção do crescimento e 

desenvolvimento sustentável em Moçambique. 

Além disso, durante a fase de instalação, estima-se que 

até 120 trabalhadores serão empregados no pico da 

fase de construção, que está estimada em 

aproximadamente três meses. 

Dada a natureza da instalação, apenas será necessária 

mão de obra qualificada e semiqualificada. A 
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Questão Resposta/comentário 

nacionalidade dos trabalhadores dependerá da 

empresa contratante designada para a execução dos 

trabalhos. A mão-de-obra moçambicana é preferida 

porque é mais económica, no entanto, onde não se 

pode encontrar mão-de-obra qualificada e experiente 

em Moçambique, terá de ser contratada mão-de-obra 

estrangeira qualificada, particularmente durante a fase 

de construção. 

Durante a fase operacional, estima-se que cerca de 

seis trabalhadores serão empregados no local de 

Maputo e mais seis no local de Nacala. 

O investimento total do projecto é de R $ 5,32 milhões 

 

Esclarecimento pós-reunião: O valor do 

investimento inclui custos de mão de obra e 

construção. 

Rosalina Avilanahna (Direcção 

Provincial de Agricultura e Pescas de 

Nampula): dentro do vosso estudo 

envolviram as autoridades como o 

INAMAR, a INAHINA? Pergunto porque 

falaram que o projecto vai utilizar 

embarcação expercífcas para a instalação 

dos cabos. Gostava de saber também se 

contactaram a EMODRAGA, isto porque 

sob o meu ponto de vist sao instituições 

que tem algum interesse neste projecto. 

 

CES: O Instituto Nacional da Marinha (INAMAR), 

tomou conhecimento do projeto por ser esta a 

instituição responsável pelo exercício da autoridade 

marítima e também pela concessão de licenças 

especiais de uso de terras na zona costeira (este 

projeto requer licença especial e, como tal, um pedido 

foi feito para INAMAR).  

 

Foi enviada uma carta-convite ao Instituto Nacional de 

Hidrografia e Navegação (INAHINA) para solicitar a sua 

participação neste encontro, por considerarmos que a 

sua contribuição para o estudo é importante. O 

INAHINA foi convidado por ser uma entidade que tem 

como principal função facilitar a navegação segura nas 

águas costeiras e interiores do país, além de prestar 

diversos serviços de interesse para o projeto. O 

INAHINA não respondeu a esta ronda de reuniões, no 

entanto, será enviado um convite para as reuniões 

públicas durante a Fase do EIA. 

 

No que se refere à EMODRAGA (Empresa 

Moçambicana de Dragagem), actualmente é nosso 

entendimento que não será necessária nenhuma 

dragagem para o lançamento do cabo, visto que o cabo 

é colocado no fundo do mar. Apenas o trecho do cabo 

da praia a ser PIP será enterrado. Caso haja alteração, 

a EMODRAGA será notificada. Como tal EMODRAGA 

não foi notificado do projeto proposto, eles serão 

notificados durante a Fase de PPP da AIA. 

Rosalina Avilanahna (Direcção 

Provincial de Agricultura e Pescas de 

Nampula): penso que tambem devem 

contactar a Direccao de prevencao da 

poluicao marinha, um departamento do 

CES:  Obrigado anotado. O INAMAR (Instituto Nacional 

da Marinha) é parte interessada e afetada do projecto 

por ser a instituição responsável pela expedição do 

pedido de licença especial. Como tal, eles foram 

informados sobre o projecto. 
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INAMAR que trabalha com questoes 

ligadasd a poluicao do mar. 

Basilio Pedro Mucole (DPIC, NPLA):   

este e um projecto gigante e o relatorio 

nao indica o valor de investimento. 

Gostava de saber qual o valor de 

investimento? 

CES:  o valor total para Maputo e Nacala é de $ 5,32 

milhões de dólares. 

Esclarecimento pós-reunião: O valor do investimento 

inclui custos de mão de obra e construção. 

Basilio Pedro Mucole (DPIC, NPLA): 

Qual será a resposnsabilidade social do 

projecto? O projecto vai ser instalado na 

costa, haverá algum programa de 

desenvolvimento comunitario associado 

ao projecto? 

CES: até esta fase não temos informação sobre a 

realização  de projectos sociais por parte do 

proponente. 

 

Resposta adicional: A Responsabilidade Corporativa 

é gerenciada em nível de negócios e não em nível de 

projeto individual pelo Proponente do Projeto. Todo o 

Grupo Vodacom tem um compromisso com o 

desenvolvimento sustentável em ação e a nossa 

estratégia de sustentabilidade e o relatório de 

responsabilidade social corporativa fazem agora parte 

do processo de reporte anual. A Vodacom acredita 

firmemente no poder da tecnologia e dos serviços de 

comunicação para apoiar o desenvolvimento 

socioeconômico, aumentar a inclusão financeira e 

promover o crescimento sustentável. A Fundação 

Vodacom gastou 29 milhões de R em Moçambique 

(para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2021) 

em saúde, educação, ajuda em desastres e outras 

iniciativas de responsabilidade social. Como exemplo - 

em parceria com Goodbye Malaria e Ministério da 

Saúde, a Fundação Vodacom fornece serviços de 

pulverização de malária em comunidades vulneráveis 

de Moçambique. No exercício de 2021, isto foi feito por 

uma equipa de 2500 pessoas, um aumento de 25% em 

relação ao ano anterior – pulverizando 18 distritos das 

províncias do sul de Moçambique e protegendo a vida 

de mais de dois milhões de pessoas. 

Basilio Pedro Mucole (DPIC, NPLA):   

Este projecto vai melhorar a capacidade 

de comunicação, gostava de saber se vai 

beneficiar as localidades no interior, por 

exemplo quem estiver em Lalaua, como 

se vai beneficiar da fibra optica? 

Vodacom (Daniel Junior): Sempre que possível, a 

infraestrutura existente será utilizada para conectar a 

porção terrestre ao PIP. A componente terreste por 

onde se pretende ligar o cabo ate a base de dados ja 

existe. A componente marinha do cabo serve tambem 

como um backup, caso falhe a ligacao em terra 

utilizasse a fibra optica marinha. O cabo submarino ira 

facilitar a conexao de dados em  aputo e Nacala. 

Paraalguem que esta em Lalauua a conexao de uma 

chamada neste momente é processda em Maputo. 

Todo o país tera acesso a internet rapida e serviços 

trazidos pelo cabo de fibra optica que se pretende 

insalar. 

