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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Visão geral  

A Megaruma Mining Limitada (MML), uma subsidiária Moçambicana da Gemfields plc (75% 
do capital) e a EME Investimentos (25% do capital), pretendem desenvolver uma mina de rubi 
dentro da Área de Licença 7057C (denominada “Local do Projecto”) localizado a cerca de 31 
km a leste de Montepuez, no Distrito de Montepuez, na Província de Cabo Delgado, no norte 
de Moçambique.  
 
A área da Licença de Prospecção e Pesquisa (LPP) da MML cobre 19.135 hectares (ha) e 
compartilha um limite com a existente Mina de Rubi de Montepuez (MRM) (Figura 1-1), que 
tem uma área de Concessão MineIra de 34 965 ha, operada através de uma parceria entre o 
Gemfields (75% do capital próprio) e uma entidade moçambicana local Mwiriti Limitada (25% 
de capital próprio) (Gemfields, 2016) e a Licença de Prospecção e Pesquisa MML 7075L, que 
tem uma área de pesquisa de 15 505ha. 
 
O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) através da Autoridade 
Central de Avaliação de Impacto Ambiental categorizou a Mina de Rubi da MML como um 
Projecto de Categoria B (Consulte o Apêndice A para carta de categorização).Em 
conformidade com o Artigo 11, Decreto 26/2004, de 20 de Agosto (Regulamento Ambiental 
para a Actividade Minera), um Plano de Gestão Ambiental (PGA), deve ser submetido a eles 
após a divulgação do relatório ao Administrador Distrital e as comunidades afectadas pelo 
projecto. 
 
A Coastal & Environmental Services Mozambique Lda (CES) foi contratada pela Megaruma 
Mining Limitada (MML) para realizar o processo de solicitação de autorização ambiental, bem 
como desenvolver o PGA da fase de prospecção e pesquisa, para atender aos requisitos da 
legislação de Moçambique e várias directrizes internacionais, incluindo o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD, 2013), Banco Europeu de Investimento (BEI, 2009) e os Padrões de 
Desempenho da Corporação Financeira Internacional (IFC PD, 2012).    
 

1.2 Fundamentação e Motivação do Projecto 

O projecto proposto inclui actividades de prospecção e pesquisa para determinar se existem 
depósitos de rubi adequados e viáveis dentro da área da EL. Por conseguinte, o proponente 
solicita autorização ambiental para realizar actividades de prospecção e pesquisa durante o 
período estimado de cinco anos que isso ocorrerá. Se os depósitos forem considerados 
viáveis, o proponente solicitará uma licença ambiental e uma licença de mineração para 
extrair os depósitos desta área. O objectivo deste PGA é formular as intenções da MML no 
que se refere a garantir que os riscos e os impactos Ambientais e Sociais (A&S) da 
Prospecção e Pesquisa sejam geridos no melhor das suas habilidades. 
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Figura 1-1: Mapa da Localização da Área de Licença da MML 7057 (polígono roxo), Área do Projecto MRM (polígono preto) e área de licença da MML 7049C 
e o local do projecto (polígono vermelho)  
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1.3 O Plano de Gestão Ambiental 

Um PGA é um plano específico do local desenvolvido para garantir que todas as medidas 
necessárias sejam identificadas e implementadas para proteger o meio ambiente e cumprir 
com a legislação ambiental. Este PGA resume os compromissos da MML para abordar e 
mitigar os riscos e impactos de A&S da fase de prospecção e pesquisa do projecto em 
potencial, através da prevenção, gestão e minimização desses riscos identificados. 
Estabelece os princípios de mitigação a que o projecto irá aderir, que também define os 
objectivos, acções e resultados de desempenho desejados das actividades de prospecção e 
pesquisa. Mais especificamente, este PGA fornece a estrutura de implementação para as 
seguintes acções e actividades: 
 

 Mitigação: identifica medidas viáveis e económicas que podem reduzir impactos 
ambientais e sociais adversos potencialmente significativos a níveis aceitáveis. O 
programa deve incluir medidas compensatórias se as medidas de mitigação não forem 
viáveis, económicas ou suficientes. 

 Monitoramento: o monitoramento durante a implementação do projecto fornece 
informações sobre os principais aspectos de A&S do projecto. O foco é 
particularmente no monitoramento dos impactos de A&S das actividades de 
prospecção e pesquisa e da eficácia das medidas de mitigação e das intervenções de 
gestão adoptadas pela MML. 

 Capacitação e Treinamento: para apoiar a implementação atempada e efectiva de 
medidas de mitigação, o PGA chama a atenção para os papéis e capacidades 
necessárias do pessoal da MML encarregado de realizá-las. Isso deve delegar papéis 
e responsabilidades, especificando quem é responsável por implementar as medidas 
de mitigação e monitoramento e quais requisitos de treinamento são necessários para 
conseguir isso. 

 Cronograma de Implementação e Orçamentos: para os três aspectos (mitigação, 
monitoramento, treinamento e desenvolvimento de capacidade), o PGA fornece um 
quadro de implementação de medidas que devem ser realizadas ao longo da fase de 
prospecção e pesquisa e destaca a necessidade de orçamento e recursos humanos 
adequados para apoiar a sua implementação e desenvolvimento contínuo. 

 
Conforme discutido mais adiante neste relatório, os requisitos de monitoramento de 
desempenho e revisão contínua são necessários para garantir que os objectivos acima sejam 
cumpridos ao longo do ciclo de vida da fase de prospecção e pesquisa. 
  

1.4 O Proponente do Projecto 

Megaruma Mining Limitada: 

Sr. Gopal Kumar, 
Director Geral 
Montepuez Ruby Mining 
gopal.kumar@gemfields.co.uk 
+258 84961 4318 
Avenida Eduardo Mondlane, No. 178 
Edifico Cruz Vermelha 
Cidade de Pemba 
Cabo Delgado 
Moçambique  
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1.5 A Consultora Ambiental 

Este PGA foi preparado pela CES, uma empresa registada em Moçambique, no Ministério da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), como parte do Projecto de Categoria 
B que está sendo realizado para a emissão da licença ambiental para as actividades de 
prospecção e pesquisa propostas. A CES possui o conhecimento necessário das actividades 
requeridas da MML, bem como a experiência da área de estudo local necessária para 
preparar este Plano de Gestão Ambiental (PGA). Os detalhes de contacto para CES são: 

Escritório de Moçambique: 

dr. Marc Hardy  
Email: M.Hardy@cesnet.co.za 
Avenida da Mozal, Porta 2334 Beluluane Célula D. Quarteirão 02, Matola Cidade, Maputo 
+27 83 4703696 

Escritório da Cidade do Cabo: 

dra Tarryn Martin 
Email: T.Martin@cesnet.co.za 
The Point, Suite 408 
76 Regent Road, Sea Point, 8001 
Website: www.cesnet.co.za 

 

1.6 Autores deste PGA 

dr. Marc Hardy (Líder do Estudo) 
Consultor Ambiental Principal, possui um M. Phil em Gestão Ambiental da Escola de Gestão 
Pública e Planeamento da Universidade de Stellenbosch. Seus interesses profissionais 
incluem relatórios de impacto ambiental para projectos de infraestrutura linear, energia e 
grandes, desenvolvimento e relatórios estratégicos de políticas ambientais, estudos de due 
diligence, monitoramento de conformidade e auditoria ambiental. Actualmente, Marc está 
encarregado de gerir vários grandes projectos de infraestrutura, mineração e energia 
renovável em toda a África. Marc gere o escritório da CES de Maputo.  
 
dra. Tarryn Martin (Gestora do Projecto e Especialista em Ecologia) 
Tarryn possui um Bacharelato (Botânica e Zoologia), uma Licenciatura em Biodiversidade de 
Vertebrados Africanos e um Mestrado com distinção em Botânica pela Universidade de 
Rhodes. A tese de mestrado de Tarryn examinou o impacto do fogo sobre a recuperação de 
gramíneas panicoides e não panicoides C3 e C4 no contexto das mudanças climáticas pelas 
quais ela ganhou a medalha Junior Captain Scott-Medal (Plant Science) por produzir o melhor 
MSc de 2010 a partir do Academia Sul-Africana de Ciências e Arte, bem como um Prêmio de 
Realização Acadêmica Excepcional em Ciência de Forragem e da Sociedade de Pastagens 
da África Austral. Ela realiza avaliações de vegetação, incluindo mapeamento de vegetação 
e sensibilidade para orientar os desenvolvimentos e assim minimizar seus impactos na 
vegetação sensível. Tarryn realizou várias avaliações de vegetação e impacto em 
Moçambique (para os padrões da IFC), que incluem o Projecto Florestal Lurio em Nampula, 
a Mina de Grafite Syrah, a Mina de Grafite de Ancuabe da Triton, a Mina de Grafite Nicanda 
Hills em Cabo Delgado e a Mina de Minério de Ferro da Baobab em Tete, Moçambique.  

mailto:M.Hardy@cesnet.co.za
mailto:T.Martin@cesnet.co.za
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1 Localização do Projecto 

A área de Licença de Prospecção e Pesquisa (EL) está situada a aproximadamente 150 km 
a Oeste  da Cidade Costeira de Pemba a aproximadamente 40 km a Este da Cidade de 
Montepuez situada no Distrito de Montepuez (Figura 2-1). O Local do Projecto abrange 
19.135ha de terra e tem 10,5 km de Norte a Sul no seu maior comprimento e 18 km de Este 
a Oeste na sua maior largura. A extensão exacta da área a ser explorada é incerta e será 
determinada durante a fase de prospecção e pesquisa. 
 
Actualmente, existe uma comunidade dentro da área de EL; Comunidade de Ntete. 
Entretanto, esta comunidade está espalhada por toda a área da licença de prospecção e 
pesquisa (Figura 2-1). Esta comunidade é considerada uma Comunidade Directamente 
Afectada pelo  Projecto (CAP), uma vez que será directamente afectada pelo projecto 
proposto. A distinção entre CAP directa e indirecta é função da extensão e gravidade dos 
impactos positivos ou negativos previstos a serem experimentados por comunidades 
particulares. A CAP directa refere-se a comunidades dentro ou adjacentes de uma área de 
projecto (ou pesquisa) que será afectada pelos principais impactos A&S relacionados ao 
projecto. Essas comunidades descritas abaixo são aquelas com maior probabilidade de 
experimentar possíveis impactos económicos (actividade de prospecção e pesquisa que 
afectam seus campos/machambas e produção de culturas por exemplo) e benefícios do 
projecto, como emprego temporário.  
 

 
Figura 2-1: Comunidades dentro da Área de Licença de Prospecção e Pesquisa.  
 



Plano de Gestão Ambiental – Maio de 2018 

Coastal & Environmental Services   3              Megaruma Mining Limitada 

Uma CAP indirecta refere-se a comunidades na área à volta do local do projecto proposto 
que não são impactadas na mesma extensão ou gravidade como a CAP directa e não estão 
próximas do local do projecto. A Cidade de Montepuez, o principal centro económico da 
região, é considerada uma CAP indirecta, para além de várias comunidades da região. Uma 
grande parte da terra na área de prospecção e pesquisa parece ter sido cultivada de certa 
maneira, com algumas pequenas comunidades ao longo da estrada principal EN242. Existe 
uma exuberante presença de vegetação ripariana na parte sudeste da área do projecto e uma 
presença geral de vegetação, cobrindo a maioria das terras não cultivadas, no resto da área 
do projecto. As áreas que não estão cultivadas são utilizadas para pastoreio e como fonte de 
materiais de construção, para a produção de carvão vegetal e para colher alimentos silvestres 
e plantas medicinais. 
 
No entanto, não há antecipação de reassentamento físico (perda de casas), contudo, pode 
haver deslocamento económico como resultado das machambas, árvores frutíferas e outros 
recursos e bens naturais (pastagens, pontos de irrigação, etc.) localizados dentro da área da 
EL e actualmente utilizados por essas CAP, sendo potencialmente afectadas pelas 
actividades da fase de prospecção e pesquisa descritas abaixo.  
 

2.2 Actividades da Fase de Prospecção e Pesquisa 

Estima-se que as actividades de prospecção e pesquisa planeadas serão realizadas ao longo 
de um período de 5 anos. As actividades iniciais incluirão a construção de uma rede de vias 
de acesso, com aproximadamente 3 m de largura, que servirá para atender as áreas de 
perfuração identificadas pela MML (e, em algum momento, as localizações de amostragem 
em massa identificadas).  
 
Essas rotas e locais serão avaliados para as sensibilidades ambientais e sociais pelo pessoal 
de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) da MML antes de serem confirmadas essas 
localizações e medidas de mitigação específicas do local para essas áreas serão 
implementadas de acordo com as especificações detalhadas posteriormente neste PGA.  
 
Os depósitos de recursos serão tanto depósitos primários, que é o local de nascimento das 
gemas e tipicamente ocorre entre 10m a 50m, ou depósitos secundários, com menos de 10m 
de profundidade (tipicamente entre 5 e 6m). Os depósitos primário e secundário exigem 
frequentemente diferentes métodos de perfuração; nomeadamente Perfuração com 
Recuperação de Testemunho e Perfuração de Trado. 
 
Perfuração com Recuperação de Testemunho: A exploração de Perfuração com 
Recuperação de Testemunho remove testemunhos sólidos ou fragmentados de rocha dura 
para melhor definir a distribuição de rocha rubífera (anfibolito) abaixo da superfície. A 
Perfuração com Recuperação de Testemunho estende-se aproximadamente 50-60m de 
profundidade, a uma taxa média de 10 metros por dia. As brocas de perfuração são revestidas 
com diamante sintético, são usados para amostrar a rocha a cada metro. Os locais de 
perfuração são posicionados aproximadamente a cada 50 - 100 metros. A rocha contendo 
rubi é encontrada em uma profundidade de aproximadamente 10-30 metros. (Chapin et al., 
2015).  
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Perfuração de Trado: A Perfuração de Trado será usada para a exploração de depósitos 
secundários (pouco profundos) e é considerada eficiente para exploração de material não 
consolidado macio ou rochas degradadas fracas. A Perfuração de Trado estende cerca de 
10-12m de profundidade. O trado consiste em parafusos helicoidais giratórios perfurados no 
grupo. A forma da pá de parafuso levanta a terra dos furos. Os trabalhadores removem 
cascalho solto de entre as pás a medida em que a terra é puxada para fora do furo. As brocas 
e outros equipamentos serão transportados para os locais de perfuração por camião. A broca 
de perfuração removerá um metro de terra com cada amostra até chegar à rocha de base, 
após o que 2- 3 m de rocha serão removidos. A perfuração indicará a profundidade e a 
espessura da camada de rubi em cada local, após o que será criado um mapa geológico de 
contorno. O cascalho contendo rubi será transportado para a planta de lavagem e instalação 
de classificação para determinar a concentração de rubi. 
 
Amostragem em Massa: Em 2019 aproximadamente, assim que os locais de recursos de 
gemas tiverem sido determinados, a Amostragem em Massa e Análise de Recursos terá lugar 
para fornecer uma compreensão mais clara dos números de produção potencial e vida da 
mina. A Amostragem em Massa terá lugar seis dias por semana das 6h00 às 18h00. A 
Amostragem em Massa compreenderá poços estimados em 50 x 50m (2500m2 ou a um 
quarto de hectare) e 6-7m de profundidade. O cascalho de rubi que vem desses poços será 
transportado para a planta de processamento existente da MML, onde as pedras preciosas 
serão separadas, lavadas, ordenadas e classificadas para informar o eventual modelo de 
recursos para a área EL. 
 

2.3 Requisitos de infraestrutura e mão-de-obra para a fase de prospecção e 
pesquisa 

Serão necessárias as seguintes infraestruturas como parte das actividades de prospecção e 
pesquisa: 
 

 Acampamento de prospecção e pesquisa que compreende instalações de 
acomodação e de ablução, uma cozinha, escritórios e pátio de avaliação de 
testemunhos de sondagem; 

 Possíveis acampamentos satélite menores que possam ser necessários durante o 
processo de perfuração; 

 Áreas de armazenamento das caixas de testemunhos de sondagem;  

 Capacidade de geração eléctrica no local (geradores a diesel) 

 Estradas de acesso ao local que fornecem acesso ao acampamento de prospecção e 
pesquisa proposto, aos locais de perfuração e a eventuais locais de amostragem em 
massa;  

 Furos e represas para abastecimento de água; 

 Uma linha de alta tensão que fornece electricidade a partir da rede nacional (se 
possível e disponível no momento do início da actividade de exploração). 

 
A posição e o tamanho exacto dessa infraestrutura não estão definidos actualmente e 
dependerão dos resultados do processo de pesquisa final e das avaliações de rastreamento 
ambiental a serem conduzidas pela MML. A localização dos poços de amostragem em massa 
será em grande parte baseada nos resultados e descobertas iniciais do programa de 
prospecção e pesquisa.  
 
Durante o processo final de projecto de pesquisa, o cuidado necessário deve ser usado na 
selecção das localizações dos acampamentos de prospecção e satélites, de maneira que 
eles estejam localizados o bastante longe de locais sensíveis ao meio ambiente e 
socialmente, e devem demonstrar que todos os impactos potenciais identificados nesses 
locais foram levados em consideração. Devido à natureza modular das unidades de 
acomodação e ablução, oficinas e áreas de armazenamento (contentores e tendas ou 
estruturas temporárias construídas com materiais locais e insumos trabalhistas, não é 
antecipado que quaisquer estruturas de tijolo e argamassa sejam construídas no 
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acampamento de prospecção e pesquisa. Pode ser que as áreas da oficina de veículos exija 
algo de natureza mais permanente com pisos de concreto e estruturas de aço reforçado e de 
laminação, como seria necessário para instalações de manutenção à prova de intempéries. 
Qualquer baía de trabalho de veículos ou áreas de baía de lavagem que possa ser construída 
deve ser de uma maneira que garanta a captura e tratamento de resíduos ou água 
contaminada dessas áreas e esteja de acordo com as melhores práticas.  
 
