CONSULTORIA AMBIENTAL
EM MOÇAMBIQUE
A CES FOI FUNDADA EM 1990, QUANDO ESTÁVAMOS ENVOLVIDOS COMO
CONSULTORES LÍDERES PARA UMA GRANDE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL DA MINERAÇÃO NA ÁFRICA DO SUL.

A CES iniciou seus trabalhos em Moçambique em 1995, num grande EIA de mineração
na Província da Zambézia e desde então tem estado todos os anos envolvida em
projectos em Moçambique.

Estamos bem familiarizados com o processo e regulamentos da AIA em Moçambique. A
CES abriu um escritório em Maputo no início de 2012 para consolidar a nossa presença
em Moçambique. Somos um consultor de avaliação ambiental certificado pelo MITADER
(Licença Número 08/2019). A CES também está registrada na DINAB (Licença Número
0031EC / 2017) como consultora de planejamento de reassentamento.
Fornecemos uma gama de serviços de assessoria ambiental e social em Moçambique, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliações de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASS)
Avaliações de Impacto Ambiental e Social (AIAS);
Avaliações de Risco Ambiental;
Auditoria Ambiental;
Monitoramento ambiental
Avaliações de impacto social (SIAs);
Estudos Socioeconômicos de Base (ESB);
Planos de Acção de Reassentamento (RAP)

A nossa principal área de especialização é avaliar os impactos do desenvolvimento nos ambientes natural,
social e económico e, ao fazê-lo, contribuímos de forma positiva para a gestão ambiental e desenvolvimento
sustentável em Moçambique e em muitos outros países africanos.
A equipe da CES é excepcionalmente bem qualificada, com muitos especialistas reconhecidos em suas
disciplinas específicas. Diversos de nossos funcionários têm diplomas de doutorado e a maioria possui
pós-graduação em ciências ambientais e sociais.
Para mais informações, consulte a Página www.cesnet.co.za

CES Consultoria ambiental em Moçambique

2

UMA SELEÇÃO DE TRABALHOS AMBIENTAIS REALIZADOS PELA
CES PARA VÁRIOS CLIENTES EM MOÇAMBIQUE É INDICADA ABAIXO
Mina de areias pesadas da Kenmare Moma,
Província de Nampula (2000 - em curso)
Providenciamos serviços de A&S para Kenmare
Resources desde a condução do primeiro Plano de
Acção de Reassentamento (PAR) para a sua mina de
areias pesadas em Moma no ano 2000. Preparamos
AIAS adicionais para a principal linha de transmissão
de 250 km entre Nampula e a mina, Fase II da expansão
e estudos do âmbito da expansão da Fase III. O último
estudo inclui três novos depósitos ao longo de 70
km no litoral. Em 2010, a CES foi contratada para
auxiliar a mina a cumprir o seu compromisso de
cumprir os Padrões de Desempenho da IFC (2006).
Esta atribuição envolveu uma análise abrangente de
lacunas de A&S e uma orientação técnica extensiva
sobre o desenvolvimento de um Sistema de Gestão
Ambiental e Social da Mina compatível com as
directrizes da IFC. A conformidade total foi alcançada
em 2011 e a CES concluiu recentemente uma análise
de lacunas em relação aos Padrões de Desempenho
atualizados da IFC de 2012. A empresa também tem
estado ativamente envolvida no desenvolvimento e
execução de programas anuais de monitoramento
para a mina, incluindo biomonitoramento de zonas
húmidas, monitoramento da biodiversidade terrestre,
monitoramento da qualidade do ar, revisão de
dados de monitoramento da qualidade da água e
monitoramento ecologico e pesqueiro. A estratégia
e plano de reabilitação para a mina também foram
desenvolvidos pela CES, que também esteve
envolvida na auditoria do programa de reabilitação
antes do retorno das áreas mineradas para as
comunidades locais. A CES foi nomeada em 2017 para
realizar a AIAS e planejamento de reassentamento
para o depósito de Pilivilli que faz parte da maior
expansão da Fase 3 que ainda está em andamento.