  

CES:  Como já referi, o Estudo a realizar abrange 

apenas a parte marinha do projecto, ou seja, a zona da 

Basilio Pedro Mucole (DPIC, NPLA):   

Este estudo abrange apenas a 

componente   marinha, mas o cabo vai 

ligar a componente terrestre, gostava de 

saber se vão fazer um estudo  de impacto 

ambiental para a componente terrestre 

que faz a ligação ate a central de dados. 

José Albino Fernandes: (Gabinete do 

Governador da província de Nampula): 
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queria saber do estudo da componente 

terrestre se será feita? 

praia onde serão instalados os poços de inspeção da 

praia e a componente marinha na ZEE. As questões 

levantadas sobre o processo de ligação das abóbadas 

de praia ao centro de dados quer em Maputo quer em 

Nacala são actividades não listadas neste estudo. 

Quanto à necessidade de escavar as calçadas ou 

estrada para colocar os cabos para o centro de dados, 

este é um processo separado do presente estudo e a 

avaliação disso seria feita pelo Proponente do Projeto 

José Albino Fernandes (Gabinete do 

Governador da província de Nampula): 

Quais os mecanismos de seguranca para 

os  mergulhadores ao fazerem o 

enterramento dos cabos e para os 

pescadores, isto durante a fase de 

implantação dos cabos. 

 

CES: O sistema de ligação terrestre marinho deve ser 
instalado em solo saturado permanente, 
frequentemente próximo e abaixo da linha de água. O 
sistema de aterramento será enterrado e não será 
visível na conclusão da instalação. É nesta fase que se 
faz necessário o uso de mergulhadores. Os 
mergulhadores serão profissionais da área e 
trabalharão com equipamentos seguros e com pessoal 
que monitora suas atividades e garante sua segurança. 
No que diz respeito à segurança dos pescadores, na 
área onde se desenvolvem as atividades de instalação 
de cabos, as atividades de pesca só podem ser 
temporariamente interrompidas nessa área específica. 
As autoridades marítimas e as comunidades 
pesqueiras serão informadas antes da mobilização da 
embarcação de instalação e demais equipamentos, 
todos serão informados dos detalhes das rotas, 
posições das embarcações, áreas de exclusão e 
horários, através dos meios de comunicação a serem 
estabelecidos, todos isso para salvaguardar a 
segurança de todos, incluindo os pescadores. 

Celso Luis Fernardo (Universidade 

Lúrio):  temos  alguma informacao sobre 

projectos similares em outros pontos quer 

em Moçambique, Africa ou Europa? Que 

experiencas podemos colher? 

Recomendo que o proponente recolha 

essa informacao pois pode auxiliar na 

melhoria do projecto.  

 

CES:  Tanto o proponente quanto o consultor têm 

informações sobre a existência de cabos de fibra ótica 

ao redor do mundo e para mais informações, as 

seguintes são fontes úteis de informação: 

https://www.unep-wcmc.org/resources-and-

data/submarine-cables-and-the-oceans--

connecting-the-world e 

https://www.iscpc.org/ 

 

Esclarecimento pós-reunião: A ASN, a empresa que 

projeta, fabrica e instala o cabo, desde 1864 e, 

portanto, tem quase 160 anos de experiência para se 

basear. 

Celso Luis Fernardo (Universidade 

Lúrio):  Ja ouvi falar da instalação de um 

projecto de fibra optica submarino em 

Moçambique, algo que ocorreu ja a alguns 

anos atras. Me parece que esse projecto  

experimentou alguns problemas quando 

se realizou a dragagem de sedimentos 

numa áreas onde estavam enterrados os 

cabos submarinos do projecto. Quero 

saber se a Vodacom esta a acautelar essa 

questão de pertubação do Cabo nas 

águas pouco profundas e na praia? 

Celso Luis Fernardo (Universidade 

Lúrio):  Falou se  que o tempo previsto 

para a instalação do Cabo em Maputo é 

CES:   Para Moçambique, por exemplo, existe um cabo 

submarino instalado em águas moçambicanas pela 

empresa de telefonia móvel Tmcel (Mozambique 

https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/submarine-cables-and-the-oceans--connecting-the-world
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/submarine-cables-and-the-oceans--connecting-the-world
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/submarine-cables-and-the-oceans--connecting-the-world
https://www.iscpc.org/
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de cera de 2 meses e Nacala 2 semanas. 

Gostava de saber a que se deve a 

diferença no tempo de instalaçao? 

 

Telecom, SA). Este cabo sofreu alguns danos e houve 

a necessidade de reparação do cabo submarino no 

troço Maputo-Beira, de forma a garantir a redundância 

da ligação Centro-Sul do backbone da rede de 

transmissão da empresa. 

Neste momento não sei dizer qual foi a falha 

encontrada no cabo Tmcel ou se os cabos existentes 

no país já sofreram vandalização. 

Esclarecimento pós-reunião: As medidas de 

mitigação que serão incluídas no PGAS serão 

implementadas para evitar que isso ocorra, ou seja, em 

águas rasas o cabo será enterrado para proteger o 

cabo de outras ameaças, como ancoragem e 

dragagem. 

Celso Luis Fernardo (Universidade 

Lúrio):  Na tabela de analise de riscos 

vem uma analise qualitativa (menor, 

elevado, etc), gostava de perceber como 

se enquandra essa avaliação, o que 

significa dizer  menor, menor elevado? 

Como quantificar o risco e como medir? 

 

CES: A tabela sobre riscos associados ao projecto é 

apresentada porque ha obrigação de avaliar as falhas 

fatais relativas à esta actividade. Esta estipulado no 

decreto decreto 54/2015, sobre o processo de AIA. 

Serve para orientar o desenvolvimento dos TdR para 

estudos especializados e a  AIAS. A escala de 

significância ambiental avalia a importância de um 

impacto particular. Por exemplo,  a significância  

“Muito Elevada” é atribuida a impactos que constituem 

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; “significância baixa” 

- impactos  geralmente com 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. O relatorio  de EPDA apresenta 

uma tabela explicativa sobre a avaliação de impacto 

para este projecto. 

 

Uma avaliação dos potenciais riscos para este projecto 

revelou que com a implementação de medidas de 

mitigação não existem riscos elevados ou mesmo 

médios para este projecto. Características sensíveis 

tais como corais, destroços de naufrágios e prados de 

ervas marinhas serão evitadas, sempre que possível, e 

quando não vai se utilizar tecnologia para reduzir os 

impactos. Dos catorze riscos identificados, onze são 

negativos menores, um é positivo menor, um é Positivo 

Maior, e um é negligenciável. 