2.3.1 Abastecimento de Água 

Estima-se que o projecto usará aproximadamente 5000 litros (l) por dia para perfuração com 
recuperação de testemunhos e 2000L por dia no acampamento de prospecção e pesquisa. 
A água será inicialmente obtida das operações de mina existentes a partir de uma 
combinação de águas subterrâneas extraídas dos furos existentes e da água da chuva 
colectada na instalação de armazenamento de água. Esta água será transportada para o 
acampamento de prospecção e pesquisa e área de perfuração usando um camião cisterna 
de água. As pequenas barragens de controle podem ser construídas temporariamente se 
este for um meio tecnicamente viável para atender os requisitos de perfuração e exploração 
localmente. Qualquer futura proposta de abstração de água dentro da área de EL terá de ser 
aprovada pela autoridade competente.  
 
2.3.2 Geração de Energia  

A energia será gerada usando grupos geradores movidos a diesel que estarão localizados 
em áreas contidas e protegidas no principal acampamento de prospecção e pesquisa, bem 
como quaisquer acampamentos perfuração satélite (conforme necessário ou requerido) até 
que uma conexão com a rede nacional seja viável ou prática. 
        
2.3.3 Gestão de Resíduos, Esgoto e Efluentes 

Os resíduos sólidos não recicláveis serão descartados pelo uso de um incinerador, e o 
descarte de resíduos líquidos será feito de acordo com as práticas da MML existentes no 
local operacional da mina. Sempre que possível, os acampamentos de prospecção e 
pesquisa devem utilizar qualquer programa de reciclagem ou redução de resíduos que a MML 
tenha implantado para minimizar a quantidade de resíduos gerados e, potencialmente, 
deixados para trás em todos os acampamentos e locais de perfuração.  
Áreas de oficina ou de manutenção de veículos e equipamentos será construída 
adequadamente para garantir que todos os escoamentos de água contaminados sejam 
capturados e devidamente tratados e descartados. As instalações de ablução e o gestão de 
esgoto serão compatíveis com as melhores práticas. Os acampamentos de prospecção e 
pesquisa e de perfuração precisarão garantir que o tanque de conservação apropriado, ou as 
instalações de latrinas de poças Francesas de (auto) drenagem sejam utilizadas nelas. Os 
sanitários químicos portáteis não devem ser utilizados devido ao alto risco de derramamento 
e contaminação. Se um sistema de tanque de conservação for adoptado, será contratado um 
fornecedor de serviços apropriado para manter essas instalações, além de ser encarregado 
da remoção de esgoto do acampamento, de acordo com as práticas operacionais da MML.  
 
2.3.4 Força de Trabalho  

Durante a fase de prospecção e pesquisa haverá aproximadamente 20 pessoas trabalhando 
no local durante a Perfuração de Recuperação de Testemunho e aproximadamente 200 
pessoas durante a fase de amostragem a granel trabalhando três turnos por dia. Cada equipe 
de prospecção e pesquisa será tipicamente composta por um geólogo, um técnico e quatro 
ou cinco trabalhadores.  
 
Todo o trabalho não qualificado será adquirido localmente nas comunidades vizinhas. Toda 
a mão-de-obra semi-qualificada será Moçambicana e estima-se que a mão-de-obra 
qualificada seja composta por 90% de Moçambicanos e 10% de expatriados. A maioria do 
pessoal será transportado para as comunidades próximas ou para Montepuez por um 
autocarro de pessoal fornecido pela MML e outros funcionários serão alojados no 
acampamento local, em contentores convertidos. 
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Tabela 2-1: Requisitos laborais da fase de prospecção e pesquisa (% por categoria dos 
requisitos totais) 

Tipo Número 

Qualificados 10% Expatriados 

Semi-qualificados 20% Moçambicanos 

Não-qualificados 70% Moçambicanos de comunidades 
próximas 

Total 100% 

 

2.4 Impactos Potenciais do Projecto 

Foram identificados abaixo Impactos ambientais e sociais preliminares, positivos e negativos. 
O estudo que será realizado como parte desta aplicação incidirá na identificação dos impactos 
e das medidas de mitigação associadas para gerir de forma responsável e reduzir os impactos 
negativos através de soluções de engenharia aceitáveis e/ou medidas de mitigação 
processual da indústria.   

2.4.1 Impactos Sociais 

Potenciais Impactos Positivos  

 Oportunidades de Emprego e Desenvolvimento Económico. A geração de 
emprego e o desenvolvimento económico associado, embora limitado durante a fase 
de prospecção e pesquisa, são considerados benefícios potenciais do 
desenvolvimento proposto. As oportunidades de emprego resultarão num aumento da 
renda familiar que, por sua vez, resultará num aumento das armazéns e lojas 
comerciais informais, bem como de empresas emergentes e de prestadores de 
serviços. Embora alguns trabalhadores qualificados sejam recrutados fora de 
Moçambique, a maior parte da mão-de-obra será recrutada em Moçambique e nas 
comunidades vizinhas 

 Oportunidades de treinamento e expansão da base de conhecimentos locais. Há 
uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades na formação de pessoas 
locais para melhorar seus conhecimentos em várias áreas que serviriam ao sector de 
mineração. 

 Desenvolvimento Social. O Projecto de Rubi da MML pode resultar no 
estabelecimento de programas de desenvolvimento social se ele for para a fase de 
mineração. Embora os benefícios socioeconómicos da fase de prospecção e pesquisa 
sejam relativamente pequenos (emprego e aquisição de bens locais), podem haver 
programas de desenvolvimento associados às iniciativas de Responsabilidade Social 
Corporativa (CSR) já estabelecidos na Mina operacional (MRM) que pode ter 
benefício para as comunidades da área da EL. Isso pode incluir programas como 
apoio agrícola em pequena escala, projecto de abastecimento de água e suporte para 
programas locais de saúde e educação.    

 
Potenciais Impactos Negativos  

 Deslocamento económico. A área da EL contém uma comunidade com algumas 
machambas localizadas na mesma. As machambas agrícolas podem, portanto, ser 
afectadas pelas actividades de prospecção e pesquisa e a MML precisa garantir que 
isto seja minimizado na medida do possível e, quando for necessário, garantir que as 
pessoas afectadas sejam adequadamente informadas, com elas negociadas e 
compensadas, conforme necessário, por quaisquer impactos ou perdas que elas 
podem legítimamente sofrer como resultado dessa actividade. Com base nas 
informações actualmente disponíveis, não é esperado nenhum deslocamento físico 
das famílias (ou estruturas residenciais). 

  dez comunidades com extensas machambas localizadas nelas. As machambas são, 
portanto, susceptíveis de serem afectadas pela actividade de prospecçãoe pesquisa 
e a MML precisa garantir que esta seja minimizada na medida do possível e, quando 
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necessário, garantir que as pessoas afectadas sejam devidamente informadas, 
negociadas e compensadas, conforme necessário, por quaisquer impactos ou perdas 
que possam ocorrer legítimamente como resultado dessa actividade. Com base nas 
informações actualmente disponíveis, não é esperado nenhum deslocamento físico 
das famílias (ou estruturas de casas).  

 Migração temporária/permanente e tensão comunitária resultante. Pode haver 
um afluxo de pessoas para as comunidades vizinhas em busca de emprego. Os 
impactos directos e indirectos associados a um afluxo de candidatos a emprego (de 
fora) podem ter impactos significativos nessas comunidades, já que geralmente 
resultam em mudanças sociais, culturais, económicas e políticas. Este é um impacto 
indirecto que é difícil de mitigar, no entanto, o impacto pode ser reduzido através de 
uma política de recrutamento de mão-de-obra que emprega apenas pessoas de 
comunidades próximas e não de fora. 

 Riscos de saúde e segurança da comunidade. Pode haver alguns impactos de 
segurança associados com o aumento de veículos nas estradas locais associadas ao 
transporte de máquinas e equipamentos para actividades de prospecção e pesquisa. 
Os impactos na saúde podem estar associados à redução da qualidade do ar 
(principalmente relacionado com a poeira), ao ruído elevado e à possível poluição dos 
recursos hídricos como consequência da contaminação da água, se os controles 
adequados não forem planeados e implementados. No entanto, esses impactos 
provavelmente serão baixos, dada a escala das actividades durante a fase de 
prospecção e pesquisa. Os poços de amostragem em massa também podem ser um 
risco significativo para a segurança se não for devidamente reabilitados após a 
amostragem. 

 Impacto de incómodo (produção de odores, impactos visuais e atracção de pragas 
e parasitas). A armazenagem descontrolada de resíduos sólidos, em especial 
resíduos alimentares, pode atrair vermes e pragas, incluindo roedores, aves e 
moscas, se os controlos adequados não forem planeados e implementados. Esses 
parasitas/pragas podem representar um incômodo para as comunidades adjacentes 
e podem actuar como vectores para doenças se não forem administrados de forma 
responsável. O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos também pode 
resultar na libertação de odores desagradáveis que podem ser considerados como 
um incómodo para os utilizadores de terrenos adjacentes, em particular os que estão 
a favor do vento do material. 

 Perturbação de campas e outros locais culturais pode ocorrer se a infraestrutura 
relacionada à prospecção e pesquisa, poços de perfuração e poços de amostragem 
a granel estiverem localizados nas áreas ou perto dessas áreas. O planeamento 
cuidadoso e colocação destes devem ser realizados em conjunto com comunidades 
locais em áreas onde podem existir sepulturas ou características do patrimônio 
cultural. 

 Mudanças nos sistemas sociais. As quedas dentro de um contexto local, poderiam 
resultar em mudanças nas estruturas sociais e tensões associadas. Estas podem 
estar relacionadas a uma variedade de factores, como o aumento da riqueza, ou uma 
mudança para uma renda em dinheiro na área. 

2.4.2 Impactos Ambientais 

 Perda de biodiversidade. A perda ou o dano à cobertura vegetal e a perda 
subsequente de habitats faunísticos podem resultar em uma nova perturbação dos 
sistemas e funções ecológicas, o que também resultará na perda de biodiversidade e 
potencial perda de espécies de interesse para a conservação em algumas áreas, se 
as actividades de prospecção e Pesquisa não forem planeadas e geridas de forma 
responsável. 

 Erosão. A erosão do solo pode ocorrer como resultado da remoção da cobertura 
vegetal e das culturas durante a criação de estradas e actividades de perfuração. 
Devem ser consideradas medidas de mitigação para reduzir o impacto potencial da 
erosão do solo. 
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 Resíduos. A gestão inadequada de resíduos, tais como fugas de combustível e óleo 
de veículos e equipamentos de perfuração, bem como resíduos gerais podem resultar 
em poluição do solo e da água, com subsequentes impactos ecológicos negativos, se 
não geridos de forma responsável.  

 Emissões de ruído e luz. O aumento dos níveis de ruído e as emissões de luz à noite 
podem resultar na perturbação das populações faunísticas. 

 Emissões atmosféricas e poeira. A poeira será gerada como resultado de 
actividades de perfuração e, em particular, onde há solo exposto. A geração de poeira 
pode ser maior durante períodos de vento e secos. A poeira também pode ser 
depositada na superfície da água dentro das áreas adjacentes de zonas húmidas e 
riparianas, resultando potencialmente num aumento da turbidez da água. Em certos 
contextos, isto pode reduzir a penetração de luz e, subsequentemente, ter impactos 
negativos em plantas aquáticas, peixes e anfíbios. Por conseguinte, é importante que 
as medidas de mitigação de poeiras padrão da indústria sejam consideradas durante 
a vida útil do projecto. 

 Fragmentação de habitats. Isso pode levar à perda de populações viáveis se não for 
gerido de forma responsável, especialmente em animais que requerem grandes áreas 
de habitação, e também impactos em espécies especializadas encontradas em certos 
habitats. Contudo, os actuais padrões de uso da terra já tiveram um impacto 
significativo na fauna existente devido à tradicional agricultura itinerante, que resulta 
na fragmentação do habitat e na caça excessiva pelas comunidades locais, pelo que 
se prevê que este impacto seja mínimo. 

 Esgotamento e/ou contaminação dos recursos hídricos. A gestão inadequada e 
a poluição dos recursos hídricos podem resultar no esgotamento e contaminação da 
água disponível que pode ter impactos significativos a jusante tanto na biodiversidade 
quanto nas populações humanas que dependem deste recurso. As fontes podem ser 
hidrocarbonetos ou outros materiais perigosos, de práticas pobres de gestão de lixo e 
resíduos ou de impactos físicos resultantes de actividades de escavação na fase de 
amostragem em massa, como a sedimentação de cursos de água, etc., que podem 
afectar a qualidade e a quantidade de água. 

 

2.5 Área de Prospecção e Pesquisa 

A Figura 2.3 abaixo mostra as coordenadas da área de EL. A MML produzirá mapas revistos 
na próxima revisão do PGA que identificam todas as áreas alvo de prospecção e pesquisa 
(perfuração), locais de acampamento e rotas de acesso, de modo a demonstrar como os 
requisitos de selecção e mitigação de A&S detalhados neste documento foram cumpridos.  
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Figura 2-3: Coordenadas da Licença de Prospecção e Pesquisa do Local do Projecto da MML  
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3. LEGISLAÇÃO NACIONAL E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
APLICÁVEIS  

 

3.1 Legislação Moçambicana Aplicável 

Um resumo da legislação aplicável ao projecto de mineração é apresentado na Tabela 3-1 
abaixo. Deve-se notar que a lista fornecida abaixo não é exaustiva e restringiu-se a 
documentos que têm relevância directa para o meio ambiente e/ou comunidades. 
 
Tabela 3-1: Lista de legislação Moçambicana potencialmente aplicável 

LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE PARA O PROJECTO 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E  LEI DO TRABALHO 

Lei Geral de Investimentos 
Lei 3/1993, de 24 

de Junho 
As Empresas Mineiras são obrigadas a cumprir as leis comerciais de 
Moçambique. 

Lei do Trabalho 
Lei no 23/2007 de 

1 de Agosto 
As Empresas Mineiras são obrigadas a cumprir os regulamentos de 
trabalho de Moçambique 

QUADRO LEGAL AMBIENTAL, AIA, INSPECÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 

Lei 20/1997 de 1 
de Outubro 
(conforme 

alterada pelo 
Decreto 42/2008 

O projecto terá impacto ambiental e, como tal, entrará no âmbito da Lei 
de Ambiente 

Regulamentos de Avaliação 
do Impacto Ambiental 

Decreto 54/2015 
de 31 de 

Dezembro 

Estes regulamentos governam os processos e regras a serem seguidos 
ao realizar uma Avaliação de Impacto Ambiental. 

Adenda ao Regulamento do 
Processo de AIA no. 45/2004 

Diploma 
Ministerial 

198/2005 de 28 
de Setembro 

A autorização ambiental exigida antes do início deste projecto será 
regulamentada pela legislação de AIA 

Directiva Geral para AIA 

Diploma 
Ministerial 

129/2006 de 19 
de Julho 

Directiva Geral para o 
Processo de Participação 

Pública no Processo de AIA 

Diploma 
Ministerial 

130/2006 de 19 
de Julho 

A participação pública constitui uma parte crucial do processo de AIAS 
e é obrigatória para os projectos das categorias A +, A e B. Pelo menos 
duas consultas públicas devem ser realizadas e um relatório final sobre 
o processo de participação pública, que responde a todas as perguntas, 
preocupações e comentários levantados pelas PI&As, deve ser enviado 
com o REIA às autoridades competentes. 

Regulamentos para 
Inspeções Ambientais 

Decreto 
Ministerial 

11/2006 de 15 de 
Junho 

Estes regulamentos aplicam-se a actividades públicas e privadas que 
influenciam, directa ou indirectamente, as componentes ambientais. 
Em particular, o regulamento define os tipos e conteúdos das auditorias 
ambientais, as correspondentes competências necessárias e os perfis 
dos auditores. Além disso, regula os relatórios de auditoria ambiental e 
define multas e sanções por incumprimento. 

 
A auditoria e o monitoramento constituem partes cruciais do processo 
da AIASS e, como tal, esse acto afecta directamente os requisitos 
regulatórios aos quais o proponente deve aderir 

Processo de Auditoria 
Ambiental 

Decreto 
Ministerial 

32/2003 de 12 de 
Agosto 

AGUA 

Lei de Águas Lei 16/1991 de 3 
de Agosto 

O quadro jurídico legal para a água e o saneamento 

Regulamentos de Licenças 
e Concessões de Água 

Decreto 43/2007, 
de 30 de Outubro 

Será necessária uma licença de uso de água ou concessão para a 
construção e operação deste projecto. 

Política de Águas 
Decreto 46/2007 
de 21 de Agosto 

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES 

Regulamento sobre 
Qualidade Ambiental e 
Emissão de Efluentes 

  

Decreto Nº 
67/2010 que 

altera o 

Decreto 18/2004 
de 2 de Junho 

Este decreto define as normas de qualidade do ar e de emissão e os 
requisitos de classificação da água, de acordo com as utilizações e 
normas de controle de qualidade e requisitos de emissão, com especial 
referência à água potável. Também fornece padrões para qualidade do 
solo e emissões de ruído. 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE PARA O PROJECTO 

(Conforme 
alterado pelo 

Decreto 67/2010) 

 

Regulamentos de Gestão de 
Resíduos 

Decreto 
Ministerial 

13/2006 de 15 de 
Junho 

Os campos de trabalho e de construção, bem como os alojamentos 
permanentes e os alojamentos instalados durante a vigência deste 
projecto estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos. 

Regulamentos sobre a 
gestão de resíduos sólidos 

urbanos 

Decreto 94/2014 
de 31 de 

Dezembro 

Os acampamentos de trabalho e de construção, bem como a 
acomodação  permanente e hospedagem instalados durante a vigência 
deste projecto estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos. 

Regulamento relativo à 
gestão de resíduos 

perigosos 

Decreto N° 
83/2014 de 31 de 

Dezembro 

Este decreto estabelece as regras gerais para a produção, gestão e 
eliminação de resíduos perigosos em Moçambique. Aplica-se a todas 
as entidades envolvidas na eliminação, gestão, importação ou 
distribuição de resíduos perigosos e estabelece taxas e penalidades 
por incumprimento. 

