
 

A EOH COASTAL & ENVIRONMENTAL SERVICES (CES) foi estabelecida em 1990 quando estávamos 
envolvidos como consultores principais numa grande avaliação sobre impacto ambiental da 
mineração mineral na África do Sul.   

Em 1995, a EOH CES começou a trabalhar em Moçambique numa Avaliação de Impacto Ambiental (AIA,) 
abrangente sobre mineração mineral na província da Zambézia e, desde então, tem participado todos os 
anos em projectos em Moçambique.

EOH Coastal & Environmental Services

Consultoria ambiental em Moçambique

Uma selecção de trabalho ambiental 
realizado pela CES para vários 

clientes em Moçambique

Minas de areias minerais pesadas de TiGen, Província da 
Zambézia (1995 a 1999)

Este projecto foi iniciado em 1995 com uma avaliação de pré-
viabilidade ambiental para uma proposta de mina de areias 
minerais pesadas na área de Moebase, na Província da Zambézia. 
Subsequentemente, a EOH CES geriu todo o processo de AIAS 
e realizou internamente seis dos 14 estudos especializados. 
O EIA foi um dos primeiros EIA de maior porte realizados em 
Moçambique e antes dos requisitos legislativos. Foi emitida uma 
licença ambiental, mas BHP Billiton não avançou com o projecto. 
Mineração de areias pesadas de Corridor Sands Limitada,

Chibuto, Província de Gaza (1998 a 2002)

A EOH CES completou o Estudo de Viabilidade Ambiental 
Integral, que avaliou todos os impactos ambientais e sociais 
relacionados com o desenvolvimento de uma mina de areias 
minerais pesadas integradas, planta para separação de 
minerais e actividades de fundição de grande porte, no distrito 
de Chibuto. A EOH CES coordenou e geriu todo o processo 
do EIA, contribuiu com assistência de especialistas em vários 
estudos de referência, e geriu e coordenou o � uxo do trabalho 
dos especialistas. Além disso, a EOH CES completou os EIA 
adicionais para este projecto em relação à rede de electricidade, 
ligação ferroviária e instalações para carregamentos em massa.

Mina de areias minerais pesadas de Kenmare Moma, Província 
de Nampula (2000 - em curso)

Desde a elaboração da primeira AIAS e Plano de Acção 
Reassentamento (RAP, sigla em inglês) que temos proporcionado 
à Kenmare Resources serviços de consultoria AeS para a sua mina 
de areias minerais pesadas em Moma, em 2000. Preparamos 
AIAS adicionais para a principal rede de electricidade de 250 km 
entre Nampula e a mina, Fase II da expansão e estudos do âmbito 
da Fase III da expansão. O último estudo inclui três novos depósitos 
ao longo de 70 km no litoral. Em 2010, a EOH CES foi contratada 
para auxiliar a mina a cumprir o seu compromisso de observância 
dos Padrões de Desempenho da IFC (2006). Esta tarefa envolveu 

Estamos muito familiarizados com o processo de 
EIA e regulamentos de Moçambique. No início 
de 2012, a EOH  CES abriu um escritório no 
Maputo para consolidar a nossa presença 
em Moçambique. Somos uma consultoria de 
avaliação ambiental certi� cada pela MITADER 
(Número de Licença 46 / 2015), autoridade 
ambiental de Moçambique.

Podemos oferecer uma grande gama de serviços de assessoria 
ambiental e social em Moçambique, incluindo:

• Avaliações de Impacto Ambiental, Social e de Saúde 
(AIASS);

• Avaliações de Risco Ambiental;
• Auditoria Ambiental;
• Monitorização Ambiental;
• Avaliações de Impacto Social (AIS);
• Estudos Socioeconómicos de Referência (SEBS, sigla em 

inglês);
• Planos de Acção para Reassentamentos

Em 2013, a EOH Mthombo (Pty) Ltd adquiriu todas as acções 
da CES (Pty) Ltd, e a CES agora opera como EOH Coastal & 
Environmental Services. A EOH é o maior fornecedor de 
aplicações empresariais, tecnologia, externalização de serviços, 
serviços na cloud e de gestão. O grupo efectua as suas 
actividades na África do Sul, África e Reino Unido e tem um 
forte per� l de Emancipação Económica da População Negra. 
Essa integração permitiu a conjugação da extensa projecção 
e muito boa reputação da CES com os serviços de assessoria 
ambiental e social da EOH de excelência reconhecida e, dessa 
forma, maximizar os nossos pontos fortes com as nossas 
ofertas abrangentes no âmbito ambiental e social. A nossa 
área de especialização principal é avaliar os impactos de 
desenvolvimento nos ambientes naturais, sociais e económicos e, 
dessa forma, � zemos um contributo positivo na gestão ambiental 
e desenvolvimento sustentável em Moçambique e em muitos 
outros países Africanos. Todos os funcionários da EOH CES são 
excepcionalmente bem quali� cados e, muitos são especialistas 
reconhecidos nas suas disciplinas especí� cas. Muitos membros 
do nosso pessoal são doutorados e a maioria tem habilitações de 
pós-graduação em ciências ambientais e sociais.