Rosalina Tomas: o cabo vai ficar 

maioritariamente na zona economica 

exclusiva, e por isso me parece que a 

parte da pesca não tera muito impacto nos 

 
CES:   procedimentos para lidar com pescadores  e 
pesca como um todo incluem manter todos os 
intervenientes do sector pesqueiro (por exemplo, 
representantes de comunidades pesqueiras e 
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pescadores porque a maioria dos de 

Nampula pratica a pesca artesanal.  Mas 

tambem o cabo sera enterrado em água 

pouco profundas de 10-15 m e nessa 

regiao ja apresenta alguma actividade de 

pesca artesanal. Gostava de saber qual 

vai ser o procedimento para lidar com os 

pescadores que fazem a pesca de arrasto 

e os pescadores que se se encontram no 

interior nas outras provincias excepto 

Maputo e Nacala ja que o cabo sera 

instalado em aguas dessas provincias. 

 

instituições governamentais) informados do início e fim 
das actividades de instalação dos cabos. Providenciar 
à Autoridade Marítima Nacional (INAMAR) os detalhes 
da entrada da embarcação, a duração da sua estadia e 
a(s) área(s) e duração exactas da exclusão. O INAMAR 
deve emitir um Aviso formal aos Navegantes, para 
divulgação nacional, e ao Ministério das Pescas.  Deve-
se considerar o fornecimento de informações a todos 
os outros pescadores que operam barcos sem 
comunicação marítima normal, através da radiodifusão 
provincial e das rádios comunitárias.  
A rota perspectivada para as embarcações de apoio 
será definida com as autoridades relevantes para 
evitar, tanto quanto possível, o ambiente perto da 
costa, onde se encontram ecossistemas sensíveis e 
são praticadas as pescarias artesanais.  Preve-se 
preparar e implementar um Plano de Comunicação, 
providenciando informações à comunidade de 
pescadores sobre a localização do navio e a sua zona 
de exclusão; período de realizacao das actividades que 
mem terra, águas rasas ou oceano.  Também vai se 
recomendar a elaborar um Mecanismo de 
Reclamações de acordo com as boas práticas de modo 
a que queixas e reclamações possam ser 
apresentadas.  
 
Esclarecimento pós-reunião: As autoridades 
relevantes e os usuários do mar serão notificados antes 
da instalação do cabo na ZEE e no mar territorial, 
conforme necessário e de acordo com a prática normal 
da indústria. Isso normalmente inclui notificação de 
proprietários e usuários de praias/terras locais 
próximos, polícia local, capitão do porto e unidades 
navais e da guarda costeira. Sujeito aos requisitos de 
licenciamento, o agente marítimo da embarcação 
também pode notificar as comunidades e sindicatos de 
pescadores organizados locais nos dias anteriores ao 
início das operações, para que os pescadores tenham 
oportunidade adequada de remover qualquer arte de 
pesca da rota do cabo durante o breve período de 
instalação, evitando qualquer dano inadvertido ao seu 
equipamento. Durante a fase operacional (conforme 
observado acima), o cabo será enterrado para protegê-
lo das atividades de arrasto em águas rasas. 

Nacala  

Danilo Parialo (SDAE): Gostava de saber 

quais os parametros utilizados para 

determinar ou conduzir a actvidade de 

EPDA?  

Em termos cronologicos o EPDA foi feito 

em simultaneo em Maputo e Nacala? 

 

CES: o EPDA que hoje apresentamos ainda não foi 

avaliado pelas autoridades ambientais, entidades 

responsaveis por avaliar e aprovar os estudos de AIA. 

O EPDA é elaborado segundo as directrizes dos 

regulamentos relativos as activades de avaliação de 

impacto ambiental.  Os parametros utilizados são os 

estabelecidos no Processo de  AIAS, 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 
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Nacional do Ambiente (DINAB) é a entidade 

responsável pela  avaliação ambiental. 

 

Os estudos para o presente EPDA  foram feitos para 

toda a rota do cabo, desde Maputo a Nacala. Os 

principais objectivos desta fase são: determinar 

quaisquer falhas fatais ou riscos ambientais associados 

a implementação da actividade e determinar a 

delimitação do âmbito do processo de AIAS e 

desenvolver Termos de Referência (TdR) para esta 

fase, caso não sejam identificadas falhas fatais. 

 

DINAB (Bernardino Victor):  sobre a questao relativa 

aos criterios  utilizados para o EPDA, a 

responsabilidade da DINAB atraves do MTA analiza o 

relatorio submetido avaliando os impactos gerais do 

projectos. O EPDA apresenta dados gerais feitos 

atraves de levantamento bibliografico  e alguns estudos 

nas areas de insercao do projecto. Se nessa fase se 

identificar a  existencia de impactos fatais as 

autoridades vao avaliar a  continuidade ou não dos 

estudos de AIA. A DINAB tem criterios para 

categorizacao dos projectos, criterios ja estabelecidos 

por lei. A aprovacao dos estudos de impacto ambiental 

é feita por uma equipe muitidisciplinar-a equipe  tecnica 

do projecto, responsavel por avaliar e emitir um parecer 

sobre o projecto para o seu licenciamento ambiental. 

Danilo Parialo: Qual o criterio da escolha 

do local para instalação do cabo? 

CES: 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. 

 

Vodacom (Daniel Junior): um dos factores que 

utilizados para avaliar a e determinar o traçado da rota 

do cabo, tem haver com a pertinencia ou redundancia  

das conecções da zona norte e sul do país.  O nosso 

país é extenso, no caso de corte nas redes a nivel 

terrestre, po exemplo na zona centro afectava a zona 

norte do país que ficava sem cobertura de telefonia 

movel da Vodacom. O cabo tambem vai permitir a 

coneção com o pa”is Madagastar. Entao, são estes os 

factores que também contribuiram para a 

determinação da rota final. 

Azarias Contueia (SDPI – GA): Os  

Servicos distritais de Actividades 

DINAB (Bernardino Victor):  penso que o consultor 

deve considerar em realizar reuniões adicionais nas 



Relatório do Processo de Participação Pública 

 

CES  
 

AECOM 
26 

  

 

Questão Resposta/comentário 

Economicas (SDAE) recebeu o convite 

para a presente reuniao e extendeu para 

os pescadores  da zona afectada em 

Nacala porto, endereçamos convites mas, 

porcausa da distancia estes nao puderam 

estar presentes, são cerca de 16km de 

Naherenque para Nacala. 

Gostaria que da proxima vez a consulta 

publica seja realizada tambem na 

localidade de Naherenque para permitir a 

participacao da comunidade local e dos 

pescadores em particular. 