Regulamentação relativa à 
gestão e ao controle de 

sacos plásticos 

Decreto 16/2015 
de 5 de Agosto 

Regulamento de Gestão e Controle de Sacos Plásticos aplica-se a 
todas as entidades públicas e privadas, pessoas singulares e colectivas 
envolvidas na produção, importação, venda e utilização de sacos 
plásticos no país. 

BIODIVERSIDADE E FAUNA BRAVIA, TERRA 

Lei de Floresta e Fauna 
Bravia 

 

Lei 10/1999 de 7 
de Julho 

O presente regulamento aplica-se às actividades de protecção, ao 
armazenamento, à utilização e à exploração e produção de recursos 
florestais e de fauna. Abrange a comercialização, transporte, 
armazenamento, processamento primário e aplicações comerciais ou 
industriais desses recursos. 

Regulamentos da Lei de 
Floresta e Fauna Bravia 

Decreto 10/1999 
de 6 de Julho 

A lei é dividida em nove capítulos. De relevância para esta AIAS são os 
seguintes capítulos: 

 Capítulo 2 sobre a Protecção dos Recursos Florestais e Faunísticos; e 

 Capítulo 3 sobre Recursos Florestais Sustentáveis, Regimes de 

Exploração e Regimes de Conservação Sustentável de Fauna Bravia. 

Regulamentos da Lei de 
Floresta e Fauna Bravia 

Decreto 12/2002 O Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto No 
12/2002) fornece orientações adicionais para a de Florestas e Fauna 
Bravia (1999 

Estratégia Nacional e Plano 
de Acção de Diversidade 
Biológica Moçambique 

(2015-2035) 

O Plano 
Estratégico 

Nacional para a 
Biodiversidade de 

2003 foi 
actualizado pelo 
MITADER em 

2015 

O objectivo deste relatório é delinear uma estratégia para assegurar a 
conservação da biodiversidade através da integração, treinamento, 
financiamento e o fortalecimento de parcerias entre os diferentes 
sectores da sociedade. 

Regulamentos sobre a 
Gestão de Pesticidas 

Decreto Nº 6 de 
2009 

Estes regulamentos visam garantir o respeito dos padrões de qualidade 
humana e ambiental, de acordo com procedimentos legais ambientais 
aprovados pela Lei Nº 20/97. Inclui a gestão, composição, classificação 
e inspecção de pesticidas. Os anexos especificam as infracções e as 
sanções a pagar pela actividade ilegal 

Lei de Controle de Espécies 
Exóticas Invasoras 

Lei 25/2008, de 
01 de Julho 

O controle de ervas daninhas exigido em todas as fases de construção 
e operação será directamente regulado por estes regulamentos. 

ACTIVIDADES MINEIRAS 

Regulamentos Técnicos de 
Saúde e Segurança das 

Actividades Geológicas e de 
Mineração 

Decreto Nº 
61/2006, de 26 de 

Dezembro 

O objectivo deste regulamento é definir medidas destinadas a garantir 
as condições de segurança e saúde dos funcionários envolvidos em 
operações de mineração, incluindo a aplicação de medidas técnicas 
que evitem acidentes, reduzam riscos e melhorem a higiene no local de 
trabalho no sector de mineração. 

Regulamento de 
Contratação de Estrangeiros 

no Sector de Petróleo e 
Mineração 

Decreto Nº 
63/2011, de 7 de 

Dezembro 

Esses regulamentos estabelecem o quadro legal para o emprego de 
estrangeiros nos termos da Lei de Petróleo e Mineração, assim que 
essas actividades forem aprovadas pela autoridade competente. Os 
regulamentos também incluem os mecanismos e procedimentos 
envolvidos neste tipo de emprego. O Decreto Nº 63/2011 define que, 
para as actividades de curto prazo não superiores a 180 dias, a 
contratação de trabalhadores estrangeiros qualificados pode ser 
realizada sem autorização do Ministro do Trabalho, desde que o 
Ministério do Trabalho seja notificado no prazo de 15 dias O empregado 
entrar no país. 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE PARA O PROJECTO 

A Lei de Minas 

20/2014 de 18 de 
Agosto 

 

Lei Nº 20/2014, de 18 de Agosto (“Lei de Minas”), que foi aplicada na 
mesma data da revogação da Lei de Minas (Lei Nº 14/2002, de 26 de 
Junho), pretende estabelecer o enquadramento legal do sector. Visa 
assegurar: maior competitividade e transparência, preservação do meio 
ambiente, protecção dos direitos e obrigações dos detentores de 
direitos mineiros, salvaguarda dos interesses nacionais e o benefício 
comunitário dessas actividades. 

Regulamentos da Lei de 
Minas 

Decreto 
Ministerial 

20/2014 de 18 de 
Agosto 

O objectivo desta lei é regulamentar o uso e a reutilização de recursos 
minerais para assegurar que as melhores e mais seguras práticas 
minerais e socioambientais sejam respeitadas, permitam a 
transparência e assegurem o desenvolvimento sustentável a longo 
prazo dos recursos minerais e subsequente elevação das receitas em 
favor de Moçambique 

Regulamentos Ambientais 
para Actividades Mineiras 

Decreto 
Ministerial 

26/2004 de 20 de 
Agosto 

Esta lei define as normas para a prevenção, controle, mitigação e 
compensação dos efeitos adversos que as actividades de mineração 
possam causar ao meio ambiente. Prevê igualmente medidas 
específicas de protecção do ambiente e define os instrumentos de 
gestão ambiental exigidos (por exemplo, o processo de AIA) e a 
utilização de licenças. 

Regulamentos do Trabalho 
de Mineiro 

Decreto 13/2015 
de 03 de Julho 

A nova regulamentação do trabalho mineiro aborda uma lacuna 
importante na legislação sobre o trabalho profissional nesta área; um 
sector que tem gerado uma quantidade substancial de trabalho para os 
cidadãos Moçambicanos, apesar da presença de estrangeiros dentro 
da força de trabalho mineira. O Governo de Moçambique aprovou 
subsequentemente o Regulamento do Trabalho Minero através do 
Decreto 13/2015, de 3 de Julho, em resposta a esta lacuna legislativa. 
As novas regulamentações regem as relações de trabalho entre os 
empregadores do sector mineiro e do sector petrolífero, incluindo as 
empresas subcontratadas, e os seus empregados, Moçambicanos ou 
estrangeiros. Prevê também a supervisão das condições de emprego. 

 

3.2 Convenções e Legislação internacionais Aplicáveis 

Moçambique é signatário de uma série de convenções internacionais. Aquelas aplicáveis a 
este projecto estão resumidas na Tabela 3-2 abaixo.  
 
Tabela 3-2: Convenções internacionais potencialmente aplicáveis ao projecto 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Convenção de Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação 

1989 

Convenção Africana sobre Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 1968 

 (Alterada) - Convenção sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais de África (Versão 
Alterada)  

2003 

Lei Constitutiva da União Africana 2000 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para a África e o Controle do Movimento 
Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos em África 

1991 

Convenção sobre Diversidade Biológica 1992 

Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Bravia (Cites) 1973 

Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 1972 

Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 1998 

Convenção sobre a Preparação, Resposta e Cooperação em Matéria de Poluição por Hidrocarbonetos 1990 

Convenção sobre os Terras Humidas de Importância Internacional, Especialmente Como Habitat de Aves 
Aquáticas (RAMSAR) 

1971 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2001 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (lida com o Protocolo de Kyoto) 1992 

Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozôno 1985 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados pela Poluição por 
Hidrocarbonetos 

1992 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozôno 1987 

Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar 1982 

Convenção Internacional para Combater a Desertificação em Países com Seca Grave e/ou Desertificação, 
Particularmente em África 

1994 

Tratado que institui a Comunidade Económica Africana 1991 

Protocolo da SADC sobre Mineração 1997 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 1981 
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A MML precisa determinar a aplicabilidade de todas as leis e convenções descritas acima 
para as actividades de prospecção propostas, especificamente aquelas que podem exigir 
envio de relatórios ou monitoramento para os departamentos ou ministérios governamentais 
relevantes.  
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4. REQUISITOS ORGANIZACIONAIS    
 
Esta secção descreve as estruturas organizacionais propostas e outras actividades que serão 
necessárias para implementar o PGA ao longo das várias fases do projecto. Embora a 
estrutura organizacional descrita neste capítulo seja flexível, a MML deve garantir que 
qualquer desvio deste ainda assegure que o PGA seja implementado adequadamente.  
 

4.1 Pessoal da Megaruma Mining Limitada  

As posições de gestão de chaves necessárias para gerir e implementar as várias acções do 
PGA são mostradas na Figura 4-1 e discutidas abaixo. Os títulos reais utilizados para cada 
posição podem mudar uma vez que o projecto seja implementado, mas as responsabilidades 
permanecerão em grande parte inalteradas.  
 

 
 
Figura 4-1: Estrutura organizacional preliminar 

4.1.1 Director Geral 

O papel do Director Geral (DG) será o de garantir que todo o pessoal atenda aos requisitos 
do PGA e que todas as áreas do projecto sejam construídas e operadas de tal forma que 
atinjam todos os aspectos legais e contratuais específicos, de Ambiente, Saúde e Segurança 
(ASS). Todos os gestores séniores irão reportar directamente ao DG e todos eles 
assegurarão que todos os aspectos das actividades de prospecção sejam operados e 
reabilitados para atender às acções especificadas do PGA, bem como todos os requisitos 
contratuais e legais relevantes.  

4.1.2 Gestor Técnico 

O papel do Gestor Técnico (GT) da MML será o de assegurar que todos os aspectos das 
actividades de prospecção e pesquisa sejam projectados, construídos e operados para 
atender aos requisitos contratuais e legais especificados. O GT reportará directamente ao 
DG. 

4.1.3 Gestor de Ambiente, Saúde e Segurança (G-ASS) 

A gestão do meio ambiente, da saúde e da segurança e os aspectos comunitários do projecto 
serão da responsabilidade do departamento de ASS liderado por um Gestor de ASS (G-ASS). 
Este departamento é responsável por garantir a implementação e conformidade de todas as 
acções especificadas neste PGA relacionadas a todas as actividades de prospecção e 
pesquisa.  
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O G-ASS reportará ao DG e é responsável por garantir que o projecto funcione de forma 
ambientalmente e socialmente responsável em todos os aspectos de suas operações. É 
esperado que as funções e responsabilidades específicas sejam as seguintes: 
 

 Desenvolvimento da documentação de ASS necessária para todos os aspectos do 
projecto. 

 Implementação do PGA.  

 Revisão contínua da adequação e efectividade das actividades descritas em toda a 
documentação de ASS e neste documento de PGA. 

 Supervisionar as actividades de ligação com as partes interessadas locais. 

 Ligação contínua com o pessoal apropriado do projecto. 

 Manter e gerir o programa de monitoramento. 

 Relatórios contínuos para a equipe de gestão sênior. 

 Função de supervisão para garantir a integração das actividades de gestão de ASS e 
desenvolvimento social. 

4.1.4  Oficial de Ambiente, Saúde e Segurança (O-ASS) 

Um Oficial de Ambiente, Saúde e Segurança (O-ASS) deve ser nomeado antes do início da 
fase de prospecção e pesquisa e apoiar o G-ASS nos deveres definidos acima. Além disso, 
o O-ASS reportará ao G-ASS e será responsável por garantir que o PGA seja implementado 
e aderido pela MML e suas contratadas durante a fase de prospecção e pesquisa. Será 
necessária uma auditoria frequente da conformidade das contratadas com os requisitos do 
PGA.  

4.1.5 Oficial de Ligação com a Comunidade (OLC) 

O OLC irá: 
 

 Implementar o PEPI e o Mecanismo de Reclamações.  

 Planear, mobilizar e alocar recursos para a implementação do PEPI. 

 Discutir com os beneficiários da compensação os contratos de direito final.  

 Sensibilizar da comunidade e dar formação financeira antes dos pagamentos 
compensatórios. 

 Ser responsável pelas finanças e pela entrega de pagamentos de 
compensação/direitos.  

 Engajar com o governo distrital sobre a implementação do PEPI. 

 Abordar as reclamações através do Mecanismo de Reclamações e garantir acções 
correctivas de acordo com o mecanismo. 

 Engajar com o governo distrital em relação a questões comunitárias e encaminhar 
isso de volta ao O-ASS e G-ASS. 

 Fornecer feedback regular na forma de relatório (s) de progresso (conforme 
necessário) a gestão da MML. 

 Participar de reuniões regulares e engajar-se continuamente com as comunidades 
conforme necessário. 

 

4.2 Responsabilidades da Contratada de Perfuração e Prospecção 

4.2.1 Declarações de Métodos e Procedimentos Operacionais Padrão 

Antes de nomear qualquer empresa de perfuração e outras contratadas, elas devem entregar 
as Declarações de Método escritas ao G-ASS, apresentando o seguinte:  
 

 O tipo de actividade. 

 Locais onde a actividade de perfuração/amostragem em massa ocorrerá. 

 Identificação dos impactos que podem resultar da actividade. 
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 Identificação de actividades ou aspectos que podem causar um impacto. 

 Metodologia e/ou especificações para prevenção de impacto para cada actividade ou 
aspecto. 

 Metodologia e/ou especificações para contenção de impacto para cada actividade ou 
aspecto. 

 Procedimentos de emergência/incidente de catástrofe e reacção. 

 Tratamento e manutenção contínua do ambiente impactado. 
 
A contratada deve fornecer essa informação com pelo menos uma semana de antecedência 
de qualquer ou todas as actividades de perfuração para revisão e aprovação. Todas as 
alterações feitas nas Declarações de Método após a aprovação devem ser enviadas ao G-
ASS para aprovação.  
 
O G-ASS pode fornecer comentários sobre a metodologia e os procedimentos propostos pela 
contratada, mas não será responsável pelas medidas escolhidas pela contratada sobre 
protocolos ou procedimentos de mitigação de impacto e resposta de emergência.  

4.2.2 Manutenção de Registos 

O Departamento de ASS e o O-ASS monitorarão continuamente a adesão da contratada aos 
procedimentos de prevenção de impacto aprovados. O G-ASS deve emitir a contratada um 
aviso de não conformidade sempre que as transgressões sejam observadas. Isso deve ser 
documentado para registar a natureza e a magnitude da não conformidade em um registo 
designado, as acções tomadas para interromper o incumprimento, as acções tomadas para 
mitigar seus efeitos e os resultados das acções. O incumprimento deve ser documentado e 
reportado ao Director Geral no relatório mensal.  
 
A contratada/s de escavação de poços em massa ou de perfuração e o G-ASS devem garantir 
que um sistema de arquivamento eletrônico que identifique toda a documentação relacionada 
ao PGA seja estabelecido. Uma lista de relatórios que provavelmente serão gerados pelo 
projecto é fornecida abaixo e toda a documentação aplicável deve ser incluída no catálogo 
do sistema de arquivamento ambiental ou no índice de recuperação de documento: 
 

 PGA 

 Condições de Licenças Ambientais e de Prospecção e Pesquisa    

 Manuais de Treinamento 

 Registos de atendimento de treinamento  

 Todas as comunicações detalhando as mudanças de concepção/escopo que podem 
ter implicações ambientais  

 Relatórios diários, semanais e mensais de monitoramento do local  

 Relatórios de incidentes e acidentes   

 Registo de reclamações  

 Acções disciplinares  

 Qualquer pedido de acção corretiva feito pelo OLC, G-ASS ou O-ASS. 

4.2.3 Controle de Documentos 

A MML e o G-ASS serão responsáveis por estabelecer um procedimento para o controle de 
documentos electrónicos. O procedimento de controle de documentos deve obedecer aos 
seguintes requisitos: 
 

 Os documentos devem ser identificáveis por organização, divisão, função, actividade 
e pessoa de contacto.  

 Cada documento deve identificar o pessoal e suas posições, quem redigiu e compilou 
o documento, quem reviu e recomendou a aprovação e quem finalmente aprovou o 
documento para distribuição.  

 Todos os documentos devem ser datados, com um número de revisão e número de 
referência, preenchiso sistematicamente, e retidos por um período de dois anos.   
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 A contratada deve garantir que os documentos sejam revistos periodicamente, 
quando necessário, e que as versões actuais estejam disponíveis em todos os locais 
onde as operações essenciais ao funcionamento do PGA são realizadas.  

 
Todos os documentos devem ser disponibilizados ao auditor externo independente ou ao 
pessoal do governo conforme apropriado ou necessário. 
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5. REQUISITOS DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO   
 

5.1 Introdução 

O pessoal da MML e suas contratadas, incluindo terceiros, estarão familiarizados com todas 
as leis e padrões de melhores práticas aplicáveis às suas empresas contratuais. Eles terão 
de ser adequadamente treinados em gestão ambiental, de modo a possuir as habilidades 
necessárias para transmitir aos seus colegas e subordinados. Todo o pessoal envolvido na 
construção do projecto passará por um programa de treinamento e consciencialização sobre 
os requisitos de gestão de A&S antes de iniciar qualquer actividade. A MML desenvolverá 
material de treinamento de ASS que apresentará em detalhes a abordagem do treinamento 
de indução. 
 

5.2 Treinamento de Indução de Ambiente, Saúde & Segurança 

Deverá ser desenvolvida uma análise de necessidades de treinamento que abrangeria 
questões de ASS e deve identificar as áreas de treinamento adequadas e os grupos-alvo 
antes do início da actividade de construção. A equipe de treinamento será apropriadamente 
qualificada em suas respectivas disciplinas e possuirá as habilidades necessárias para 
treinar, informar e sensibilizar todo o pessoal envolvido no projecto.  
As informações serão transferidas de forma apropriada e os cursos de treinamento levarão 
em consideração os níveis de linguagem e educação. Em particular, o treinamento de 
funcionários potencialmente analfabetos exigirá o desenvolvimento de material e abordagem 
de treinamento apropriado. Todo o pessoal envolvido na construção e operação do projecto 
será obrigado a participar de um programa de indução de ASS. Os programas de treinamento 
serão direccionados para três níveis distintos de emprego, ou seja, gestão sênior/técnica, 
supervisores e mão-de-obra geral.  
 