Projectos de mineração de grafite da Suni
Resources, Montepuez, Províncias de Cabo
Delgado (2016-2019)
A Suni Resources S.A. é uma subsidiária moçambicana
da Battery Minerals Group e está focada no desenvolvimento de projectos de mineração de grafite
em Moçambique. A Suni Resources S.A. pretende
desenvolver uma mina de grafite nos distritos de
Ancuabe e Balama localizados perto da cidade de

Montepuez na Província de Cabo Delgado, norte de
Moçambique. Cada depósito contém grafite de flocos
grandes ideal para a criação de material anódico de
qualidade para bateria que será vendido nos mercados
americano e asiático para uso primário em baterias
de armazenamento de íons de lítio. As baterias de
armazenamento de íons de lítio são usadas para energia
limpa e renovável. A CES concluiu o processo
de AIAS para o projeto Ancuabe em 2017 que
posteriormente recebeu licença ambiental, com o
processo AIAS de Balama sendo finalizado atualmente.

Triton Minerals Nicanda Hills e Ancuabe,
projetos de mineração de grafite, Províncias
de Cabo Delgado (2014-2018)
A Triton Minerals planeia desenvolver duas minas
de grafite nos depósito de Nicanda Hills e Ancuabe
localizados na Província de Cabo Delgado, a norte de
Moçambique. A CES foi nomeada para conduzir tanto
o EIAS como o planejamento de reassentamento
para o projeto de Nicanda Hills.

Baobab Resources, Projecto de minério de
ferro de Tete, Provincia de Tete (2013-2016)
A CES foi nomeada para conduzir a Avaliação de
Impacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASS)
para o actualmente aprovado Projeto de Minério
de Ferro de Tete, localizado na Província de Tete,
Moçambique. Numerosos estudos especializados
foram conduzidos para avaliar o impacto ambiental
e social da mina e infra-estrutura associada que
incluiu deposito de residuos, aterro sanitario, instalações de armazenamento de rejeitos, despejo de
escória, acampamento de acomodação, bem como
um corredor de 58 km contendo uma estrada de
transporte e linha de energia.

Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) do projecto florestal da
Green Resources, Províncias do Niassa e
Cabo Delgado (2015-em andamento)
A CES mantém um contrato para realizar auditorias
de desempenho anuais do SGAS sobre as operações
florestais da Green Resources em Lichinga, Província
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do Niassa, bem como as suas operações localizadas
em Nampula (incluindo as operações da Uganda e
da Tanzânia) em nome de uma série de proibições
europeias de financiamento do projeto. Monitorar e
relatar a conformidade da empresa com o SGAS e os
planos de ação associados são as principais tarefas
dessas auditorias, além de fornecer assistência
técnica à empresa e ao seu pessoal. Decorre desde
de 2015 até ao momento.

Projecto de Plantação de cana-de açucar,
Província de Sofala (2014-2016)
CES realizou uma AIAS para o Projecto de Irrigação
e plantação de cana-de-açucar ecológica da EcoFarm no Distrito de Chemba, Província de Sofala,
Moçambique. A AIASS e os documentos de apoio
foram concluídos em 2014 e não foram submetidos
ao Ministério ou sujeitos a divulgação pública devido
à expansão do escopo de trabalho para incluir
uma fabrica de açúcar e usina de energia. A CES
produziu uma adenda ao AIASS para acomodar essas
mudanças, e os relatórios e documentos de apoio
foram submetidos ao MITADER para aprovação.

Avaliação da Biodiversidade dos Habitats
Críticos Costeiro Sasol Nhangoza, Província
de Inhambane (2015)
Em 2014, a Sasol encomendou uma AIAS para a
expansão do Projeto de Gás Natural na Província de
Inhambane, Moçambique. Os estudos especializados
realizados por esta empresa identificaram um “Habitat
Crítico” dentro da área de influência directa do projeto.
O conceito de “Habitat Crítico” é definido no Padrão
de Desempenho 6 da IFC e refere-se a uma área
de grande importância biológica baseada em vários
critérios específicos. Nos estudos iniciais de
biodiversidade botânica preparados para o EIA,
argumentou-se que o córrego costeiro de Nhangonzo,
a oeste da Ilha do Bazaruto, juntamente com a sua
bacia hidrográfica, que drena uma área de cerca de
4,339 hectares, satisfaz os critérios do IFC para um
Habitat Crítico. A CES foi contratada para fornecer
uma Avaliação de Habitat Crítico e uma segunda
opinião sobre o local usando as diretrizes padrão de
desempenho da IFC.
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Petroleum Geo-Services (pesquisa sísmica
3D em alto mar na Bacia do Zambeze (2015)
A CES conduziu a AIAS para os levantamentos sísmicos
offshore de petróleo e gás propostos na bacia do
Zambeze, em nome do cliente que é um fornecedor
europeu de serviços do setor de petróleo e gás.