 

áreas mais proximo da comunidade, no local de 

implantação do projecto para  permitir melhor 

participacao. Nada impede que as sssoes de consulta 

publica sejam apliadas e realizadas o mais proximo das 

comunidades de pescadores. Essas reuniões devem 

ser programadas para ocorrer na fase de AIA. 

 

Resposta adicional: A CES conduzirá reuniões com as 

partes interessadas com essas comunidades durante a 

fase de EIA do projeto, conforme observado pelo Sr. 

Victor. 

Danilo Parialo: sugiro que as  instituicoes 

locais e mesmo pescadores  aqui de 

nampula sejam envolvidas na equipe 

tecnica para avaliacao do projecto pois 

estas tem conhecimento do conxto local. 

COMENTARIOS RECEBIDOS 

Servicos Provincias do Ambiente 

1. Pela  natureza do projecto, que 
em quase 100% vai ocorrer no meio 
marinho onde diversos ecossistemas e  
actividades humanas se desenvolvem, 
pensa-se que de forma  severa ou ligeira 
poderao ser afectados apesar  de o 
relatorio ter minimizado ao maximo os 
provaveis impactos ambientais e 
sociais. Assim sugere-se aos  
proponentes que nas diferentes fases do 
projecto tenham em conta os riscos  
biofisicos e sociais potencializando as 
medidas de mitigacao face aos 
provaneis impactos decorrentes da 
poluicao ambiental de derrames de 
combustiveis de embarcacoes e 
perturbacao do parimonio marinho das 
zonas de protecao parcial.  

CES: Observe que os riscos associados ao projecto 

devem estar relacionados à descrição do projecto. 

Esses cabos são extremamente pequenos, eles variam 

em tamanho de 17 mm (<2 cm) a 50 mm (5 cm). O cabo 

é colocado no fundo do mar na abertura de valas, 

exceto para a pequena seção na praia que leva ao PIP. 

Estas valas são muito pequenas devido ao pequeno 

diâmetro do cabo. Além disso, áreas sensíveis como 

tapetes de ervas marinhas e recifes de coral serão 

evitadas sempre que possível e nenhuma dragagem 

está prevista para o projecto. A instalação de todo o 

cabo não levará mais de 3 meses e os vasos não 

ficarão no mesmo lugar por mais de um dia de cada 

vez. A avaliação de especialista marinho será realizada 

como parte da Fase de EIA e avaliará esses impactos 

em mais detalhes 

2. O projecto 2Africa vai percorrer a 
costa moçambicana onde para alem de 
Maputo e Nacala se localizam outros 
centros urbanos de capital importancia 
para o desenvolvimento cmo sao as 
cidades da Beira, quelimanee, 
Inhambane, Xai-Xai e Vilanculos. O grupo 
de debate sugere que a derivaçao do cabo 
em (Poço de Inspecção de Praia) abranja 
as cidades acima mencionadas.  

O sistema 2Africa servirá todo Moçambique não 

apenas Maputo e Nacala. O cabo permite uma maior 

capacidade e fiabilidade de ligação internacional à 

Internet entre Moçambique e o resto de África, Europa 

e Ásia. 

3. Para alem das consultas publicas 
que servem de disseminacao ou difusao 
da informacao respeitante ao 
proponente, os proponentes devem 
capitalizar o envolvimento das 
comunidades locais que  desenpenham, 
um papel importante de socializacao das 

As seguintes comunidades afetadas pelo projecto (ver 

Figura 1 a 3) foram identificadas: 

Em Nacala, o BMH está localizado na praia de Fernão 

Veloso, distrito de Naherenque, posto administrativo de 

Mutiva. 
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comunidades agora, durante e depois 
da vigencia do projecto. 

Em Maputo, o BMH está localizado na praia da Costa 

do sol, distrito com o mesmo nome, concelho de Ka-

Mavota 

Por favor, observe que a construção de cada BMH 

levará um total de 3 dias. Além disso, não há impactos 

negativos de longo prazo associados à fase 

operacional do projecto que precisariam ser 

compensados por um programa de responsabilidade 

social. Por último, note que o próprio projecto traz um 

grande benefício social, nomeadamente, a melhoria 

das comunicações dentro de Moçambique. 

 

No entanto, na medida do possível, a mão de obra local 

será usada para o projecto proposto. 

4. De tantos projectos de dimensoes 
similares nota se que a questão de 
projectos de responsabilidade social 
fiaveis tem sido negligenciada, facto que 
desabona a relevancia social do 
desenvolvimento que se espera. nesta 
optica, se sugere que o proponente 
desenhe em momento proprio, projectos 
bonificados e abrangentes e que 
venham beneficiar as  comunidades 
directamente afectadas sobretudo da 
zona costeira por onde o cabo vai 
passar. Por exemplo: a instalação de 
“Wi-Fi” gratis para cidades costeiras. 

Consulte a resposta acima relacionada a programas de 

responsabilidade social. 

5. O relatorio não apresenta o valor 
de investimento, pressuposto 
importante importante para ajuizamento 
economico e politico de  projectos de 
desenvolvimento, sugerindo-se a 
declaracao nas fases subsequentes. 

CES: O valor total para Maputo e Nacala é de US$5.32 

milhões. Isso será incluído em detalhes no EIR. 

6. O emaranhamento de cabos 
colocados na superficie com peixes e 
mamiferos marinhos foi classificado 
como de baixa significancia e de menor 
risco para o habitat natural. É nossa 
sugestao que este risco seja 
considerado moderado pois o 
ecossistema marinhao vai passar a  
coabitar com um elemento diferente do 
habitual. 

Observe que o cabo será colocado no fundo do mar sob 

tensão (ou seja, sem folga) e, como tal, o 

emaranhamento com a fauna marinha é altamente 

improvável, por isso que o risco é classificado como 

mínimo. 

 

Esclarecimento pós-reunião: As técnicas de 

colocação de cabos de fibra óptica incluem a instalação 

de cabos submarinos sob tensão, longe de topografias 

irregulares, e o desenvolvimento de cabos com torque 

balanceado que são menos propensos a enrolar. 

Amostragens biológicas repetidas durante um período 

de 8 anos após a instalação do cabo demonstraram 

que há pouco ou nenhum impacto detectável na 

geomorfologia do fundo do mar, condições de 

sedimentos ou conjuntos biológicos nas proximidades 

do cabo (Kuhnz et al. 2015). Não há emaranhados de 

baleias documentados com cabos de fibra óptica desde 

1959 (Wood e Carter 2008). Os impactos gerais sobre 

o ecossistema da instalação de cabos submarinos são 
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considerados menores ou de curto prazo (Taormina et 

al. 2018). 