Para mais informações consulte www.cesnet.co.za



incluíram avaliação acerca da vegetação e biodiversidade, 
ecologia de zonas húmidas, peixes, invertebrados aquáticos (área 
de estudo tem lagos costeiros signi� cativos) e monitorização 
sobre qualidade da água. A informação, juntamente com outros 
detalhes técnicos e geológicos, foi utilizada pela Rio Tinto para 
decidir se deve avançar para o estudo de pré-viabilidade.

AIAS para GS Cimentos, Pedreira de Fábrica de Cimento, 
Província de Maputo (2010)

O projecto da GS Cimentos consistiu de duas partes, a primeira 
sobre a pedreira de calcário na área de Bela Vista / Salamanga 
do Matutuíne na Província de Maputo, e a segunda acerca da 
fábrica de cimento, localizada no Parque Industrial de Beluluane 
(BIP - Beluluane Industrial Park), perto de Maputo. A EOH CES 
preparou ambos as AIAS e todos os estudos especializados, 
com excepção de dois.

Programa Âncora de Investimento em Turismo de Moçambique 
(2009 a 2010)

O Governo de Moçambique identi� cou uma série de locais 
turísticos como parte de uma iniciativa conjunta com o Ministério 
do Turismo e a IFC. O objectivo do programa era garantir 
investimentos turísticos de qualidade em Moçambique através do 
desenvolvimento de ecoturismo e desenvolvimento de estâncias 
turísticas. A EOH CES foi nomeada pelo IFC como consultor 
líder e usou um quadro estratégico para identi� car as opções de 
desenvolvimento sustentáveis nos dois locais identi� cados pelo 
Programa Âncora, em Crusse / Jamali, na Província de Nampula e 
Inhassoro, na Província de Inhambane. Vários estudos ambientais 
e sociais foram realizados para identi� car oportunidades, riscos 
e restrições para um turismo sustentável. Foi apresentado 
um rumo proposto para uma perspectiva social, ambiental, 
económica e institucional. Esta abordagem foi desenvolvida para 
ajudar a garantir que todos os resultados positivos do processo 
de desenvolvimento possa ser reforçado e, que as restrições 
ambientais e sociais do local sejam consideradas na concepção 
dos empreendimentos turísticos futuros nos locais.

SABMiller plc e Fábrica de Cervejas de Moçambique em 
Nampula, AIASS (2008 a 2010)

A EOH CES completou o processo da AIASS para a construção 
da fábrica de cerveja proposta para Nampula, Moçambique.

uma análise AeS abrangente sobre lacunas e orientação técnica 
ampliada acerca da criação de um Sistema de Gestão Social e 
Ambiental em conformidade com o prescrito pela IFC, para a 
mina. O cumprimento integral foi alcançado em 2011 e a EOH 
CES concluiu recentemente uma análise sobre insu� ciências com 
base nos Padrões de Desempenho da IFC de 2012, actualizados. 
A empresa também tem estado envolvida activamente no 
desenvolvimento e execução de programas anuais de vigilância 
para as instalações, incluindo biomonitorização de zonas húmidas, 
monitoria de biodiversidade terrestre, monitoria da qualidade do ar, 
revisão dos dados de monitoria da qualidade da água e monitoria 
regular de marinha ecológica e pesqueira. A estratégia e plano de 
reabilitação para a mina também foram desenvolvidos pela EOH 
CES, que também estive envolvida na auditoria do progresso das 
actividades de reabilitação antes das áreas minadas voltarem para 
as comunidades locais.

Projecto de Energia bioetanol, Província de Sofala (2007 de 2011)

No inicio, a EOH CES preparou dois estudos de pré-viabilidade 
abrangentes para dois locais seleccionados para o desenvolvimento 
proposto de uma planta de bioetanol e instalações de processamento 
perto do Rio Zambeze. Foi seleccionado um local preferido e a EOH 
CES completou o EPDA, Relatórios de Especialistas e AIASS para 
este local. Os relatórios foram elaborados em conformidade com 
os requisitos nacionais e internacionais e foram bem recebidos 
pelo Instituto Holandês de Financiamento do Desenvolvimento 
(Dutch Development Funding Institute), o FMO.