Esses programas de treinamento de consciencialização conterão a seguinte informação: 
 

 Os nomes, cargos e responsabilidades do pessoal a ser treinado 

 O enquadramento para planos de treinamento apropriados 

 O conteúdo resumido de cada curso de treinamento 

 Um cronograma para a apresentação dos cursos de treinamento 
 
A gama de tópicos que precisam ser abordados no treinamento de consciencialização, entre 
outros, inclui: 
 

 Politica Ambiental  

 Política de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) 

 Política de Saúde e Segurança Comunitária 

 Objectivos e Metas de A&S  

 Estrutura Organizacional e Responsabilidades 

 Aspectos das actividades operacionais rotineiras do dia a dia, que podem ter impactos 
ambientais, sociais, de segurança ou de saúde 

 Perigos ambientais e de segurança que podem surgir de situações não rotineiras e 
acções correctivas 

 A importância do relatório de incidentes ambientais e de segurança e a conclusão dos 
relatórios apropriados. 

 Prontidão e Resposta a Emergências 

 Canais de comunicação para discutir e relatar problemas de A&S 

 Sistemas de documentação para que os registos adequados de questões de A&S 
sejam mantidos 

 Responsabilidades de acordo com a legislação A&S aplicável e as melhores práticas 
internacionais 

 Responsabilidades relacionadas ao trabalho e às condições de trabalho que se 
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aplicam ao projecto e suas contratadas 

 Comportamento culturalmente apropriado 

 Procedimentos de engajamento da comunidade e gesção de reclamações 
 
Treinamento adicional sobre patrimônio cultural e comportamento culturalmente apropriado, 
e riscos de SSO e A&S que podem surgir de situações não rotineiras e acções correctivas 
serão fornecidos. O treinamento irá destacar a importância do relatório de incidentes e a 
conclusão de relatórios apropriados, canais de comunicação para relatar problemas de ASS 
e incidentes, sistemas de documentação e responsabilidades nos termos da legislação 
nacional. O material impresso deve ser desenvolvido e distribuído a todos os funcionários 
alfabetizados no treinamento de indução para fins de referência contínua. 
 
A MML assegurará que seus funcionários e outros empregados ou suas contratadas, que 
realizem qualquer aspecto do trabalho de exploração, estejam adequadamente treinados em 
relação à implementação do PGA. As contratadas e terceiros estarão atentos aos seus 
requisitos e obrigações de saúde, segurança, meio ambiente e sociais, e estes serão 
legalmente e contratualmente vinculativos para eles.  
 

5.3 Saúde e segurança Ocupacional    

É política da MML que cada um de seus funcionários tenha um lugar seguro e saudável para 
trabalhar. Para alcançar esta política, a empresa estabeleceu os seguintes objectivos: 
 

 Assegurar o cumprimento dos regulamentos legais e manter uma consciência 
constante de regulamentos novos e alterados  

 Visar eliminar ou controlar perigos de segurança e saúde no ambiente de trabalho 
para atingir os padrões mais elevados possíveis de saúde e segurança ocupacional 
no sector de mineração 

 Garantir a adequação de cada trabalhador em perspectiva para o emprego adequado 
através de um procedimento estruturado de recrutamento 

 Fornecer informações relevantes sobre saúde e segurança no trabalho e treinamento 
para todo o pessoal 

 Certificar-se de que níveis adequados de equipamento de proteção individual (EPI) 
estejam disponíveis para todos os funcionários 

 Desenvolver e rever constantemente práticas de trabalho seguras e treinamento de 
trabalho 

 Conduzir reuniões de segurança departamentais regulares e fornecer um fórum 
aberto para a participação de funcionários 

 Fornecer disposições de emergência eficazes para a protecção dos funcionários e do 
público 

 Manter boa consciência moral e de segurança através da avaliação e aconselhamento 
regular dos funcionários 

 Assegurar que as empresas contratadas, enquanto trabalham no local, adoptem as 
políticas e objectivos acima e mantenham os padrões de segurança da operação para 
seus funcionários e subcontratadas 

 Desenvolver a consciência pública sobre os padrões e objectivos de segurança 
 
Em conjunto com esta política, será mantida uma série de directrizes e procedimentos sobre 
assuntos específicos de SSO individuais, abrangendo as seguintes áreas: 

5.3.1 Procedimentos Pré-Emprego 

Um procedimento de recrutamento estruturado será adoptado para garantir que os futuros 
funcionários sejam adequados para o emprego apropriado e provenientes das comunidades 
CAPs referidas anteriormente. 
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5.3.2 Indução 

Todos os novos funcionários serão integrados na organização de forma lógica e coordenada 
para garantir que eles estejam conscientes de suas próprias e das responsabilidades 
operacionais da empresa em relação aos requisitos e procedimentos de ASS. 

5.3.3 Treinamento Contínuo 

A MML reconhece o impacto benéfico que uma equipe operacional bem treinada pode ter na 
segurança e economia de um projecto e, como tal, estabelecerá um programa de treinamento 
estruturado que aborda os seguintes aspectos para a fase de prospecção e pesquisa: 
 

 Procedimentos Operacionais Padrão 

 Procedimentos de Trabalho Seguro 

 Procedimentos de Resposta a Emergências 

 Treino de Primeiros Socorros 
 
O treinamento começará antes do início das actividades do projecto fará parte de um 
programa operacional contínuo. O progresso através do programa de treinamento será 
monitorado e reconhecido através de avaliações de desempenho e salários em 
reconhecimento ao pessoal alcançando um nível de habilidade mais alto alcançado através 
do treinamento. 
 

5.4 Prontidão e Resposta a Emergências      

Onde o projecto envolve elementos físicos especificamente identificados, aspectos e 
instalações que provavelmente terão impactos importantes de A&S, a MML deve estabelecer 
e manter um Plano de Resposta a Emergências (PRE) que deve ser incluído no Plano de 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional da empresa existente, em colaboração com 
terceiros devidamente qualificados. O PRE será desenvolvido para responder a situações 
acidentais e de emergência associadas ao projecto de forma a ajudar a prevenir e mitigar 
qualquer dano às pessoas e/ou ao meio ambiente. Em particular, o PRE abordará:  
 

 Áreas onde podem ocorrer acidentes e situações de emergência (áreas de alto risco) 

 Comunidades e indivíduos que podem ser afectados (receptores de alto risco)  

 Procedimentos de resposta para vários eventos (incêndio, derrames, lesões ou 
mortalidade) 

 Fornecimento de equipamentos e recursos adequados e apropriados  

 Designação de responsabilidades 

 Comunicação, inclusive aquela com comunidades potencialmente afectadas 

 Treinamento periódico para garantir uma resposta efectiva 
 
Todos os funcionários, incluindo contratadas, aderirão ao PRE da MML, incluindo requisitos 
de relatórios de incidentes e acidentes, bem como todos os requisitos legais relevantes a 
esse respeito. O PRE detalhará o processo exacto, os requisitos de recursos e as 
responsabilidades para garantir que esses procedimentos de emergência sejam 
documentados, monitorados e executáveis serão desenvolvidos. As intervenções de 
formação contínuas e sensibilização farão parte do PRE a ser desenvolvido para as fases de 
construção e operacional. Incidentes que serão considerados durante o desenvolvimento do 
PRE incluem, mas não serão limitados a: 
 

 Detalhes sobre organização de emergência (mão-de-obra) e responsabilidades.  

 Uma lista de pessoal-chave a ser contatado 

 Detalhes dos serviços de emergência, e. equipe de combate a incêndio, serviços de 
limpeza de derramamentos, etc. 

 Planos de comunicação interna e externa, incluindo procedimentos de relatório 
prescrito quando exigido pela legislação 

 Acções a serem tomadas em caso de diferentes tipos de emergências 
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 Registo de incidentes, relatórios de progresso e medidas de remediação necessárias 
para serem implementadas 

 Informações sobre materiais perigosos, incluindo o impacto potencial associado a 
cada um, e as medidas a serem tomadas em caso de liberação acidental 

 Planos de treinamento, exercícios de teste (incluindo exercicios de incêndio) e 
cronogramas para eficácia 

 
As componentes de treinamento e consciencialiização a serem consideradas incluirão: 
 

 Descarga acidental para água e terra 

 Exposição acidental de funcionários a substâncias perigosas 

 Evacuação médica 

 Incidentes de parada de trabalho que requerem intervenção médica em todos os 
aspectos da operação 

 Incêndios acidentais e simulados de incêndio 

 Acidentes de veículos, incluindo colisões de veículos com peões 
 

As considerações acima também são directamente aplicáveis a riscos potenciais para a 
saúde e segurança das comunidades de acolhimento.  

 

5.5 Saúde e Segurança Comunitária   

Dependendo do nível de interacção com as comunidades de acolhimento, o pessoal da MML 
e as contratadas podem ter que se submeter a treinamento de segurança e saúde da 
comunidade. Os objectivos do treinamento comunitário em saúde e segurança são:  
 

 Indução e treinamento para aumentar a consciencialização sobre as normas e valores 
da comunidade local. 

 Intervenções específicas baseadas na comunidade, com base na identificação pró-
activa de comportamentos e tendências de segurança 

 Plano de Resposta a Emergências 

 Plano de Engajamento das Partes Interessadas 
 
Muitos aspectos do engajamento da comunidade relacionados ao projecto envolvem 
potencialmente parcerias com estruturas governamentais locais e não-governamentais 
relevantes e consultas adequadas com essas partes interessadas devem ser contínuos 
durante a fase de prospecção e pesquisa.     
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6. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
 

6.1 Introdução 

O processo de engajamento das partes interessadas e da comunidade é uma componente 
crucial do processo e das fases futuras do projecto. É vital que todas as Pessoas Afectadas 
pelo Projecto (PAP) e CAP não estejam apenas conscientes do projecto e suas possíveis 
implicações negativas, mas também compreendam o projecto e seus benefícios potenciais 
para suas comunidades e ambiente circundante. A incapacidade de fazê-lo pode causar 
disputas e desentendimentos entre as comunidades, o desenvolvedor e as autoridades 
governamentais e a perturbapção das estruturas estabelecidas, como a administração da 
comunidade. A lei Moçambicana estabelece os direitos dos cidadãos de ter informações e 
participar de decisões sobre actividades que possam afectar o meio ambienteEm resumo, a 
directiva exige que um processo de engajamento das partes interessadas seja realizado 
sempre que a actividade proposta implique o deslocamento de bens ou activos ou restrições 
sobre o uso ou acesso a recursos naturais. É necessário um Plano de Engajamento das 
Partes Interessadas (PEPI) para identificar as CAP, divulgar informações para elas, gerir um 
diálogo com o proponente da actividade, assimilar e levar em consideração os comentários 
públicos recebidos e enviar os resultados do diálogo e contribuições para demonstrar como 
foram levados em consideração no concepção da actividade. O Engajamento das Partes 
Interessadas é parte integrante do processo do projecto e não terminará com a emissão da 
licença ambiental, mas continuará durante as fases de construção e operacional da actividade 
planeada.  
 

6.2 Planeamento de Engajamento das Partes Interessadas  

Um PEPI é a base para construir relacionamentos fortes, construtivos e responsivos que são 
essenciais para a gestao bem-sucedida dos impactos de A&S de um projecto. Este é um 
processo contínuo que pode envolver, em graus variados, os seguintes elementos: 
planeamento de engajamento das partes interessadas; divulgação e disseminação de 
informações; consulta e participação; um mecanismo de reclamações; e relatórios contínuos 
para as comunidades afectadas.  
 
A divulgação de informações relevantes do projecto ajuda as comunidades afectadas e outras 
partes interessadas a compreender os riscos, impactos e oportunidades do projecto. A MML 
fornecerá às comunidades afectadas o acesso a informações relevantes e a consulta dará às 
comunidades afectadas a oportunidade de expressar suas opiniões sobre riscos, impactos e 
medidas de mitigação do projecto em um ambiente não intimidante. Nos casos em que o 
engajamento das partes interessadas é da responsabilidade das autoridades nacionais, a 
MML colaborará com a agência governamental responsável, na medida permitida pela 
agência, para alcançar resultados consistentes com os objectivos requeridos. Benefícios 
adicionais do engajamento oportuno das partes interessadas incluem o seguinte: 
 

 Ele ajuda o desenvolvedor a abordar questões relevantes, incluindo as levantadas 
pelos diferentes grupos de partes interessadas. 

 Ele aproveita o conhecimento tradicional que as abordagens convencionais muitas 
vezes negligenciam. 

 Melhora o fluxo de informações entre os desenvolvedores e diferentes grupos de 
partes interessadas, melhorando a compreensão e a “propriedade” de um projecto. 

 Permite aos proponentes do projecto responder melhor às necessidades das 
diferentes partes interessadas. 

 Ajuda a identificar características ambientais importantes ou oportunidades de 
mitigação que poderiam ter sido negligenciadas durante o processo de autorização 
ambiental. 

 Ajuda a garantir que a magnitude e significância dos impactos tenham sido 
adequadamente avaliadas; e melhora a aceitabilidade e a qualidade dos processos 
de mitigação e monitoramento. 
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 Pode evitar a escalação de potenciais conflitos entre a empresa e as partes 
interessadas. 

 
Essa abordagem também é fundamental para garantir que todos os programas de 
responsabilidade social corporativa (CSR) estabelecidos pela MML sejam informados pelas 
necessidades e desejos dessas comunidades. 
 

6.3 Plano de Engajamento das Partes Interessadas Proposto 

O engajamento da comunidade será realizado de acordo com os requisitos da legislação e 
regulamentação nacionais. Isso será alcançado através do desenvolvimento de um PEPI 
pela MML (utilizando seus fóruns e pessoal de engajamento comunitário existentes, assim 
como as suas operações actuais) focada especificamente nas dez comunidades de CAP 
identificadas neste PGA antes de quaisquer outras actividades relacionadas ao projecto que 
afectem as partes interessadas e as comunidades vizinhas de qualquer forma. O PEPI 
incluirá um procedimento de Comunicações Externas e Mecanismo de Reclamações para 
ser gerido pelo G-ASS e O-ASS, respectivamente, com suporte do OLC. Esses requisitos 
são interpretados da seguinte forma: 
 

 Quando as comunidades locais podem ser afectadas por riscos ou impactos adversos 
de um projecto, o proponente do projecto irá realizar consultas com elas. 

 O engajamento da comunidade será livre de manipulação externa, interferência ou 
coerção e intimidação; e conduzido com base em informações oportunas, relevantes, 
compreensíveis, inclusivas, culturalmente apropriadas e acessíveis. 

 O engajamento das partes interessadas deve ser iniciado no início da fase de 
prospecção e pesquisa e continuar de forma contínua durante todo o período. 

 A CAP deve ter oportunidades para expressar suas opiniões sobre os riscos do 
projecto, impactos e medidas de mitigação e permitir que o proponente do projecto 
considere e responda a elas. 

 Onde a CAP ou as pessoas afectadas são responsáveis pela compensação pela MML 
por distúrbios em suas actividades agrícolas, ou uma perda de renda demonstrável 
como resultado, o PEPI fornecerá os meios para negociação e resolução desses 
eventos de compensação. 

 Também é necessário que o PEPI contenha o Enquadramento de Compensação (EC) 
necessário que detalhará a forma como a compensação será calculada e paga a 
qualquer pessoa ou comunidade cuja produção agrícola seja afectada de qualquer 
maneira. Isso deve estar de acordo com o quadro existente usado para a mina da 
MRM. 

 
Como parte deste processo, a MML desenvolverá uma lista de partes interessadas que serão 
capturadas no PEPI. A lista será considerada dinâmica e precisará actualizar regularmente, 
à medida que a relação entre as partes interessadas e o MML se desenvolve e muda.  

6.3.1 Disseminação de Informações Gerais  

A disseminação da informação envolve compartilhamento de informações escritas e verbais 
para uma variedade de partes interessadas. Isso pode relacionar-se com impactos 
antecipados ou gestão contínuo e mitigação de problemas sociais. Podem ser utilizadas 
diferentes ferramentas de disseminação de informação: 
 

 Distribuição de documentos (folhetos informativos / actas de reuniões, etc.); 

 E-mails e mensagens de SMS; 

 Reuniões (reuniões públicas, reuniões de grupos focais, etc.); 

 Reuniões gerais da comunidade;  

 Ligação governamental;  

 Actualizações do website da empresa e compartilhamento de informações;  

 Relatórios anuais;  
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 Relatórios de Responsabilidade Social Corporativa (RSC);  

 Publicidade de rádio; e 

 Cartazes/outdoors.   
 
As estratégias de disseminação da informação devem ser adaptadas para beneficiar os 
grupos-alvo específicos: 
 

 A comunicação será na língua das partes interessadas;  

 Os documentos devem incluir ilustrações pictóricas sempre que possível; 

 A documentação escrita deve ser acompanhada de explicação verbal, especialmente 
quando se trata de PAP/CAP; 

 Os intérpretes devem estar disponíveis durante as reuniões (Portugues /lingua local); 

 As reuniões devem ser organizadas para alcançar a comunidade em geral e serem 
amplamente anunciadas; 

 As autoridades locais e tradicionais devem estar envolvidas na disseminação de 
informações; e 

 As sessões de informação devem fornecer oportunidades de esclarecimento (permitir 
uma sessão de Perguntas & Respostas). 