 

A segunda parte deste comentário refere-se ao que é 

normalmente referido como efeito recife. Se o cabo 

submarino estiver enterrado em áreas de sedimentos 

moles, esse impacto será insignificante. Se não estiver 

enterrado, é provável que o cabo se enterre 

automaticamente em qualquer caso devido ao seu 

peso e, portanto, também é considerado insignificante. 

Se o cabo cruzar áreas rochosas, é improvável que o 

pequeno diâmetro do cabo resulte em um efeito de 

recife e, como consequência, o problema é 

considerado menor. 

1. COMENTÁRIOS DA DIREÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

1. Fundamentos para o 
desenvolvimento:     ao   ligar  
Moçambique a esta rede, empresas e 
consumidores irão beneficiar de uma 
capacidade melhorada de uma rede 
mais fiável que suporta redes de 
comunicação fixa e moveis e serviços de 
internet. O acesso a conectividade 
acessível de alta velocidade e confiável 
ajudará na promoção do crescimento e 
desenvolvimento sustentável em 
Moçambique. 

Anotado e concordado. 

2. Na área social:  conclui-se que  a 
concretização do presente projecto em 
Nacala constitui um grande ganho para  
a província de Nampula em particular e 
para o país em geral, uma vez que vai 
melhorar o sistema de comunicação 
entre pessoas ultrapassando assim o 
problema cronico de oscilação da rede 
de comunicaçõesque se tem verificado 
com maior frequencia. 

Anotado e concordado. 

3. Área economica:  no caso em 
apreço, estara criado um estimulo para  
expansao do negocio empresarial que 
vai contribuir para a balança de 
pagamento e as receitas do orcamento 
deo Estado. 

Anotado e concordado. 

4. SUGESTÕES:  sugere-se aos 
proponentes do projecto para que ono 
acto da sua implementacao sejam 
cautelosos aos riscos biofisicos e 
sociais usando todas as medidas 
previstas no regulamento sobre o 
processo de avaliacao ambiental.  

 

Todas as medidas de mitigação descritas no EPDA 

serão implementadas para o projecto proposto, a fim de 

minimizar qualquer risco para o ambiente marinho. 

Além disso, uma avaliação de impacto marinho será 

conduzida como parte da Fase de EIA do projecto. Este 

relatório pode sugerir medidas de mitigação adicionais 

que podem ser implementadas para reduzir ainda mais 

quaisquer impactos socioambientais relacionados ao 

projecto. 
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5.1 SUMÁRIO DOS COMENTÁRIOS/PARECER RECEBIDO 
 
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) 

 

Assunto: Parecer do INCM sobre a proposta de projecto de sistemas de Cabos 

Submarinos em Moçambique 

 

Nampula, 22 de novembro de 2021 

 

Excia, 

 

No contexto da  da liberalização do mercado das telecomunicações em Moçambique e com 

a existência de vários actores, com enfase para os operadores de telefonia movel, 

nomeadamente Tmcel, Vodacom e Movitel, nos termos das suas licenças estes operadores 

podem construir suas proprias infraestruturas de telecomunicacoes incluindo cabos de fibra 

optica submarinos. A titulo de exemplo, cada um dos trés  operadores possui infraestruturas 

de fibra optica terrestre, (vide anexo 1) onde a Tmcel tem uma outra infraestrutura de cabo 

submarino ligando Maputo a Beira com pontos de amaração em Xai-Xai, Inhambane e 

Vilanculos. 

 

Em 2009 foi  instalado um cabo submarino denominado SEACOM, com amaração em Maputo 

servindo desta forma a conectividade internacional de Moçambique, auxiliando alguns paise 

de interland nomeadamente Malawi, Eswatini, Africa do Sul, Zimbabwe e Zambia. 

 

Em 2010 foi instalado outro cabo submarino denominado EASSY por vários consórcios onde 

a Tmcel faz parte e tem amaração em Maputo servindo mais uma vez como ponte de 

colectividade internacional, a semelhança do cabo citado no paragrafo anterior. 

 

Os pontos de amaração de um cabo submarino trazem vantagens a destacar a ligacao destes 

pontos com os provedores de serviços de internet, reduzindo assim os custos de 

conectividade internacional do pais em comparacao a uma ligação por satélite. 

 

O presente cabo que se pretende instalar por este Consorcio onde a Vodacom faz parte,  vai 

de encontro com os apelos que o INCM tem vindo a fazer aos operadores para colacarem 

pontos de amaração nas principais cidades ao longo da costa e com maior incidencia na zona 

norte do país.  

 

A Vodacom tendo acolhido as recomendações do INCM é desta forma que no presente 

projecto do cabo submarino pretende colocar um ponto de amaração em Nacala onde irá ser 

como um ponto de conectividade internacional a toda a zona norte do país. Este ponto vai 

trazer diversas vantagens desde a presença de provedores locais de internet bem como a 

redução dos custos do serviço de internet pois este não precisara se ligar a Maputo.  

 

 Dos cabos submarinos instalados no país começando pelo cabo submarino Tmcel que liga 

Maputo a Beira e os outros da EASSY e SEACOM, nunca houve registo de conflitos com as 

populações locais nomeadamente os de pesca artesanal que vivem na zona costeira cujo 
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sustento tem sido a pesca muito menos problemas coma degradação do meio ambiente ao 

longo da costa moçambiqcana.  

 

Referir ainda que a Vodacom foi concessionada uma licença unificada em 2019 com a 

referencia no 02/LU/ARECOM/2019, válida por 20 anos. Nos termos dessa licença, a 

Vodacom foi autorizada a estabelecer todo tipo de infraestruturas de telecominucações  

incluindo as de fibra optica indepedentemente da tecnologia a usar. 

 

Nestes termos, o INCM, delegação provincial de Nampula e em consonância com a sua sede 

em Maputo não ve nenhum  impedimento para o estabelecimento  da referida ligacao em fibra 

optica Nacala-Maputo. 

 

Entretanto, concordamos com a opinião de sua Excia Secretario de Estado, que recomenda 

a Vodacaom a considerar o envolvimento das autoridades locais nomeadamente a Sociedade 

Civil, a associação dos pescadores, Conselho empresarial de Nampula academicos entre 

outroas forças vivas da sociedade e líderes de opinião para a prior,  participarem nos debates, 

socializr-se com o projecto e seus impactos positivos e negativos de modo a fazer da consulta 

publica um acto inclusivo, assumindo verdadeiramente caracteristicas de consulta publica e 

não de uma simples reunião para cumprir com os ditames lesgilastivos em vigor. 