Consórcio Holandês Jatropha – AIAS para Biocombustível 
(2009)

A EOH CES geriu e coordenou o processo da AIAS para um 
projecto de biocombustíveis em grande escala na província de 
Sofala, em Moçambique. O EPDA foi concluído e o relatório 
satisfaz todos os requisitos internacionais. Foram também 
completados estudos especializados para a primeira fase 
(Avaliação de Impacto Social e Avaliação de Impacto Ecológico). 
Ao integrar esta informação com os estudos técnicos sobre 
agricultura e solos (e usando detecção remota) a EOH CES 
ajudou a identi� car as áreas adequadas para o Imobiliário 
Jatropha (Jatropha Estate) e projectos de produção. A AIAS 
não foi � nalizada em virtude do projecto não ter continuado.

Rio Tinto (2009)

A EOH CES preparou um estudo ecológico de base em duas 
áreas localizadas ao longo do litoral entre Xai-Xai e Inhambane, 
como parte de um estudo sobre Ordem de Grandeza. Os estudos 



Projecto de minério de ferro Baobab, Tete (2014 a 
2016)

A EOH CES realizou uma AIASS e actualizou um RAP 
para o projecto de minério de ferro de Tete para Capitol 
Resources Ltd (Membro do Grupo Baobab). A EOH CES 
geriu a AIASS e a maioria dos estudos especializados 
foram realizados internamente. Em 2016, a AIASS foi 
aprovada pelo MITADER.

Fábrica de Açúcar da EcoFarm e Planta de Geração 
de energia (2014 e em curso)

A EOH CES realizou uma AIASS para o Projecto 
de Irrigação de Culturas Ecológicas e de Cana-de-
açúcar orgânica da EcoFarm no Distrito de Chemba, 
Província de Sofala, em Moçambique. A AIASS e os 
documentos comprovativos foram concluídos em 2014 
e não foram submetidos ao Ministério ou sujeitos a 
divulgação pública devido à ampliação do âmbito de 
trabalho, para incluir uma fábrica de açúcar e planta de 
geração de energia. A EOH CES produziu um Adendo 
à AIASS para tomar em consideração essas mudanças 
e os relatórios e documentos comprovativos foram 
submetidos ao Ministério (MITADER) e agora serão 
sujeitos a divulgação pública.

AIAS do Monte Nicanda e Ancuabe para Triton 
Minerals (2014 e em curso)

A Triton Minerals Limited (“Triton”) planeou desenvolver 
duas minas de gra� te nos depósitos de gra� te no 
Monte de Nicanda e no depósito de gra� te de Ancuabe 
localizados na Província de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique. A EOH CES foi nomeada para elaborar 
ambas as AIASS. O EPDA para o Monte Nicanda e 
estudos especializados (estações das chuvas e seca) 
e, o EDPA para Ancuabe foram concluídos antes de o 
projecto ter sido suspenso em meados de 2016.

Plantações Florestais da Green Resources (2012 e em 
curso)

Em 2014, a EOH CES completou o EPDA e a AIASS 
para o estabelecimento de 30 000 hectares de novas 
plantações � orestais na Província de Niassa (Lichinga) 
para Niassa Green Resources.

Em 2015, a EOH CES actualizou a AIASS da Lurio Green 
Resources em relação a requisitos de credores para o 
estabelecimento de uma nova plantação � orestal de 
126 000 hectares de madeira dura. Essa actualização 
incluiu a produção de um Quadro de Reassentamento 
Global, RAP Piloto, Modelos Especí� cos aos Locais para 
AIASS e ESMP, formação e vários planos de gestão, 
incluindo um Plano de Monitorização, Plano de Gestão 
de Recursos Culturais, Mecanismo de Reclamações e um 
Plano de Envolvimento das Partes Intervenientes. Esses 
estudos foram completados para respeitar as normas 
moçambicanas, assim como padrões internacionais 

(IFC, Banco Africano de Desenvolvimento; Banco Europeu de 
Investimento; Política e Padrões do Conselho de Administração 
Florestal; Padrões da Aliança Clima, Comunidade, Biodiversidade 
e, Padrões do Projecto de Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo e actividades). Em 2015, a EOH CES completou a primeira 
fase de um Relatório de Avaliação Ambiental Simpli� cada (SAR 
– Simpli� ed Assessment Report) para duas das oportunidades 
comerciais da Green Resources associadas às plantações. A 
primeira foram as instalações do Conselho de Fibra de Densidade 
Micro (MDF – Micro Density Fibre) localizadas 10 km a sudoeste 
de Lichinga e a segunda uma planta de aparas de madeira no 
Porto de Nacala.

EOH Coastal & 
Environmental Services

PRESTA SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
SOCIAL E AMBIENTAL EM TODA A ÁFRICA

+27 46 622 2364,  info@cesnet.co.za
67 African Street, Grahamstown, 6140

Também em Cape Town, East London, Port Elizabeth, Gauteng e Maputo
www.cesnet.co.za