6.3.2 Consultas de Planeamento  

A consulta é uma partilha de informação bidireccional entre o proponente do projecto e as 
partes interessadas e deve ser sensível às necessidades dos diferentes grupos de partes 
interessadas. Todas as consultas devem ser planeadas com pelo menos uma semana de 
antecedência, para permitir que o (s) grupo (s) de interesse planeem em conformidade e 
possam participar da reunião.  
Caso seja necessário, os anúncios de jornal ou rádio poderão ser colocadas para informar o 
público em geral e os membros da comunidade. As informações relevantes devem ser 
fornecidas às partes interessadas antes da consulta, para permitir que as partes interessadas 
participem efectivamente (os documentos são enviados antes das reuniões, as partes 
interessadas são informadas sobre a agenda da reunião). Deve-se ter cuidado para capturar 
todas as perspectivas nas actas (em particular, diferenças de gênero e diferenças de sustento 
no nível da comunidade local). Os resultados dos processos de consulta serão reportados às 
partes interessadas e poderão incluir respostas aos pedidos, consideração de sugestões e 
feedback sobre a acta de reuniões anteriores.  

6.3.3 Actas da Reunião  

As actas detalhadas devem ser preparadas pelo menos cinco dias após a reunião, e é 
aconselhável usar um dispositivo de gravação e reter uma cópia gravada da reunião. As actas 
devem, pelo menos, cobrir as seguintes componentes:  
 

 Registo (s) de presença original de todos os presentes anexados às actas  

 A data, hora e local da reunião devem ser indicados;  

 Uma indicação de como a reunião foi organizada e quais os objectivos;  

 A (s) pessoa (s) que presidiu a reunião, com uma descrição detalhada das principais 
partes interessadas presentes nas reuniões (como proponentes, representantes do 
governo e da comunidade);  

 Uma visão geral do que foi discutido na reunião (isso pode ser em um formato curto, 
como bullets);  

 Uma matriz de questões e respostas (ou similar); e  

 Conclusões e/ou compromissos importantes.  
 
As actas são úteis para actualizar as memórias dos participantes sobre as discussões e 
pontos de acção da reunião anterior e para medir as acções que foram tomadas desde a 
última reunião. As autoridades governamentais relevantes devem ser consultadas sobre a 
frequência com que exigem comentários sobre o projecto e as reuniões, bem como o formato 
que eles preferem ter ministrados para eles. As actas devem ser redigidas em português, 
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mas também é proposto que a MML tenha versões em inglês. Todas as actas da reunião 
devem tornar-se documentos públicos e ser distribuídos às autoridades governamentais 
relevantes e aos afectados pelo menos cinco dias após uma determinada reunião. A 
correspondência de e-mail geral precisa ser acompanhada com conversas telefônicas e 
consequente tomada de actas.  
 
Para os membros afectados que talvez não tenham acesso a instalações de Internet, as actas 
também precisam ser alojados em uma localização central (como as bibliotecas locais) pelo 
menos cinco dias após uma reunião ou interação formal, e os membros da comunidade 
afectados devem estar bem informados sobre como esses acessos podem ser acedidos e 
comentários feitos. As actas precisam ser corrigidas assim que qualquer feedback foi 
recebido, e as actas revistas precisam ser disseminados da mesma forma. A importância é 
informar aos afectados da disponibilidade das actas e os procedimentos para rever e 
comentar sobre estas.  
 
Algumas partes interessadas e CAP/PAP são potencialmente afectados por actividades de 
prospecção diariamente e podem ter problemas e/ou preocupações com o projecto que 
afectam suas vidas diárias. Por conseguinte, é necessário um mecanismo específico para 
garantir uma consulta e um compromisso contínuos entre a empresa e as partes directamente 
afectadas. Um mecanismo adequado para o engajamento directo é estabelecer um grupo de 
trabalho e formalizar um sistema para membros afectados para resolver problemas e/ou 
questões relacionadas ao projecto colectivamente, e receber retorno sobre o projecto, em 
uma base regular. Deve actuar como um fórum para as partes interessadas do projecto para 
canalizar preocupações que os afectam directamente. O elemento central é um mecanismo 
de reclamações que permite que uma pessoa afectada expresse suas preocupações.   

6.3.4 Mecanismo de Reclamações 

Um Mecanismo de Reclamações que permite que os problemas/ preocupações /comentários 
de voz das CAP/PAP ao proponente de forma justa. O Mecanismo de Reclamações Deve 
continuar a funcionar durante todo o período de prospecção e pesquisa e lidar com 
reclamações  relacionadas a aspectos ambientais, de saúde e segurança, questões culturais 
e socioeconómicas. O Mecanismo de Reclamações deve:  
 

 Fornecer as PAC um mecanismo acessível e rápido através do qual apresentar uma 
reclamação e/ou resolver qualquer disputa que possa surgir em conexão com o 
projecto;  

 Facilitar acções correctivas mutuamente aceitáveis e resolver reclamações de forma 
eficiente;   

 Assegurar que os reclamantes estejam satisfeitos com os resultados de quaisquer 
acções corretivas realizadas pela MML; e  

 Evitar/minimizar a necessidade de recorrer a processos judiciais. 
 
O Mecanismo de Reclamações será implementado pelo Departamento de ASS do projecto 
através do PLC e Gestor de-ASS. O mecanismo está ilustrado na Figura 7-1 abaixo.  
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Figura 7-1: Mecanismo de reclamações simplificado 

 
O processo do Mecanismo de Reclamação proposto está detalhado no Anexo A. 
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7. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 
 

7.1 Introdução 

O objectivo desta secção do PGA é fornecer recomendações detalhadas destinadas a mitigar 
impactos negativos e aumentar os benefícios associados à cada fase do projecto. Conforme 
discutido no Capítulo 1 deste relatório, esses requisitos foram apresentados como um quadro 
para permitir um certo grau de flexibilidade no desenvolvimento de medidas específicas de 
mitigação à medida que informações técnicas mais detalhadas sejam disponibilizadas a MML 
e suas contratadas.  
 
As especificações do PGA estão detalhadas na Tabela 7.1 abaixo.   
 

7.2 Medidas e Responsabilidades de Mitigação da Fase de Prospecção e Pesquisa 

Esta secção fornece recomendações detalhadas e especificações destinadas a mitigar os 
impactos negativos e aumentar os impactos benéficos associados às actividades da fase de 
prospecção e pesquisa. Requisitos específicos destinados a mitigar os vários impactos de 
A&S identificados para este projecto foram incluídos e devem ser considerados pela MML 
para implementação. A lista de verificação de especificações detalha as áreas de impacto 
previstas, a fonte desses impactos potenciais, os princípios e requisitos necessários para 
alcançar mitigação bem-sucedida, bem como o pessoal responsável por garantir esses 
compromissos.  
 
Conforme observado neste PGA, as principais áreas de desempenho e indicadores que serão 
utilizados pela MML para rastrear a implementação do PGA precisarão ser desenvolvidos e 
finalizados pelo pessoal da MML antes do início da actividade de prospecção e pesquisa.  
 
As especificações e considerações de reabilitação propostas são apresentadas no Capítulo 
10 com mais detalhes. 
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Tabela 7-1: Especificações do PGA 

ÁREA DE IMPACTO FONTE DOS IMPACTOS PRINCÍPIOS/REQUISITOS DE MITIGAÇÃO RESPONSABILIDADE 

 GESTOR DE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA (G-ASS) - OFICIAL DE AMBIENTE ,SAÚDE E SEGURANÇA (O-OASS) - OFICIAL DE LIGAÇÃO COM A COMUNIDADE (OLC)    

1. BIOFÍSICOS 

Perda de Biodiversidade 
das Plantas 

A remoção da vegetação causará a perda de comunidades de vegetação e 
espécies de plantas dentro da área de estudo. Estes são ecossistemas dinâmicos 
que fornecem habitats que apóiam todas as formas de vida. Diferentes tipos de 
comunidades (e habitats) existem na área de estudo, e estes ocorrem em várias 
proporções dentro da área de estudo e além. No entanto, a perda de porções dos 
diferentes habitats será diferente e os impactos sobre estes devem ser 
considerados separadamente e devem levar em consideração sua vulnerabilidade 
e distribuição além da área de estudo. 

 As áreas afectadas que não são mais necessárias devem ser reabilitadas e re-vegetativas. 

 Quando possível, as estradas de acesso existentes devem ser usadas. Manter a largura das estradas de acesso/transporte e subsequente limpeza durante a 
construção ao mínimo. 

 As estradas de acesso devem evitar zonas húmidas e drenagem quando possível. 

 Quando possível, os travessias dos rios devem estar localizados em áreas já degradadas e estas devem ser reduzidas ao mínimo. 

 Impedir que os funcionários colhem plantas para uso pessoal, lenha ou carvão vegetal dentro da área de estudo. 

 Manter a largura das estradas de acesso e a limpeza subsequente ao mínimo. 

 Evitar localizar infraestrutura linear (como estradas e linhas de perfuração ou pátios) através de áreas de alta sensibilidade. 

 Não há espaços de amostragem em massa a serem localizados em áreas de alta sensibilidade - isto inclui áreas húmidas e próximas a rios / cursos de água.  

G-ASS 

O-ASS 

Fragmentação de 
Habitats 

Um ecossistema fornece mais do que simplesmente um "lar" para um conjunto de 
organismos, e é um sistema funcional onde ocorrem processos biológicos e 
biofísicos, como ciclos de nutrientes, formação de solo, reprodução, migração, 
competição, predação, sucessão, evolução e migração. A destruição ou 
modificação dos habitats provoca a perturbação da função do ecossistema e 
ameaça a interacção de processos que garantem a saúde ambiental e a 
sobrevivência de espécies individuais. 

 Não construir rotas de acesso através de áreas de alta sensibilidade e evitar as áreas pantanosas na medida do possível 

 Reabilitar as margens da estrada e as áreas marítimas impactadas e não são necessárias.  

 As principais sementes contendo solo (20cm) superiores devem ser colcetadas e armazenadas durante o processo de prospecção e pesquisa e posteriormente 
usadas para reabilitação. 

 Monitorar a área de estudo para novas espécies de plantas invasivas e erradique-as conforme elas aparecem. 

Perda de Diversidade 
Faunal 

Os anfíbios são espécies móveis e as populações serão deslocadas devido à perda 
e fragmentação do habitat. A imobilidade dos sapos os tornará suscetíveis a 
mortalidades rodoviárias relacionadas ao aumento do número de veículos do 
projecto usando estradas. O aumento do ruído e as vibrações do motor também 
podem afectar os coros de reprodução de anfíbios, mas esses impactos serão 
localizados e muitas espécies de anfíbios são surpreendentemente tolerantes ao 
ruído de veículos. É provável que os anfíbios sejam os mais afectados por um 
aumento nos níveis de poeira. A poeira pode aumentar a turbidez de córregos e 
zonas húmidas, o que pode, por sua vez, inibir a capacidade de alimentação e raça 
dos anfíbios. Os derrames de hidrocarbonetos e outros poluentes podem levar a 
anormalidades de desenvolvimento e fatalidades de espécies de anfíbios. A perda 
e fragmentação do habitat resultará no deslocamento de espécies de répteis.  

 
Pode ser esperado o aumento da mortalidade por colisões rodoviárias, bem como 
a perseguição por pessoas. Alguns pássaros, particularmente espécies noturnas, 
como corujas e jarras noturnas, serão mortos nas estradas se houver um aumento 
no número de veículos do projecto usando estradas à noite. A perda e a 
fragmentação do habitat resultarão no deslocamento de espécies de mamíferos. A 
maioria dos mamíferos na área de EL são altamente móveis, no entanto, podem 
ser esperadas altas mortalidades de espécies, como moles, devido a trabalhos 
terrestres associados a atcividades de amostragem em massa. 

 As estradas devem evitar áreas riparianas, além das travessias dos rios, e estar localizadas a uma distância segura dessas áreas. 

  As restrições de velocidade para todos os veículos do projecto (30 km/h é recomendado) devem ser implementadas para reduzir o impacto de anfíbios, 
répteis, mamíferos e aves mortas nas estradas do projecto. 

 • As técnicas de supressão de poeira, como a rega das estradas do projecto, devem ser implementadas durante a estação seca. 

 Um plano de busca e salvamento deve ser desenvolvido para anfíbios que caem em poços de amostragem. 

 As instalações de armazenamento de produtos químicos devem ser banhadas e situadas em áreas altas para evitar derramamentos e danos causados por 
inundações. 

 Na medida do possível, proteger o habitats abióticos, como afloramentos rocosos, que fornecem abrigo para muitas espécies de répteis. 

 Os funcionários do projecto devem ser conscientizados dos riscos associados ao trabalho em áreas que contêm animais perigosos.  

 Os funcionários do projecto devem ser treinados sobre como reagir ao encontrar espécies perigosas. 

 Impeça os funcionários de matar a fauna através de treinamento ambiental e campanhas de conscientização contínua. 

 Proibir e impor sanções ao pessoal do projecto por comprarem carne de mato de comunidades locais/caçadores. 

G-ASS 

O-ASS 

Sedimentação e turbidez 
elevada nos rios 

A introdução de cargas de sedimentos adicionais nos cursos de água circundantes 
/ zonas húmidas / córregos devido a actividades de prospecção deve ser evitada. 
A cobertura vegetal pode ser destruída sem implementar medidas para limitar a 
erosão e o transporte fora do local de sedimentos durante o desmatamento do solo 
superior ou escavação de poços de amostragem em massa. Juntamente com o 
escoamento das estradas e a construção de travessias dos rios para os veículos, 
essas ações podem aumentar a erosão do solo e, portanto, o escoamento de 
sedimentos em cursos de água adjacentes. 

 Certificar-se de que as travessias de rios e cursos de água sejam adequadamente projectadas e mantidos, mas minimizados na medida do possível. 

 Manter a integridade da vegetação nas zonas riparianas dos cursos d'água. 

 Prevenir ou limitar a perturbação dos recursos hídricos durante a fase de planeamento. 

 O solo superficial deve ser removido e armazenado para reabilitação. 

 A cobertura máxima da vegetação deve ser mantida fora das áreas desmatadas, particularmente nas áreas ribeirinhas, para actuar como armadilhas de limo. 

 As linhas de drenagem natural não devem ser impedidas ou interferidas de outra forma. 

 A erosão deve ser monitorada em todo o ,local e, quando as indicações iniciais de erosão forem detectadas, devem ser tomadas medidas correctivas 
adequadas o mais rápido possível. 

G-ASS 

O-ASS 

Perda de recursos 
naturais 

Uma série de recursos vegetais são utilizados como fonte de alimento, para fins 
medicinais e para a construção de abrigos. A perda de vegetação nos locais de 
perfuração e locais de amostragem em massa pode resultar na perda de espécies 
importantes utilizadas pelas comunidades. No entanto, essas espécies são 
relativamente difundidas e não estão limitadas à área de estudo ou à pegada da 
construção. 

 Limitar a limpeza da estrada, do acampamento e patio para as áreas designadas e manter a limpeza até o mínimo necessário para perfuração e locais de 
amostragem em massa. É proibida a colheita ou colecta de alimentos selvagens e outros materiais vegetais por funcionários ou contratadas. 

 Procedimentos disciplinares adequados devem ser tomados contra os infractores pela administração do contratado e notificação dada à MML gestão das 
acções tomadas.  

G-ASS 

O-ASS 

Movimentos de veículos, 
movimentação de terras 
e perfuração 

A minimização da compactação da camada superficial do solo deve ser evitada de 
modo a garantir que os esforços de reabilitação posteriores não sejam prejudicados 
por compactação desnecessária dos bancos de sementes de sol e vegetação que 
estão contidos. Controlar os movimentos do veículo e da plataforma de perfuração 
também é essencial para evitar distúrbios de áreas fora das necessárias para 
perfuração ou vazamento de amostras em massa.  

 As rotas de transporte para os pátios de perfuração e acampamentos devem estar claramente marcadas. Todos os veículos utilizados para fins de transporte/ 
escavação/perfuração devem permanecer dentro dessas rotas e áreas demarcadas. 

 Nenhum movimento fora destas rotas de acesso deve ser permitido uma vez construídas. 

 Em situações de emergência (por exemplo, inundações, danos na estrada), os desvios de estrada são permitidos, desde que qualquer dano a ambientes 
sensíveis seja corrigido o mais rápido possível e antes do final da campanha de perfuração. 

 O G-ASS e o O-ASS devem ser notificados desses desvios para avaliar o impacto e determinar medidas de mitigação e estratégias de reabilitação, quando 
aplicável. 

OLC 

O-ASS  
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Contaminação de 
poluentes 

Materiais perigosos e poluentes químicos (por exemplo, hidrocarbonetos, tintas, 
vazamentos de fluidos de perfuração, água de perfuração, etc.) associados a 
actividades de perfuração, bem como detergentes e sabões, efluentes domésticos 
mal tratados de acampamentos de alojamento ou empregados que utilizam rios e 
riparios zonas para abluções, poderiam poluir as águas subterrâneas e as águas 
superficiais. Esses poluentes podem ser prejudiciais para a biota aquática e o 
impacto na qualidade da água potável para as comunidades e o gado doméstico a 
jusante, bem como o próprio pessoal de prospecção. 

 Nenhum combustível ou qualquer outro armazenamento químico deve estar abaixo do solo.  

 Nenhum material perigoso ou armazenamento de combustível a granel em qualquer lugar fora da área de pesquisa é permitido sem a aprovação do O-ASS.  

 Uma FISPQ para todos os produtos químicos deve estar prontamente disponível no local e as precauções estipuladas nestas devem ser cumpridas em todos 
os momentos. Todos os funcionários devem ser treinados sobre a gestão correcta das instalações de infraestrutura, incluindo a descarga de líquidos 
colectados. 

 Os kits de derramamento devem estar prontamente disponíveis em pontos estratégicos em todo o local e a equipe deve ser treinada no uso correcto desses 
kits. 

 Nenhum resíduo perigoso deve ser descartado em drenos, pois isso pode afectar negativamente a performance dos tanques sépticos. 

 Prevenção de derrames de hidrocarbonetos de máquinas e veículos através do uso de bandejas de gotejamento e áreas contidas permanentes para 
estacionamento durante a noite. Isso deve incluir todas as áreas de trabalho temporárias previstas para o projecto.  

 Todos os derrames de combustíveis, óleos ou outras substâncias perigosas devem ser imediatamente limpos e as medidas tomadas para remediar o 
derramamento. As medidas de biorremediação devem ser consideradas antes da eliminação de solo contaminado em uma instalação registada. 