 

Com melhores cumprimentos 

 

Antonio Alfabeto 

Delegado do INCM em Nampula 

 

5.2 PARECER DO SERVICO PROVINCIAL DO AMBIENTE DE NAMPULA 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO/HARMONIZAÇÃO DAS INSTITUICOES DO 

ESTADO SOBRE O RELATORIO  DO ESTUDO DE PRE-VIABILIDADE AMBIENTAL E 

DEFINIÇÃO DE AMBITO E TERMOS DE REFERENCIA DO SISTEMA 2AFRICA CABO 

SUBMARINO 

 

No dia dezanove do mes de novembro do ano 2021 as 9  horae quinze  minutos na sala de 

sessões do Serviço Provincial do Ambiente de Nampula para  apreciação e analise do 

relatório  de EPDA e termos de referencia do projecto de implantação do Sistema 2Africa em 

preparação da participação de consultas publicas a serem realizadas nas cidades de 

Nampula e Nacala. 

 

O encontro foi moderado por dois tecnicos do sector do ambiente na sequencia da chefe do 

departamento do ambiente impedida de estar presente por conveniencia de serviço. 

 

Estiveram presentes  os tecnicos convidados  das Direcções e Serviços Provincias de 

Transporte e Comunicações, de Industria e Comercio, da Agricultura e Pescas, do 

Desenvolvimento territorial e Ambiente, do Serviço Provincial do Ambiente e do Instituto 

Nacional de Comunicaçõesde Moçambique designadamente: Eduardo Agostinho, Basilio 

Pedro Mucole, Casimiro Usene, Augusto paulo Pachela, José Oliveira, Jose Muanira, Ali 

Armando e Heles francisco adriano respectivamente.  
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Feita a auto apresentacao dos presentes o coordenador do encontro relembrou o facto de o 

mesmo ocorrer como reflexo do adiamento da consulta publica em outubro passado 

neccessariamente por falta de harmonização de pontos de vista a respeito do projecto de 

implantacao de cabo submarino na costa mocambicana com terminais em Maputo e Nacala. 

 

Objectivo Geral 

 

Proceder a leitura do relatorio para a percepcao da natureza conceitual e contextual do 

projecto 2Africa para o país e em geral  para a provincia de Nampula de forma particular. 

Objectivos específicos 

• familiarizar-se  sobre os fundamentos da implementação do projecto e os impactos 

que poderao advir da sua consumacao; 

• Inteirar-se da infraestrutura e dos seus efeitos ambientais e socio economicos e 

medidas de mitigação 

• Identificar aspectos de penumbra relacionados com o projecto bem como tentar 

levantar questoes relevantes a incorporar ou por suprimir.  

questões de relance e realce 

feita a apreciacao do relatorio e termos de referencia, os participantes ao encontro 

concluiramser pertinente e de vantagem acrescida a implementacao do projecto no 

país em geral e na nossa provincia de forma particular. No entanto, aspectos de 

penumbra que suscitam algum esclarecimentos ou inserção foram colocados e 

passamos a apresentar: 

 

1. Pela  natureza do projecto, que em quase 100% vai ocorrer no meio marinho onde 

diversos ecossistemas e  actividades humanas se desenvolvem, pensa-se que de 

forma  severa ou ligeira poderao ser afectados apesar  de o relatorio ter 

minimizado ao maximo os provaveis impactos ambientais e sociais. Assim sugere-

se aos  proponentes que nas diferentes fases do projecto tenham em conta os 

riscos  biofisicos e sociais potencializando as medidas de mitigacao face aos 

provaneis impactos decorrentes da poluicao ambiental de derrames de 

combustiveis de embarcacoes e perturbacao do parimonio marinho das zonas de 

protecao parcial.  

2. O projecto 2Africa vai percorrer a costa moçambicana onde para alem de Maputo 

e Nacala se localizam outros centros urbanos de capital importancia para o 

desenvolvimento cmo sao as cidades da Beira, quelimanee, Inhambane, Xai-Xai 

e Vilanculos. O grupo de debate sugere que a derivaçao do cabo em (Poço de 

Inspecção de Praia) abranja as cidades acima mencionadas.  

3. Para alem das consultas publicas que servem de disseminacao ou difusao da 

informacao respeitante ao proponente, os proponentes devem capitalizar o 

envolvimento das comunidades locais que  desenpenham, um papel importante 

de socializacao das comunidades agora, durante e depois da vigencia do projecto. 

4.  De tantos projectos de dimensoes similares nota se que a questão de projectos 

de responsabilidade social fiaveis tem sido negligenciada, facto que desabona a 

relevancia social do desenvolvimento que se espera. nesta optica, se sugere que 

o proponente desenhe em momento proprio, projectos bonificados e abrangentes 

e que venham beneficiar as  comunidades directamente afectadas sobretudo da 
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zona costeira por onde o cabo vai passar. Por exemplo: a instalação de “Wi-Fi” 

gratis para cidades costeiras. 

5. O relatorio não apresenta o valor de investimento, pressuposto importante 

importante para ajuizamento economico e politico de  projectos de 

desenvolvimento, sugerindo-se a declaracao nas fases subsequentes. 

6. O emaranhamento de cabos colocados na superficie com peixes e mamiferos 

marinhos foi classificado como de baixa significancia e de menor risco para o 

habitat natural. É nossa sugestao que este risco seja considerado moderado pois 

o ecossistema marinhao vai passar a  coabitar com um elemento diferente do 

habitual. 

 

Questoes finais: 

 Discutido o documento num contexto i nstitucional e tiradas as possiveis ilaçoes que podem 

servir de base para areflexão em forum proprio e mais abrangente, julga-se que  o projecto 

2Africa é oportuna e adequada ao ambiente actual de demanda pelas telecomunicações num 

mundo de hoje cada vez mais digital. Todavia, as questoes levantadas e sugeridas nos 

parecem se encaixar neste momento para constituirem fatos de analise e consideracao. 

 

5.3 PARECER DA DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 
 
A  direcção provincial da industria e comercio é da seguinte opinião: 
 

1. Fundamentos para o desenvolvimento:     ao   ligar  Moçambique a esta rede, 
empresas e consumidores irão beneficiar de uma capacidade melhorada de uma rede 
mais fiável que suporta redes de comunicação fixa e moveis e serviços de internet. O 
acesso a conectividade acessível de alta velocidade e confiável ajudará na promoção 
do crescimento e desenvolvimento sustentável em Moçambique. 