 O efluente doméstico e de esgoto do acampamento de prospecção e pesquisa deve ser gerido de acordo com os procedimentos MML existentes a este 
respeito para sua operação de mineração. Isso implica que um sistema de tanques de conservação será adoptado para remoção e tratamento na operação 
existente, alternativamente, um sistema de drenagem de dreno francês deve ser empregado, que não pode representar uma ameaça para os recursos de 
água subterrâneos ou de superfície.  

 Todo o escoamento de água contaminada dos acampamentos deve ser contido e tratado antes da descarga. 

 Os óleos e graxas usados devem ser separados e reciclados sempre que possível, ou descartados adequadamente, de acordo com a legislação nacional. 

 Os sanitários químicos não devem ser usados durante o período de construção, a menos que o conteúdo possa ser descartado de forma que não represente 
uma ameaça para o meio ambiente. Em vez disso, alternativas como os sanitários de compostagem ou similares devem ser consideradas como alternativas 
preferenciais. Eles devem ser alinhados, mantidos e localizados de forma a minimizar o risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais e sub-
superficiais. 

 

G-ASS 

O-ASS 

2. IMPACTOS SOCIAL  

Afluxo de população ou 
imigração / riscos gerais 
de saúde e segurança 

Existem vários impactos directos e indirectos associados a um afluxo de pessoas 
que provavelmente resultarão em mudanças sociais, culturais, económicas e 
políticas na área, exemplos dos quais estão listados abaixo: 

 Tensão e conflitos entre os locais e os migrantes em relação ao acesso a: 
recursos naturais, terrenos e oportunidades de emprego;  

 Inflação localizada da comida e produção de preços devido ao aumento da 
demanda;  

 Aumento da pressão sobre recursos sociais e naturais já limitados; 

 Maiores "males sociais", como a prostituição, o abuso de álcool e o crime; 

 Maior prevalência de doenças transmissíveis; 

 Criando "lacunas de pobreza" e desigualdades de renda e riqueza entre os 
locais e migrantes; e  

 • Perurbapção das dinâmicas culturais e sociais locais. 

 

Deve-se notar que, embora possa haver impactos positivos resultantes dessa 
migração, como melhorias nas ligações à economia dominante, aumento do 
empoderamento doméstico ou comunitário e melhor acesso à infra-estrutura social 
e bens e serviços públicos, é potencialmente negativo que são abordados com mais 
detalhes aqui. 

 Um Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI), incluindo um Mecanismo de Reclamações, deve ser desenvolvido para permitir aos membros da 
comunidade a latitude de informar o proponente de quaisquer machambas na área; indicar onde o acesso às terras agrícolas é restrito e reportar quaisquer 
outros problemas agrícolas como resultado das actividades do projecto. Empregar membros directamente afectados, membros empregáveis da comunidade 
como primeira prioridade para oportunidades de emprego e treinamento, antes de empregar pessoas de mais longe. 

 Nenhuma contratação de candidatos a emprego no local. 

 Não há aquisição de produtos locais no portão, mas em locais centralizados ou mercados da comunidade. 

 Maximizar o conteúdo local em contratos, isto é, de pessoas e cidades locais, sempre que possível e sempre que os requisitos do projecto sejam atendidos. 

 As entradas na área do projecto devem ser controladas por pessoal de segurança treinado. 

 Todas as CAPs devem ser informadas sobre os papéis e responsabilidades do pessoal de segurança através de comunicações da comunidade. 

 Os incidentes reportados devem ser avaliados pela MML, que implementará as medidas adequadas, tal como é legalmente permitido para eles e para o seu 
pessoal de segurança. Uma tolerância zero para o álcool deve ser adoptada no local.  

 O monitoramento e as inspeções regulares da força de trabalho podem garantir que essa abordagem do álcool seja aplicada. Campanhas regulares de teste 
de álcool podem ser consideradas.  

 A MML é encorajada a desenvolver uma campanha de consciencialização em colaboração com o centro de saúde local para doenças transmissíveis e não 
transmissíveis e estratégias de prevenção. Esta campanha deve ser direcionada tanto para a força de trabalho quanto para as CAPs mais amplas.  

 Deve ser desenvolvido um Código de Conduta para todos os trabalhadores da mina de acordo com os padrões básicos de saúde. Isso deve incluir padrões 
para não urinar ou defecar em qualquer fonte de água aberta. 

OLC 
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Deslocamento 
Económico e Patrimônio 
Cultural 

Machambas ou outras terras agrícolas, árvores frutíferas e outros bens naturais e 
recursos onde o acesso pode ser restrito, temporariamente perturbado ou afecta 
um detentor de terras em uma medida em que seja necessária a compensação por 
suas perdas justificáveis. Da mesma forma, as actividades do projecto podem 
afetar os túmulos e os recursos do patrimônio cultural se forem realizadas consultas 
inadequadas sobre esses aspectos com as comunidades afetadas. Cemeteries, 
gravesites and sacred sites are integral to communities’ cultural and social identity.  
A iperturbação ou acesso restrito a esses sites prejudicaria as tradições e a cultura 
detidas pelas comunidades em favor das actividades propostas do projecto.  

 Um Enquadramento de Compensação (EC) será desenvolvido pela MML em conjunto com autoridades locais, liderança e CAP para determinar quais são os 
motivos legítimos de compensação, como isso será calculado, e a forma como esta será paga será finalizada pela MML antes do início das actividades de 
prospecção e pesquisa. Quaisquer locais de sepultura ou locais sagrados identificados na área do projecto devem ser registados. Uma área tampão deve ser 
estabelecida em torno do túmulo ou local sagrado e nenhuma actividade associada ao projecto proposto deve entrar nesse tampão. 

 Um Procedimento de Possibilidade de Achar e Mecanismo de Reclamações deve ser desenvolvido para permitir aos membros da comunidade a oportunidade 
de informar a MML de quaisquer locais sagrados ou túmulos na área do projecto; indicar se/onde o acesso a esses locais é restrito e reportar qualquer outro 
distúrbio a esses locais como resultado das actividades do projecto.  

 Se algum local sagrado ou túmulo for afectado, as comunidades afectadas serão notificadas antecipadamente e forneceram a opção de receber uma 
compensação e/ou assistência com despesas de reabastecimento e despesas relacionadas, que serão determinadas através do EC. 

OLC 
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Risco aumentado de 
colisões de veículos e 
lesões corporais 

As estradas que o tráfego relacionado ao projecto usará passam por um grande 
número de assentamentos e, frequentemente, a actividade do mercado é agrupada 
ao longo da estrada, onde o volume de tráfego existente, não relacionado com a 
mina, é o mais alto. 

 

Nesses assentamentos de preocupação, os veículos estão puxando para dentro e 
fora da estrada sem usar seus indicadores, os pedestres atravessam a estrada em 
pontos aleatórios, as crianças brincam ao longo da estrada. O risco de acidentes 
nesses ambientes, especialmente quando os motoristas estão trabalhando para um 
cronograma apertado, é aumentado. 

 Deve ser considerada a concepção da estrada para evitar os assentamentos onde a habitação e as pessoas estão localizadas muito perto da estrada por 
razões de segurança pública.  

 Dentro dos limites do local da mina deve ser usada sinalização para especificar limites de velocidade, e a adesão a esses limites deve ser monitorada e 
rigorosamente aplicada. Nas estradas nacionais, o limite de velocidade especificado deve ser rigorosamente respeitado pela força de trabalho da mina e 
contratadas.  

 Uma campanha de consciencialização de segurança rodoviária deve ser conduzida em cada comunidade e escolas. 

 Devem ser evitadas as entregas de material de construção à noite. 

 Todos os condutores devem receber treinamento para cada tipo de veículo, incluindo treinamento de veículos ligeiros, treinamento de camiões pesados e 
treinamento de camião de carga anormal (incluindo plataformas baixas e reboques) antes de serem autorizados a dirigir. 

 As entregas por veículos pesados devem, na medida do possível, ser programadas para evitar a formação de comboios. A distância suficiente, conforme 
especificado no Código da Estrada, deve ser mantida entre veículos pesados para permitir que os veículos ligeiros ultrapassem com segurança. 

 Um Plano de Resposta a Emergências (PRE) deve ser preparado e deve incluir disposições para lidar com acidentes de trânsito, particularmente acidentes 
envolvendo lesões corporais, e todos os motoristas devem ser informados dos procedimentos a serem seguidos. O PRE deve cumprir os requisitos detalhados 
especificados na Secção 5.4 deste documento.   

G-ASS 
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 ruído 
Emissões de ruído das actividades de perfuração, escavação e transporte 
rodoviário durante a fase de prospecção e resposta.  

 Os níveis de ruído devem ser controlados para garantir nenhum efeito prejudicial aos proprietários, ocupantes, funcionários ou ao público em geral. 

 Todos os veículos e equipamentos devem ser mantidos regularmente para evitar emissões e ruídos excessivos. Os silenciadores e dispositivos de controle 
de ruído devem ser utilizados quando necessário. 

 O gerador que fornece energia para as plataformas de perfuração e as necessidades do acampamento de pesquisa deve estar equipado com escudos 
acústicos para garantir que as emissões sonoras dessas fontes não excedam 85 dBA a 5 metros da fonte. 

 As subcontratadas de perfuração devem demonstrar a conformidade com os padrões de ruído internacionalmente aceites. Os níveis de ruído (LAeq) causados 
pela perfuração nas famílias mais próximas das actividades de perfuração (se houver) não devem exceder: 

OLC 

O-ASS 
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o Dia: 55 dBA 
o Noite: 45 dBA 

 Minimizar o motor individual do veículo, a transmissão e a vibração. Isto pode ser conseguido através da manutenção regular dos veículos.  

 Ao projectar estradas, evitar a necessidade de aceleração e desaceleração excessivas minimizando as inclinações. 

 Manter a superfície da estrada para evitar ondulações e buracos. 

 Minimizar a necessidade dos camiões fazerem a revesão e activar suas sirenes de retaguarda. 

Geração de poeira e 
outros poluentes do ar 

Os movimentos de veículos e as actividades de escavação são os principais 
contribuintes para as emissões de poeira na fase de exploração. 

 A poeira deve ser controlada para garantir nenhum efeito prejudicial aos proprietários, ocupantes, funcionários ou ao público em geral. 

 As medidas de supressão de poeira podem incluir supressão de poeira usando sprays água e ligante de superfície usando produtos “amigos do ambiente”. 

 As contratadas devem assegurar que todo o diesel e outros equipamentos mecânicos estejam em bom estado de funcionamento, minimizem os gases de 
escape e as emissões de ar associadas. 

O-ASS 

Iluminação 
A iluminação do acampamento será visível devido ao local bastante remoto 
removido das áreas e assentamentos electrificados.  

 Nenhum holofote deve ser apontado para longe do acampamento de prospecção e pesquisa ou locais de caixas de perfuração. Toda a iluminação deve ser 
protegida e deve ser dirigida para baixo no local de modo a evitar derrames de luz nas áreas circundantes. 

O-ASS 

Prevenção de incêndios 
e minimização do dano 
causado pelo fogo. 

Os riscos de incêndio são particularmente elevados durante a estação seca, 
particularmente em áreas onde a população local usa fogo para preparar novas 
áreas ou machambas para cultivo.  

 Devem ser tomadas medidas específicas para evitar a propagação de incêndios florestais causados por actividades em todos os locais. 

 Não devem ser permitidos churrascos ou cozinhar em fogos abertos nas áreas das perfurcação. As instalações designadas para isso devem estar localizadas 
em uma posição aprovada no acampamento de prospecção e pesquisa. 

 A construção de quebra-fogos ao redor do acampamento de prospecção e pesquisa. 

 Instrução dos funcionários sobre os riscos de incêndio e como eles são tratados no Plano de Resposta a Emergências. 

 Conduzir exercicios regulares de incêndio e treinamento contra incêndio. 

 Certificar-se de que o acampamento de prospecção e pesquisa e as caixas de perfuração tenham disponibilidade suficiente de equipamentos de combate a 
incêndio. 

OLC 
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3. REABILITAÇÃO 

Acampamento de 
prospecão e pesquisa, 
poço de amostra em 
massa e reabilitação da 
talabarela 

Todas as áreas de superfície perturbadas serão reabilitadas (e revegetadas) na 
medida do possível. Os poços de amostragem precisarão de ser tapados e quando 
necessário conformados e contornados, de modo a não representar erosão e riscos 
gerais de segurança, e revegetated na medida do possível. 

 No final da campanha de perfuração, o G-Ass e o GestorTécnico determinarão o nível de esforço de reabilitação necessário para cada caixa de perfuração e 
poço de amostragem. Consulte o Capítulo 10 a este respeito. 

 Eles também determinarão quais rotas de acesso devem ser reabilitadas ou mantidas.  

 Deve ser estabelecido um registo de reabilitação e encerramento, que entrega cada local, quaisquer problemas de A&S pendentes e como eles devem ser 
fechados. As lições aprendidas também devem ser registadas neste documento para futura consideração pela MML. 

G-ASS 

GESTOR TÉCNICO 
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8. IMPLEMENTAÇÃO DO PGA E REVISÃO DE DESEMPENHO  
  

8.1 Introdução 

A MML estabelecerá procedimentos para monitorar e medir a eficácia do PGA, bem como o 
cumprimento de quaisquer obrigações legais e/ou contratuais relacionadas e requisitos 
regulamentares e padrões aplicáveis. Onde as Autoridades ou outros terceiros são responsáveis 
pela gestão de riscos e impactos específicos e medidas de mitigação associadas, a MML 
colaborará no estabelecimento e monitoramento da implementação e efectividade de tais 
medidas de mitigação. Quando apropriado, a MML considerará o envolvimento de 
representantes das comunidades vizinhas para participar de actividades de monitoramento. 
 
Crucial para garantir que este PGA permaneça eficaz e adequado para o propósito é a 
necessária e periódica revisão do mesmo pela MML. Recomenda-se que essas revisões sejam 
realizadas anualmente após a finalização da próxima versão deste PGA pela MML antes do 
início das actividades de pesquisa. Esta próxima versão fornecerá mais detalhes sobre as áreas 
alvo de perfuração, localização do acampamento de prospecção e pesquisa, estradas de acesso 
e outras infraestruturas necessárias. Além disso, as intervenções de capacitação a serem 
realizadas pela MML, e serão definidas a orçamentação do PGA e as considerações de 
recursos, bem como as necessárias áreas principais de desempenho e os indicadores a serem 
utilizados nos processos de monitoramento do PGA e nos resultados de relatórios por parte do 
pessoal da MML no futuro. 
 
Também de grande importancia é o Enquadramento de Compensações (EC) necessário que a 
MML ainda tem que desenvolver em conjunto com as lideranças locais, autoridades e CAP que 
abordarão os meios e mecanismos para determinar os montantes de compensação e os 
processos de pagamento subsequentes para pessoas que podem ser economicamente 
deslocadas pelas actividades de pesquisa. Recomenda-se que este enquadramento esteja 
alinhado com o existente para a mina operacional. 
 
Essas revisões subsequentes e contínuas do PGA precisarão ser informadas pelas 
observações, conclusões e resultados das acções de revisão de desempenho e relatórios que 
são discutidas abaixo. 
 

8.2 Relatórios de Incidentes, Não-conformidade e Acção Correctiva  

8.2.1 Relatórios de Incidentes  

A MML e suas contratadas desenvolverão procedimentos para gerir incidentes de A&S, sujeitos 
à aprovação de gestão sénior. Um relatório será completado para todos os incidentes e medidas 
apropriadas, quando necessário, para minimizar os possíveis impactos. As autoridades 
competentes serão informadas de qualquer incidente ambiental, de acordo com os requisitos 
legislativos. A notificação de um incidente ou emergência incluirá o seguinte: 
 

 Descrição do incidente. 

 A localização da emergência ou incidente. 

 O nome e o número de telefone da pessoa de contacto designada. 

 A hora da emergência ou incidente. 

 A causa suspeita da emergência ou incidente; 

 Os danos ambientais e/ou os incômodos ambientais causados ou suspeitos de serem 
causados pela emergência ou incidente. 

 As acções tomadas para prevenir a ocorrência futura do incidente e mitigar qualquer 
dano e/ou incômodo ambiental causado pela emergência ou incidente. 

 
Os requisitos de relatórios e documentação de incidentes serão baseados em princípios de 
melhores práticas e levarão em consideração os seguintes requisitos: 
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 Os documentos associados ao PGA serão periodicamente revistos e actualizados por 
todas as partes da gestão ambiental. 

 Auditorias ambientais externas podem ser realizadas anualmente por instituições 
credenciadas. As auditorias internas serão conduzidas regularmente durante o período 
de prospecção e pesquisa. O objectivo das auditorias será avaliar o cumprimento das 
condições da Licença Ambiental e objectivos e metas delineadas no PGA e suas diversas 
ferramentas de gestão. 

 Os resultados das avaliações ambientais externas, internas e informais serão registados 
e os itens que exigem acção serão identificados a partir das recomendações feitas e das 
acções implementadas pela MML. 

8.2.2 Não-conformidade 

Considera-se que um PGA não foi cumprido quando: 
 

 Há evidências de violação das recomendações no documento, ou suas especificações 
ambientais. 

 Se as actividades de pesquisa ocorrerem fora dos limites legais da área de concessão; 

 O dano ambiental ocorrer devido a negligência. 

 O pessoal não cumprir com as instruções correctivas ou outras que foram emitidas como 
medidas correctivas. 

 O pessoal não responder adequadamente às reclamações do público ou das 
autoridades. 

8.2.3 Acção Correctiva  

Existem vários mecanismos para implementar acções correctivas e incluem instruções verbais, 
instruções escritas e avisos de contrato. 
 
É provável que as instruções verbais sejam a forma de acção correctiva mais frequentemente 
utilizada e sejam dadas em resposta a transgressões menores que são evidentes durante as 
inspeções rotineiras do local. As instruções verbais também são usadas para aumentar a 
consciencialização das contratadas, já que muitas vezes as transgressões são uma função de 
falta de consciência. 
 
As instruções escritas serão dadas na sequência de uma auditoria interna que considere 
necessário. As instruções escritas indicarão a origem ou as fontes dos problemas e as soluções 
propostas para esses problemas. A implementação dessas soluções também pode ser avaliada 
em uma auditoria de acompanhamento e outras instruções escritas emitidas, se necessário. 
Todas as instruções escritas serão registadas centralmente para garantir que haja um registo 
auditável de tais instruções e como elas foram tratadas e fechadas.  
 
Um aviso de contrato é uma forma mais expressiva de notificação por escrito porque reflecte 
a transgressão como uma possível violação de contrato. Se não houver uma resposta adequada 
a um aviso de contrato, então o próximo passo pode ser a retira a contratada do local e o contrato 
cancelado. Os contratos devem ser redigidos com isso em mente.  

8.2.4 Registo de Reclamações 

A MML e a/s contratada/s assegurarão que um registo dedicado de reclamações seja mantido 
no local em todos os momentos. O registo conterá os detalhes da pessoa que apresentou a 
reclamação, a natureza da reclamação recebida, a data em que a reclamação foi feita e a 
resposta observada com a data e as acções tomadas. O registo será mantido de acordo com 
esses requisitos pelo OLC e O-ASS.  
 
Este registo deve ser submetido com os relatórios mensais e um relatório oral fornecido nas 
reuniões mensais do local.  
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8.3 Verificação e Monitoramento 

A verificação e o monitoramento serão implementados e são necessários para garantir que as 
acções do PGA sejam implementadas e os resultados desejados sejam alcançados. Caso 
contrário, as acções correctivas serão identificadas e implementadas. Isso requer inspecções 
contínuas e melhoria contínua do estado geral das operações; focalizando em determinadas 
questões e resultados de desempenho.  

8.3.1 Objectivos de Desempenho e Metas 

Os principais objectivos e metas de desempenho (indicadores mensuráveis para os principais 
aspectos de A&S) contra os quais o desempenho do projecto pode ser medido e monitorado 
serão desenvolvidos como parte do processo de finalização do PGA antes do início das 
actividades de prospecção. Esses objectivos e metas serão claramente definidos e 
incorporados, quando apropriado, como obrigações contratuais que devem ser cumpridas por 
terceiros. Ao fazê-lo, a MML será mais capaz de gerir seus riscos de SSO e A&S, bem como 
quaisquer obrigações legais aplicáveis às suas actividades. Objectivos e metas serão revistos 
regularmente ao longo do período de prospecção e pesquisa. Nos casos em que os objectivos 
e metas não estão sendo atendidos, as especificações novas e revistas e as declarações de 
métodos que indicam as medidas correctivas propostas terão de ser desenvolvidas e aprovadas 
pelo pessoal designado da MML. 

8.3.2 Programa de Monitoramento 

A MML e suas contratadas estabelecerão procedimentos para monitorar e medir a eficácia do 
PGA, bem como o cumprimento de quaisquer obrigações legais e/ou contratuais relacionadas e 
requisitos regulamentares (detalhado no Capítulo 9 a seguir). Os resultados obtidos a partir do 
programa de monitoramento serão estruturados e apresentados para revisão de forma contínua 
para que, se os objectivos e metas não forem atendidos, acções corretivas possam ser tomadas.  
É necessário que todos os programas de monitoramento sejam liderados por pessoal apropriado 
na estrutura organizacional. Quando apropriado, a MML considerará a participação de 
representantes das comunidades afectadas para participar das actividades de monitoramento. 
Onde as habilidades não existem, ou onde impactos significativos estão envolvidos, a MML 
manterá especialistas externos para verificar suas informações de monitoramento. Nos casos 
em que um terceiro tenha a responsabilidade de gerir riscos e impactos específicos e medidas 
de mitigação associadas, a MML colaborará com essas partes no estabelecimento e revisão de 
tais actividades. 

8.3.3 Inspecções Contínuas e Melhoria Contínua  

O monitoramento contínuo, a inspecção e a melhoria contínua formarão uma componente chave 
do PGA, pois os documentos associados ao PGA (relatórios de auditoria, resultados do 
programa de monitoramento, Mecanismo de Reclamações, etc.) serão periodicamente revistos 
e actualizados. Quando for necessário, serão realizadas pesquisas sobre certos aspectos para 
refinar a gestão ambiental e garantir que os níveis de protecção ambiental descritos neste PGA 
sejam alcançados. A maior fonte de informações será obtida através da inspeção visual 
contínua. Ao mesmo tempo, alguns impactos potenciais são difíceis de monitorar 
quantitativamente, como a erosão do solo e a gestão de resíduos, e esses aspectos - e todos 
os outros relevantes identificados neste documento - devem ser medidos de acordo com o 
acompanhamento do desempenho ao longo do tempo. Será desenvolvido um regime de 
inspeção contínuo, mas prático, que permite que as potencialidades de não conformidade deste 
PGA sejam identificadas de forma pró-activa para que medidas de mitigação adaptadas possam 
ser implementadas de forma rápida e efectiva. 

8.3.4 Auditorias Internas e Externas  

As auditorias sobre a implementação e o desempenho ambiental do PGA podem ser realizadas 
anualmente por instituições credenciadas se consideradas legalmente exigidas pela MML, ou 
se for solicitada por uma determinada autoridade ou departamento governamental que esteja 
dentro dos seus direitos de fazê-lo. O objectivo das auditorias será: 
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 Avaliar o cumprimento das condições das Licenças Ambientais e de Prospecção e 
Pesquisa; 

 Determinar se os objectivos e metas descritos no PGA estão sendo atendidos; e 

 Fornecer a documentação de suporte necessária e os resultados que estabelecem a 
prova dos achados de conformidade acima. 
 

Os resultados das avaliações ambientais externas, internas e mais informais serão registados e 
os itens que exigem acção serão identificados através deste processo de revisão contínuo.  
 
A implementação desses adicionais ou pedidos de acção correctiva será avaliada de forma 
contínua para evitar a sua recorrência.   
 

8.4 Revisão de Gestão  

O processo de revisão da gestão está de acordo com o princípio da melhoria contínua. Como 
tal, a MML desenvolverá um procedimento de revisão da Gestão Sénior para garantir que a 
empresa defina e mantenha um processo documentado e agenda para gestores séniores para 
rever periodicamente a aptidão, adequação e eficácia contínuas do PGA. A revisão, que deve 
ser realizada anualmente, incluirá uma revisão dos relatórios de auditoria interna e externa, bem 
como as estimativas de custo para a implementação do PGA. O objectivo da revisão é analisar 
criticamente a eficácia do PGA e sua implementação e decidir sobre possíveis modificações, 
quando identificadas como necessárias. 
 

8.5 Orçamentação Financeira e Recursos Adequados 

O proponente será responsável por assegurar que recursos financeiros suficientes sejam 
disponibilizados para a implementação efectiva dos requisitos deste PGA. Quando aplicável, e 
particularmente durante a fase de construção, a MML precisará garantir que todas as 
contratadas estejam conscientes de suas obrigações em termos deste PGA e que tenham feito 
provisões financeiras adequadas para garantir o pleno cumprimento da implementação do PGA, 
monitoramento do desempenho e obrigações de revisão contínua.   
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9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO PGA 
 

9.1 Objectivos 

Os objectivos do Programa de Monitoramento são: 
 

 Confirmar o cumprimento dos compromissos com os requisitos legislativos e não 
legislativos detalhados no Capítulo 4 

 Proporcionar alerta precoce de impactos potenciais, determinar a extensão dos impactos 
previstos e identificar quaisquer impactos imprevistos associados às actividades do 
projecto; 

 Fornecer retorno sobre a adequação das práticas de gestão ambiental e permitir o 
desenvolvimento de práticas aprimoradas para melhorar continuamente as operações; 

 Detectar e medir tendências ou mudanças ambientais e permitir análises de sua causa; 
e 

 Fornecer à gestão do projecto informações e dados que possam ser usados como base 
para a tomada de decisões.  

 

9.2 Categorias de Monitoramento 

Três categorias de monitoramento devem ser incluídas e estas são descritas abaixo. 
 

1. Monitoramento Ambiental: envolve o monitoramento de condições de base e ambientes 
de receptores que podem ser afectados pelas actividades de construção do projecto. 
Enquanto o monitoramento da descarga deve determinar se ocorreram libertações 
ambientalmente significativas, os efeitos nos receptores finais dentro do ambiente receptor 
além do limite da instalação podem ser determinados apenas pelo monitoramento 
ambiental. O monitoramento ambiental será realizado para as águas superficiais, poeira 
ambiente, e ruído. 

2. Monitoramento de investigação: isto será feito conforme necessário para determinar a 
ocorrência, a natureza e a extensão dos possíveis impactos após um incidente ambiental, 
como o derramamento de óleo, ou para verificar/refutar reivindicações de terceiros de 
sobre impactos ambientais. Por exemplo, o monitoramento da investigação pode ser 
realizado a montante de um ponto de monitoramento de rotina para identificar uma fonte 
de contaminação. 

3. Monitoramento de saúde e segurança ocupacional: o ambiente de trabalho será 
monitorado quanto a riscos ocupacionais relevantes para o projecto. O monitoramento da 
saúde e segurança ocupacional será projectado e implementado por profissionais 
credenciados como parte de um programa de monitoramento de saúde e segurança 
ocupacional com reconhecimento por preocupações de saúde pós-encerramento a longo 
prazo. Como parte do programa de monitoramento, os acidentes de trabalho, doenças e 
ocorrências e acidentes perigosos serão documentados para todas as instalações. 

 

9.3 Responsabilidades de Monitoramento 

A implementação do componente ambiental do programa é principalmente da responsabilidade 
do G-ASS. No entanto, os Oficiais de Segurança serão responsáveis por monitorar as 
estatísticas de saúde dos funcionários, enquanto a O-ASS e O OLC serão responsáveis pelo 
monitoramento das estatísticas locais de emprego da comunidade e dos problemas e impactos 
relatados. O MML, através do G-ASS, assegurará que as responsabilidades de monitoramento 
biológico sejam claramente definidas no Departamento de ASS.  
 
A implementação da componente ambiental do programa é principalmente da responsabilidade 
do gestor de ASS. No entanto, os Oficiais de Segurança serão responsáveis por monitorar as 
estatísticas de saúde dos funcionários, enquanto o OAS e o OLC serão responsáveis pelo 
monitoramento das estatísticas locais de emprego da comunidade e dos problemas e impactos 
relatados. A MML, através do gestor de ASS, assegurará que as responsabilidades de 
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monitoramento biofísico estejam claramente definidas no Departamento de ASS. 
 
Quando apropriado, a MML considerará a participação de representantes das comunidades 
afectadas para participar das actividades de monitoramento. Onde as habilidades não existem, 
ou onde impactos significativos estão envolvidos, a MML irá manter especialistas externos para 
verificar suas informações de monitoramento. Nos casos em que um terceiro tenha a 
responsabilidade de gerir riscos e impactos específicos e medidas de mitigação associadas, a 
MML colaborará no estabelecimento e monitoramento de tais actividades. 
 

9.4 Relatórios 

Os resultados de monitoramento serão compilados mensalmente pelo G-ASS para submissão 
ao Director Geral. Os resultados do monitoramento ambiental devem ser incorporados nos 
relatórios trimestrais, bi-anuais e anuais, conforme aplicável 
 

9.5 Aspectos de Monitorando e Áreas 

9.5.1 Poeira    

A gestão da MML irá implementar e manter um programa de monitoramento de poeira durante 
a vida do projecto, de modo a recolher dados contínuos de sedimentação de poeira e ter um 
repositório de registos que cobrem as suas actividades de supressão de poeira. A 
disponibilidade desses registos ajudará a liderança na gestão de impactos de poeira, resultando 
na redução de doenças respiratórias decorrentes da poluição do ar, redução do risco de danos 
à propriedade, melhoria da visibilidade, menor perturbação dos habitats de flora e fauna 
existentes e redução na poluição do ar. 
 
Como a quantidade de solo exposto é directamente proporcional à quantidade de poeira gerada 
e a quantidade de poeira transportada, a construção durante os períodos ventosos pode ser 
limitada. Se a construção tiver que ser feita durante este período, apenas uma pequena área 
será perturbada de cada vez. Como as estradas de transporte são a principal fonte de poeira, 
reduzir a velocidade dos camiões para 30 km/h nas estradas de transporte reduzirá 
significativamente a poeira. Durante os períodos de geração de poeira, recomenda-se a 
humectação da área até que esteja húmida.   
 
A cobertura morta de solos (Mulching) de áreas recentemente perturbadas pode reduzir 
significativamente a quantidade da erosão do vento. Outros métodos de redução de poeira 
incluem o uso de quebra-ventos que podem ser naturais ou construídos. Em áreas perturbadas 
que não são se espera que tenham tráfego pode ser plantada uma cobertura vegetal 

9.5.2 Ruído e Vibração   

O programa de monitoramento deve conter um procedimento e protocolo para monitoramento 
contínuo do ruído durante a fase de pesquisa. Isso será implementado para determinar 
potenciais fontes de ruído, qualquer aumento e diminuição dos níveis de ruído e determinar o 
nível de mitigação necessário. O ruído será monitorado mensalmente nas comunidades mais 
próximas das actividades de pesquisa e no acampamento de pesquisa de acordo com a 
especificação contida na Tabela 8.1.   
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9.5.3 Gestão de Resíduos e Efluentes  

Vários tipos de resíduos serão gerados durante a fase de pesquisa e operacional. Os principais 
fluxos de resíduos serão resíduos domésticos, recicláveis e perigosos. As práticas de gestão e 
as instalações temporárias de armazenamento/armazenamento exigirão o monitoramento para 
garantir a conformidade com o PGA e os procedimentos da MML existentes implementados por 
eles na sua operação de mineração actual. Os objectivos para monitorar instalações de 
eliminação de resíduos são: 
 

 Minimizar o impacto dos resíduos na saúde humana e ambiental. 

 Assegurar o cumprimento da legislação nacional em matéria de gestão de resíduos. 

 Cumprir com os compromissos de gestão de resíduos da empresa. 
 
Os parâmetros incluirão o estado físico das instalações de armazenamento de resíduos, 
volumes de resíduos gerados, separação de resíduos, presença de vectores de doenças, 
cumprimento das condições da licença ambiental e de mineração e o estado de organização 
interna. O monitoramento das instalações de gestão de resíduos será realizado mensalmente. 
A gestão de resíduos será monitorada em toda área da Licença de Prospecção e Pesquisa, mas 
particularmente no acampamento de prospecção e pesquisa e locais de perfuração. A equipe 
de gestão de resíduos passará por treinamento básico de gestão de resíduos e serão mantidas 
as evidências de treinamento. Os livros de registo de disposiçõ de resíduos serão mantidos e 
as médias mensais usadas para identificar áreas onde o resíduo não poderia ter sido colhido de 
acordo.  
 
Discussões periódicas sobre gestão de resíduos com foco nas lições aprendidas serão 
efectuadas com a equipe de gestão de resíduos para identificar áreas de melhoria. Inspecções 
e observações periódicas serão feitas para monitorar práticas e comportamentos de gestão de 
resíduos e todos os registos de gestão de resíduos serão mantidos em livros de registo para 
inspeções. As melhores práticas de gestão serão alcançadas através da adesão às condições 
de permissão e aos requisitos regulamentares.  
 
A MML assegurará a falta de conformidade e onde uma instalação de armazenamento de 
resíduos não pode estar em conformidade com as melhores práticas, talvez devido à localização 
ou outros motivos, o uso de tais instalações para gestão de resíduos será suspenso até que as 
medidas correctivas sejam implementadas 

9.5.4 Erosão   

O local será monitorado mensalmente para todas as formas de erosão (erosão laminar e em 
sulcos, erosão por ravinas, erosão do banco por fluxo de água. A posição de todos os locais de 
erosão será registada usando um GPS e fotografias de ponto fixo tomadas em intervalos 
trimestrais para monitorar a sua progressão e a eficácia das medidas de mitigação.  

9.5.5 Fauna e flora 

O monitoramento da fauna e da flora visa garantir que as actividades do projecto e o pessoal 
não tenham um impacto desnecessário na ecologia da área da Licença de Prospecção e 
Pesquisa. As áreas sensíveis, como inselbergs e áreas repariana, devem ser monitoradas para 
garantir que as actividades do projecto não invadem esta área.  
 
Quaisquer incidentes de caça furtiva, armadilhas ou colheita ilegal de plantas pelos funcionários 
da empresa devem ser registados e os funcionários envolvidos repreendidos. 
 

9.6 Monitoramento da Saúde e Segurança no Trabalho 

Os programas de monitoramento da SSO verificarão a eficácia das estratégias de prevenção e 
controle. O programa de monitoramento de SSO será concebido e implementado por 
profissionais credenciados e incluirá planos de mitigação das questões de saúde a longo prazo 
no pós-encerramento. As instalações também irão manter um registo de acidentes e doenças 
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no trabalho e ocorrências e acidentes perigosos. No mínimo, o programa de monitoramento de 
saúde e segurança no trabalho incluirá: 
 

 Inspecção, Teste e Calibração de Segurança: Isso incluirá inspecção e testes 
regulares de todos os aspectos de segurança e medidas de controle de riscos com foco 
na engenharia e recursos de protecção pessoal, procedimentos de trabalho, locais de 
trabalho, instalações, equipamentos e ferramentas usadas. A inspecção verificará se o 
EPI emitido continua a prover protecção adequada e se está a ser usado conforme 
exigido. Todos os instrumentos instalados ou utilizados para monitoramento e registo 
dos parâmetros de ambiente de trabalho serão regularmente testados e calibrados, e os 
respectivos registos serão guardados. 