 
2. Na área social:  conclui-se que  a concretização do presente projecto em Nacala 

constitui um grande ganho para  a província de Nampula em particular e para o país 
em geral, uma vez que vai melhorar o sistema de comunicação entre pessoas 
ultrapassando assim o problema cronico de oscilação da rede de comunicaçõesque 
se tem verificado com maior frequencia. 

 
3. Área economica:  no caso em apreço, estara criado um estimulo para  expansao do 

negocio empresarial que vai contribuir para a balança de pagamento e as receitas do 
orcamento deo Estado. 

 
4. SUGESTÕES:  sugere-se aos proponentes do projecto para que ono acto da sua 

implementacao sejam cautelosos aos riscos biofisicos e sociais usando todas as 
medidas previstas no regulamento sobre o processo de avaliacao ambiental.  
 

 Manifestamo-nos favoraveis ao projecto proposto 

5.4 PARECER RECEBIDO DA UNIVERSIDADE DO LÚRIO 
 
Parecer da UniLurio a respeito da Consulta Punlica para a proposta de instalacao do sistema 
de Cabos Submarinos 2Afriva Mocambique-fase de EPDA 
 
A Universidade Lurio como parte interessadas no projecto, participou da reuniao de Audiencia 
publica realizada no dia 25 de Novembro de 2021 no Hotel Millenium, tendo deixado como 
recomendacoes ao consultor CEs, os seguintes Pontos: 
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1. Procurar se informar das experiencias dos outros paises africanos que ja tem o 

sistema instalado, quais os cuidados a ter no processo de instalacao, quais os  
maiores desafios na gestao do projecto (Chantel, esta pergunta ja esta incorporada 
na matriz  de perguntas e respostas) 

2. Sabendo que Mocambique ja experimentou instalacoes de cabos ao longo da costa e 
que um dos grandes problemas que se tem observado e o corte de cabos devido a 
dragagem, recomendoamos queo projecto 2Africa tenha atencao a esta realidade  de 
dragagens na costa mocambicana e principalmente nos portos. 

3. o Relatorio do estudo de previabilidade ambiental e definicao do ambito e termos de 
referencia nao detalha o tipo de material que reveste os cabos a serem instalados na 
costa.  isto e preocupante pois pode constituir perigo para a fauna marinha mas nao 
so por isso,  se mostra necessario acautelar que os materiais que revestem os cabos 
sejam adequados ao meio onde estas serao instalados. 

4. Na tabbela de avaliacao preliminar de risco ambiental e social,  nao faz mencao a 
perturbacao da fauna marinha, achamos que seria conveniente tendo em conta que 
existe a probabilidade de os cabos atravessarem onde possam abundar certas 
especies marinhas. 

5. nao se esquecam das especificacoes tecnicas do cabo submarino e o mais viavel; 
6. qual a vida util dos cabos marinhos? visto que alguns autores confirmam que a vida 

util e de 25 anos, mas  geralmente sao aposentados mais cedo porque estao 
economicamente obsoletos. 
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6 CONCLUSÃO 
 

As rodadas de Consultas Públicas relacionadas a este projeto tiveram grande participação 
nos locais visitados pela equipe de consulta pública. A participação ao nível da cidade em 
Maputo, Nampula e Nacala foi produtiva. As maiores preocupações estavam relacionadas 
com a perturbação de corais e interrupção das atividades de pesca, emaranhamento de 
cabos colocados na superfície com peixes e mamíferos marinhos, poluição do meio ambiente 
por descarte de resíduos e vazamentos acidentais e derramamentos de combustível de 
embarcação no oceano, bem como se ou não o projeto proporcionaria programas de 
responsabilidade social. Essas reuniões permitiram que o consultor e o proponente 
reunissem comentários e sugestões que poderiam subsidiar sobremaneira o processo de 
elaboração de um documento final que reúna todas as sensibilidades relacionadas ao projeto. 



Relatório do Processo de Participação Pública 

CES  
 

AECOM 
35 

  

 

APÊNDICES DO RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
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APÊNDICE A – ANÚNCIO NO JORNAL 
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APÊNDICE B – EXEMPLOS DE CARTAS-CONVITE DAS REUNIÕES DE 

CONSULTA PÚBLICA 
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APÊNDICE C – REGISTOS DE PRESENÇAS DAS REUNIÕES DE CONSULTA 

PÚBLICA - MAPUTO 
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APÊNDICE C – REGISTOS DE PRESENÇAS DAS REUNIÕES DE CONSULTA 

PÚBLICA - NACALA 
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APÊNDICE D – CARTA DE CATÉGORIZAÇÃO DO PROJECTO 
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APÊNDICE E – LISTA DE PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS 
 

LISTA DE PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS 

Nr Nome/Representante Institutição Endereço Tell/Cell E-mail 

    CIDADE DE NAMPULA       

    Instituicoes governamentais       

1 Luisa Costa 
Governo Provincial  

R Josina Machel 202 258 26 217 391/258 82 305 5867 luisa.costa@gmail.com 

2 Secretariado Secretaria Provincial  Av Independência Edif Governo 258 26 212 167 258 26 212 167 

3 Secretariado Conselho Municipal de Nampula  Av Eduardo Mondlane 258 26 217 252 cm.nampula@teledata.mz 

4 Secretariado Governo Distrital de Nampula Nampula 258 26 940 085   

5 Yolanda Dambi Secretaria do Estado de Nampula   848854435 ydambi4@gmail.com 

6 Estevao Americo Serviço Provincial de Ambiente de Nampula Av Trabalho Edif Governo 1º-NAMPULA 258 26 216 478/ 843008367 estevaoamerico@yahoo.com  

7  Manuel Adao Administração Marítima Bº Museu-Ilha de Moçambique 258 26 610 176 admarilhademocambique@gmail.com  

8 Neto Borges Sulemane 
Instituto Nacional de Investigação Pesqueira  

R Batuqueiros 235-Angoche 844804015/258 26 720 134 

acalieque@gmail.com/ 

sulemane.borge@gmail.com  

9   

DPAP-Direcção Provincial de Agricultura e Pescas 

      

10   

 IDEPA-Instituto de Desenvolvimento da Pesca e 

Aquacultura 
      

11   

Direcção Provincial das Obras Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos 
 Av 25 Setembro-Nampula 

    