 Vigilância do Ambiente de Trabalho: Os empregadores documentarão a conformidade 
usando uma combinação adequada de amostragem portátil e estacionária e 
instrumentos de monitoramento. O monitoramento e análises serão conduzidos de 
acordo com métodos e padrões internacionalmente reconhecidos. A metodologia de 
monitoramento, locais, frequências e parâmetros serão individualmente estabelecidos 
para cada projecto após uma revisão dos perigos. No geral, o monitoramento será 
realizado durante o comissionamento das instalações ou equipamentos e no final do 
período de defeito e responsabilidade, e de outra forma repetido de acordo com o 
programa de monitoramento. 

 Vigilância da Saúde dos Trabalhadores: Quando são necessárias medidas de 
protecção extraordinárias (por exemplo, contra agentes biológicos e/ou compostos 
perigosos), os trabalhadores receberão vigilância sanitária apropriada e relevante antes 
da primeira exposição e, em intervalos regulares, a partir de então. A vigilância, se 
considerada necessária, continuará após a rescisão do emprego. 

 Treinamento e Indução: As actividades de treinamento e indução para funcionários e 
visitantes serão adequadamente monitoradas e documentadas (currículo, duração e 
participantes). Exercícios de emergência, incluindo treinos de incêndio, serão 
adequadamente documentados. Provedores de serviços e contratados serão 
contratualmente obrigados a submeter ao empregador documentação de treinamento e 
de indução adequados antes do início das suas atribuições. 

 
O empregador irá estabelecer procedimentos e sistemas para reportar e registar acidentes de 
trabalho, ocorrências perigosas e incidentes. Estes sistemas permitirão que os trabalhadores 
reportem imediatamente ao seu supervisor imediato qualquer situação que acreditem que 
apresente um perigo grave para a vida ou para a saúde. Os sistemas e o empregador 
continuarão a possibilitar e a encorajar os trabalhadores a reportarem à gestão todos itens 
abaixo: 
 

 Lesões e quase acidentes de trabalho 

 Casos suspeitos de doença profissional 

 Ocorrências e incidentes perigosos 
 
Todos os acidentes de trabalho, doenças profissionais, ocorrências perigosas e incidentes 
reportados, em conjunto com os quase acidentes, serão investigados com a assistência de uma 
pessoa experiente/competente em segurança ocupacional. A investigação irá: 
 

 Estabelecer o que aconteceu 

 Determinar a causa do que aconteceu 

 Identificar as medidas necessárias para prevenir a recorrência. 
 
Todos os relatórios de SSO e incidentes serão guardados em arquivo e mantidos pelo gestor de 
ASS. 
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9.7 Monitoramento Socioeconómico 

A MML é responsável pela implementação dos seguintes requisitos de dimensão social: 
 

 O programa de engajamento local de acordo com os requisitos do Plano de Engajamento 
das Partes Interessadas (PEPI). 

 O Mecanismo de Reclamações associado. 

 O Enquadramento de Compensação (EC) acordado para qualquer pessoa 
economicamente afectada ou impactada pelas actividades de pesquisa. 

 Todos os comentários provenientes das CAP, do público em geral e outras partes 
interessadas principais, como representantes do governo. 

 
Os relatórios de monitoramento são uma ferramenta valiosa para identificar problemas na 
implementação do PEPI. A equipe de monitoramento deve revisitar o programa de 
monitoramento após cada exercício de monitoramento para avaliar os resultados e tomar as 
medidas necessárias para corrigir os problemas que foram destacados pelos relatórios de 
monitoramento. Os indicadores utilizados para a mina existente podem ser aplicados neste local. 
Um exemplo de indicadores sociais mais amplos para monitoramento pode incluir o seguinte 
como exemplo: 

 

 Contratação local de acordo com a política da empresa.  

 Número de empresas locais envolvidas no fornecimento de bens e serviços/valor dos 
bens e serviços prestados (aquisição e compras locais feitas pela MML). 

 Resultados de reclamações e resolução. 

 Custos das provisões/serviços sociais/de bem-estar (escolas, clínicas e medicamentos, 
transporte local, etc.) fornecidos pela MML às CAP e aos seus funcionários. 

 Taxa de Fluxo/Imigração da população. 
 
Quanto a todas as principais áreas de desempenho e indicadores a serem finalizados pela MML 
na revisão seguinte do PGA, estas podem ser adaptadas daquelas já em uso para sua mina em 
operação.  
 

9.8 Monitoramento contínuo 

Conforme observado no Capítulo 10, que trata dos requisitos e abordagens de reabilitação no 
fim das actividades de pesquisa, sugere-se que o monitoramento contínuo dos locais 
reabilitados continue por 3 anos pelo menos, após a conclusão dos trabalhos iniciais de 
reabilitação.   
 
Também pode ser o caso de que as reclamações ou açções correctivas que permanecem 
pendentes no final das actividades de pesquisa ainda precisam ser monitoradas até o momento 
em que forem resolvidas. 
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10. PLANO DE REABILITAÇÃO 
 

10.1 Reabilitação Geral de Superfícies 

A reabilitação geral da superfície das áreas que serão perturbadas pela actividade de 
prospecção e pesquisa deve garantir que a topografia superficial imite a área circundante, tenha 
drenagem livre, uma aparência “pura” e seja re-vegetativa. Deve ser dada especial atenção à 
modelagem e remoção de montes de excesso de material, sucata e desperdício. Toda a área 
deve ser gradada, coberta com 300 mm de solo e revegetada. Esta secção explica os princípios 
gerais a serem adoptados durante o estabelecimento da vegetação e a aplicação de fertilizantes 
nas áreas reabilitadas.   
 

10.1.1 Gestão de Vegetação 

O principal objectivo da revegetação dos pátios de sondagem, dos poços de amostragem em 
massa e as pegadas de infraestrutura associadas é restaurar as áreas de volta ao ambiente da 
fase de pré-exploração para que elas sejam auto-sustentáveis num ciclo natural de nutrientes 
no local e com a sucessão ecológica iniciada.  
 
Embora a terra reabilitada possa ter uma capacidade variável, incluindo capacidade de terra 
arável para algumas áreas (limitadas), o objectivo principal deste processo de re-vegetação é 
estabelecer uma cobertura vegetal estável e sustentável. Os objectivos para a re-vegetação das 
terras conformadas e aplicadas solo de cobertura são: 
 

 Prevenir a erosão; 

 Re-estabelecer os processos de ecossistemas para garantir que seja estabelecido um 
uso sustentável da terra sem precisar de adição de fertilizantes a longo prazo; e 

 Restaurar a biodiversidade da área o mais longe possível. 
 
É suposto que as espécies dominantes e pioneiras encontradas no local serão as primeiras a 
recuperar as áreas perturbadas e os poços de amostragem. O reestabelecimento com plantas 
e bancos de sementes colhidos durante as actividades de supressão vegetal deve ser utilizado 
para fins de revegetação, utilizando viveiros no local se se julgar necessário. 

10.1.2 Condições Climáticas 

O plantio será mais bem-sucedido quando for feito após as primeiras chuvas e em bancos de 
sementes recentemente preparadas (desde que o material do solo não seja propenso à 
formação de crosta). A retenção de água na zona de sementes estimulará a germinação e pode 
ser apoiada pela aplicação de “mulches” de vegetação leve.  

10.1.3 Conservação da Vegetação 

O controlo e gestão da vegetação alienígena contribuirá para a conservação da vegetação 
natural. As espécies exóticas devem, portanto, ser removidas do local e as medidas de controle 
devem ser implementadas para garantir que a disseminação dessas espécies não ocorra em 
outras partes da área do projecto ou nas terras circundantes.  
 

10.2 Métodos de Re-vegetação 

Os métodos comuns utilizados para estabelecer a vegetação incluem a semeadura e 
hidrosemeadura. As áreas planas devem ser semeadas usando implementos de tractor e os 
taludes muito íngremes para os tractores devem ser hidrosemeados. No caso em que os solos 
são decapados e devolvidos directamente para reabilitação (ou seja, sem estocagem) e as áreas 
decapadas têm uma boa cobertura de vegetal com espécies adequadas, pode ocorrer uma re-
colonização natural e não haverá necessidade de nova semeadura. Neste caso, pode ser melhor 
substituir os solos decapados, nivelar ligeiramente e gradar adequadamente e deixar por uma 
época de crescimento para avaliar a extensão e a adequabilidade da vegetação natural. 
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“Mulching” com capim cortado localmente também aumentará o banco de sementes e a 
sucessão ecológica. 

10.2.1 Manutenção 

A vegetação estabelecida requer manutenção regular. Se o meio de crescimento consiste em 
solos de baixa fertilidade (isto é, sulo superficial e subsolo misturados) e o material de cobertura, 
será necessária uma aplicação regular de fertilizantes vegetais até que o ciclo de fertilidade 
natural tenha sido restaurado. A aplicação anual de fertilizantes deve continuar por dois a três 
anos. 

10.2.2 Gestão de Fertilizantes 

A deterioração do regime de fertilidade dos solos pode ser minimizada se os solos superficiais 
tiverem sido retirados separadamente dos sub-solos e tenham sido substituídos na superfície 
durante o processo de reposição, no entanto, quando o solo superficial tiver sido misturado com 
sub-solo no processo remoção e de substituição, o produto final é um solo com baixa fertilidade. 
A fertilidade do solo superficial deve ser reposta para estabelecer e manter um bom crescimento 
das plantas.  

10.2.3 Nutrientes Imóveis nos Fertilizantes 

Os fertilizantes imóveis, como a cal (contendo cálcio e magnésio) e fósforo, devem ser 
incorporados profundamente na zona das raízes da planta. Isso deve ser feito por aplicação 
antes da gradagem profunda, que deve ser seguida pela arragem profunda, pois esta é a única 
maneira de obter esses nutrientes profundamente no solo. Esses nutrientes podem ser 
substituídos numa única aplicação. 

10.2.4 Nutrientes Móveis em Fertilizantes e Manutenção de Níveis de Fertilizantes 

O Potássio e Nitrogênio são nutrientes móveis (estando presentes na maioria dos fertilizantes) 
e estão sujeitos a perda por lixiviação. Os nutrientes móveis devem ser fornecidos para a 
reabilitação de novas áreas e porque eles são de aplocação repetida por serem móveis. 
 
As aplicações de fertilizantes são associadas ao tipo de culturas e são específicas do local e 
dependem da análise do solo antes do plantio ou semeadura, e a mistura de fertilizantes 
precisará ser determinada durante a reabilitação e pode variar de um lugar para outro. 
Recomenda-se que seja conduzida uma análise do solo para determinar a aplicação adequada 
de fertilizantes. 
 
O sucesso do restabelecimento da vegetação nas áreas reabilitadas não é apenas uma função 
de apenas adicionar fertilizantes. Outros factores desempenham um papel, como a gestão 
apropriada, condições climáticas e micróbios presentes no solo. A fertilidade pode ser 
recuperada pela adição de fertilizantes inorgânicos, porém boa fertilidade do solo não garante 
que a vegetação cresça e os outros factores envolvidos precisam ser considerados durante a 
reabilitação. 
 
Normalmente, quando os fertilizantes são aplicados, a boa cobertura vegetal é alcançada nos 
primeiros anos como resultado da alta fertilidade. No entanto, com o passar do tempo, existe o 
risco de a cobertura começar a deteriorar-se devido à má gestão e à falta de nutrientes.  
 
A introdução de leguminosas na mistura de sementes para fixar o nitrogênio permite uma maior 
relação Carbono/Nitrogênio, mantendo assim a fertilidade do solo existente, o que ajuda a 
construir a actividade biológica dentro do solo. No entanto, deve-se notar que a gestão das 
leguminosas é crucial para o seu sucesso 
 

10.3 Acampamento de Prospecção e Pesquisa 

O acampamento de prospecção pesquisa será desmantelado na sua totalidade, sendo que 
todas as áreas expostas serão revegetadas de acordo com o processo acima descrito. Devido 
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à sua natureza modular e temporária, antecipa-se que as actividades de reabilitação superficial 
serão bastante directas uma vez que todos os contentores, tendas e estruturas temporárias 
serão removidos e a área do acampamento gradada e semeada.  
 
As áreas das instalações de ablução e da oficina exigirão uma inspeção rigorosa para verificar 
sinais de contaminação no solo e nas áreas circundantes. Se forem suspeitos, estes solos 
devem ser removidos e tratados como resíduo perigoso e tratados ou descartados em 
conformidade. O mesmo aplica-se a qualquer piso de cimento ou betão (áreas de oficina) que 
tenham sido expostos a extensos derrames de hidrocarbonetos. Estes devem ser demolidos e 
descartados 
 

10.4 Poços de Amostragem em Massa 

Estima-se que os poços tenham dimensões de 50 x 50m e 6-7m de profundidade após o término 
de toda actividade de escavação. Os poços serão preenchidos e a revegetação ocorrerá 
naturalmente. No entanto, esses poços representarão uma ameaça para a saúde e a segurança 
da comunidade, bem como para o seu gado, se não forem devidamente preenchidos e 
reabilitados. O acesso livre a estes poços terá que ser activamente desencorajado e gerido pela 
MML. Não se prevê que estes poços fiquem inundados durante a estação das chuvas, devido 
ao facto de que a grande maioria do material escavado será depositado no poço. 
 
Estes poços também correm o risco de se tornarem alvos para mineiros artesanais e ilegais, se 
não estiverem adequadamente protegidos, e esta é uma razão adicional para controlar o pronto 
acesso a eles após as actividades de pesquisa tiver terminado. Esta possibilidade precisará ser 
considerada e planeada pela MML no futuro nas próximas revisões do PGA.  
 
Todas as pilhas de solo superficial serão utilizadas tanto quanto possível na remodelação e 
contorno dos poços de amostras em massa. Todas as pilhas de topsoil são utilizadas como 
camada de superior de revegetação na topografia final da superfície destes poços e taludes do 
poço. Os poços precisarão estar sujeitos à maior parte do esforço de monitoramento pós-
reabilitação, pois a erosão e o crescimento da vegetação provavelmente serão mais do que uma 
ocorrência aqui. 
 

10.5 Monitoramento da Reabilitação 

O pessoal da MML deverá monitorar o sucesso dos esforços de reabilitação por um período de 
3 anos após o início dessas actividades. As observações em torno do sucesso das várias 
abordagens adoptadas, evidências notáveis de erosão ou falta de crescimento significativo 
devem ser investigadas e compreendidas - especialmente e os poços de amostragem em massa 
- para determinar se deve-se aplicar algum esforço de reabilitação adicional se for determinado 
ser necessário. O potencial para a ocorrência de espécies exóticas invasivas de fauna e flora 
em áreas reabilitadas deve ser monitorado e, quando apropriado, serem removidas. Em última 
análise, esse período de monitoramento também servirá para informar melhor as futuras 
actividades de reabilitação que a MML pode embarcar nelas para as suas actuais e propostas 
actividades de pesquisa e de mineração.    
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ANEXO A: CARTA DE CATEGORIZAÇÃO 
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ANEXO B: MECANISMO DE RECLAMAÇÕES 
 
As reclamações serão recebidas durante as reuniões da comunidade e no 
departamento/escritório de ASS. O processo de receber reclamações formais nos escritórios 
será o seguinte: 
 
Passo 1: Recebimento da reclamação: As reclamações serão recebidas verbalmente ou por 
notificação escrita pelo oficial de ligação com a comunidade (OLC) e serão inscritas num registo. 
As línguas utilizadas serão o inglês e o português para fins de documentação, mas a reclamação 
pode ser fornecida na língua/dialeto local da área do projecto. A pessoa que apresentar a queixa 
receberá o comprovativo da sua apresentação uma vez que tenha sido inscrita no Registo de 
Reclamações. As pessoas também terão a opção de fazer a sua reclamação inicial pelos Chefes 
da Comunidade. Um comprovativo será fornecido à pessoa que regista a reclamação. 
 
Passo 2: Avaliação: O OLC avaliará a queixa em termos da sua capacidade de resolução local. 
Se isso não for possível, a reclamação será comunicada ao Gerente de ASS e/ou ao Gerente 
Geral para novas acções, dependendo da gravidade e da substância da reclamação. 
 
Passo 3: Reconhecimento de queixa/reclamação: informações escritas (acompanhadas de 
explicação verbal) sobre os passos que serão realizadas para resolver a queixa e o prazo 
esperado para a sua resolução será entregue ao queixoso no prazo de duas semanas. Essa 
troca será inscrita no Registo de Reclamações. 
 
Passo 4: Investigação e resolução de queixa: a empresa realizará uma investigação interna 
para determinar a causa subjacente da queixa e fazer as mudanças necessárias para evitar a 
repetição de uma queixa similar. Conforme apropriado, o OLC também realizará reuniões com 
a pessoa/grupo que apresenta as reclamações para discutir, esclarecer e resolver o problema e 
evitar que ele se repita.  
 
Passo 5: Encerramento: Uma vez que a investigação for concluída e as medidas necessárias 
forem tomadas, os resultados serão comunicados ao queixoso e inscritos no Registro de 
Reclamações.  
 
Passo 6: Resultado da acção corretiva é verificado com o queixoso: Após a conclusão da 
acção correctiva, o OLC verificará o resultado com o queixoso. O queixoso será convidado a 
assinar sua aceitação da "solução" (ou nomear alguém para fazê-lo em seu nome). Caso o 
queixoso permaneça insatisfeito com o resultado, as acções corretivas adicionais podem ser 
acordadas e realizadas pela empresa. 
 
O Registo de Reclamações será inserido num banco de dados dedicado. Podem surgir situações 
em que os reclamantes optem por recorrer judicialmente e apelar o resultado do Mecanismo de 
Reclamações. Nesses casos, a obtenção de uma opinião independente (por exemplo, 
autoridades tradicionais, assessores jurídicos, ONGs, etc.) sobre a queixa será considerada, 
pois isso pode auxiliar no processo de arbitragem. A empresa não impedirá o acesso a esse 
recurso legal. 
 
Um resumo de todas as queixas recebidas deve ser incluído no relatório interno periódico, bem 
como relatórios de sustentabilidade externa que a empresa pode optar por lançar no domínio 
público em qualquer ponto do futuro. 