12 Matiquite Direcção Provincial da Cultura e Turismo Av 25 Setembro Edif Gov 258 26 215 010   

13 Eduardo agostinho 

Direcção Provincial dos Transportes e 

Comunicação  Av Trabalho 843902114   

14 Antonio Alfabeto 

Instituto Nacional de Comunicacoes-delegacao de 

Nampula   863099550   

15  Tome Capece  

Direcção Provincial do Mar, Águas Interiores e 

Pescas  Av Eduardo Mondlane Bº Muhala Expansão 

825096340/848916167/ 

825508029   

16   

Serviços Provinciais de Infraestruturas (SPI’s) de 

Nampula       

17   

Instituto de Investigação Pesqueira – IIP Nampula) Rua dos Continuadores, 446, N.59 

Telef. +258 26 213 222 

Fax: +258 26 213 332 

Cel: +258 82 303 2931 
nampula@incm.gov.mz 

18 Sr Mustafa  Instituto Nacional de Inspecção do Pescado Nacala/Angoche 824001450/ 842705885   

19 Secretariado 

INAHINA - Instituto Nacional de Hidrologia e 

Navegação Cidade Baixa-Nacala 258 26 526 761   

20 Secretariado 

INAMAR - Instituto Nacional da Marinha de 

Moçambique       

21   Direcção Provincial da Indústria e Comércio       

22 Secretariado 

SDAE - Serviços Distritais de Actividades 

Económicas R BIM-Nacala 258 26 526 154   

    NGO's Ambientais       

mailto:luisa.costa@gmail.com
mailto:cm.nampula@teledata.mz
mailto:ydambi4@gmail.com
mailto:estevaoamerico@yahoo.com
mailto:admarilhademocambique@gmail.com
mailto:acalieque@gmail.com
mailto:acalieque@gmail.com
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LISTA DE PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS 

Nr Nome/Representante Institutição Endereço Tell/Cell E-mail 

23 Diogo Xavier Visão Mundial R Daniel Napatima 842132373/258 26 212 920 diogo_xavier@wvi.org  

24 Luca Ventura WFP - Programa Mundial de Alimentos R Macombres 1024 r/C 840234227 / 258 26 215 377   

25 Secretariado Organização para o Desenvolvimento Sustentável Bº Muahivire 258 26 218 831   

    Instituições Académicas       

26 Secretariado Universidade Pedagógica 256 R Josina Machel 258 26 214 127 upnampula@teledata.mz 

27 Carlos Francisco Universidade Católica de Moçambique Av 25 Setembro 84939612   

28 Valdemiro Aboo Universidade Lúrio Av Trabalho 258 26 218 250 valdemiroaboo@gmail.com 

29 Secretariado Universidade Mussa Bin Bique R Cidade Moçambique 10 r/c 258 26 212 013   

    Outros       

29 Secretariado 

Associação de Desenvolvimento da Juventude 

Moçambicana R Continuadores 31 4º 258 26 214 084   

30 Joaquim Custodio 

OVINYA - Associação Para o Desenvolvimento 

Local  R Unidade 258 26 214 986 jocusvadhay@gmail.com 

31 Zanadine Amurane Zanadine Services Lda Nampula   Zamurane@gmail.com 

  NACALA          

32 Secretariado Maersk Mozambique Lda R Porto-Nacala 258 26 526 837 matias.sonjo@maersk.com 

33   Administracao do Distrito de Nacala       

34   Conselho Municipal da Cidade de Nacala Nacala 861281533   

35 Tadeu Mariano 

SDAE- Serviços Distritais das Actividades 

Económicas Nacala 868038059   

36   

SDPI- Serviços Distritais de Planeamento e 

Infraestruturas Nacala 847011394   

37   

 WWF-World Wildlife Fund ( Fundo Mundial para 

Natureza) Nacala     

38   

AAAJC-Associação de Apoio e Assistência 

Jurídica as comunidades Nacala 870962392   

39   

APAPE- Associação de Pescadores Artesanais de 

Nacala Nacala     

  MAPUTO         

40   Governo da Província de Maputo    

+258 (21) 720 450  

 +258 (21) 720440 

info@pmaputo.gov.mz  

governo.pmaputo@gov.mz 

41   Secretario do  Estado de Maputo       

42   

Direcção Municipal de Ordenamento do Território 

e Construção da cidade de Maputo. 
    

  

43   REVIMO – Rede Viária de Moçambique, SA       

44   

Administração Nacional de Estradas-Direcao 

geral, Sede   
  

  

45   Conselho municipal da Cidade deMaputo Av. Olof Palme 975, Maputo     

46   Direcção Nacional do Património Cultural    +258 21 49582 info.micultur@gov.mz  

47   

Autoridade Marítima Nacional- Instituto Nacional 

da Marinha (INAMAR))   '+258 21 301963 
domingos.gomes@gov.mz   

48   

Instituto Nacional das Comunicações de 

Moçambique (INCM) - Sede 

Praça 16 de Junho nr. 340 - Bairro da Malanga, 

848 Maputo 

Email: info@incm.gov.mz  +258 21 227100 

 +258 82 328 3850 / +258 84 398 5951 

49 Bernardino Vicctor Direcção Nacional do Meio Ambiente (DINAB)   823113668 

mitader@gov.mz 

bernardinovictor@yahoo.com.br 

mailto:diogo_xavier@wvi.org
mailto:upnampula@teledata.mz
mailto:valdemiroaboo@gmail.com
mailto:jocusvadhay@gmail.com
mailto:Zamurane@gmail.com
mailto:matias.sonjo@maersk.com
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LISTA DE PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS 

Nr Nome/Representante Institutição Endereço Tell/Cell E-mail 

50   dministração Nacional das Áreas de Conservação   +258 21302362 / +258 21302373 geral@anac.gov.mz a 

51   

DPAP-Direcção Provincial de Agricultura e Pescas 

 Rua Consiglieri Pedroso 347, 2 andar, 

Maputo. 

 +258 21 3580000 

+258 823061995 

Fax: +258 21 302876 

http://www.idepa.gov.mz 

52   

 IDEPA-Instituto de Desenvolvimento da Pesca e 

Aquacultura 
    

  

53   Instituto de Investigação Pesqueira – IIP Sede 389 Av. Mao Tse Tung, Maputo +258  21 490 307   

54   ADNAP- Administração Nacional das Pescas       

55   

DPOT- Direcção Provincial de Desenvolvimento 

Territorial e Ambiente 
    

  

56   

Ministério do Mar, Águas Interiores e  PESCAS-

Direcção Nacional de Políticas Marítima e 

Pesqueira   21357100   

57   

Direcção Provincial das Obras Públicas, Habitação 

e Recursos Hídricos 
    

  

 

mailto:geral@anac.gov.mz%20a
http://www.idepa.gov.mz/
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