Crookes Brothers SGAS e Plano de Acção
de Reassentamento, Província da Zambézia
(2015 - 2016)
A CES foi designada para desenvolver um Sistema
de Gestão Ambiental e Social (SGAS) e um Plano
de Acção para eassentamento (PAR) para a Crookes
Brothers. Trata-se de um projecto de plantação e produção de nozes de macadamia, localizada próximo
da cidade de Gurue.

Projecto de Planatação Florestal da Green
Resources, províncias de Niassa e Cabo
Delgado (2012-2016)
Em 2014, a CES concluiu o EPDA e a AIASS para o
estabelecimento de 30.000 ha de novas plantações
florestais na Província de Niassa (Lichinga) para a
Niassa Green Resources. Em 2015, a CES atualizou
a AIAS da Lurio Green Resources para cumprir com
os padrões para o estabelecimento de 126.000 ha
de novas plantações florestais de madeira de lei.
Esta atualização incluiu a produção de um Marco
Global de Reassentamento, PAR Piloto, modelos
específicos para AIASS e PGAS, treinamento e
vários planos de gestão, incluindo um Plano de
Monitoramento, Plano de Gestão de Recursos
Culturais, Mecanismo de Reclamações e um Plano
de Engajamento de Partes Interessadas. Estes
estudos foram concluídos para cumprir os padrões
moçambicanos, bem como os padrões internacionais
(IFC; Banco Africano de Desenvolvimento; Banco
Europeu de Investimento; Política e Normas do
Conselho Florestal; Normas da Aliança para o
Clima, Comunidade e Biodiversidade).
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Projecto de mineração de grafite da Syrah
Resources, Província de Cabo Delgado
(2013-2015)
A CES conduziu uma AIASS para a mina de grafite
da Syrah Resources localizada no distrito de Balama,
província de Cabo delgado. Além do AIASS, a CES
produziu o PAR e PGA. O projeto foi aprovado em
2015 e atualmente está em pleno funcionamento.

Programa Âncora de Investimento Turístico
em Moçambique (2009-2010)
A CES foi nomeada pelo IFC como consultor principal
e usou uma abordagem de estrutura estratégica para
identificar opções de desenvolvimento sustentável
em dois locais identificados pelo Programa Âncora,
em Crusse/Jamali na Província de Nampula e Inhassoro
na Província de Inhambane. Vários estudos
ambientais e sociais foram realizados para identificar
oportunidades, riscos e restrições para o turismo
sustentável. Um caminho proposto a partir de
uma perspectiva social, ambiental, econômica e
institucional foi apresentado. Essa abordagem foi
desenvolvida para ajudar a garantir que todos os
resultados positivos do processo de desenvolvimento
possam ser aprimorados e que as restrições
ambientais e sociais do local sejam consideradas no
planejamento de futuros empreendimentos turísticos
nos locais.

Projecto de bioetanol desenvolvido na
província de Sofala (2007 - 2011)
A CES preparou originalmente duas avaliações
abrangentes de pré-viabilidade para dois locais
selecionados para o desenvolvimento proposto de
uma instalação de plantio e processamento de bioetanol perto do Rio Zambeze. Um local preferido foi
selecionado e a CES completou o EPDA, os estudos
de especialistas e o AIASS. Os relatórios cumpriram
todos os requisitos nacionais e internacionais e
foram bem recebidos pelo Instituto Holandês de
Financiamento do Desenvolvimento, o FMO.
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GS Cimentos, pedreira e fábrica de cimento,
Província de Maputo (2010)
O projecto GS Cimentos englobou duas partes, a
primeira uma pedreira de calcário na área Bela Vista/
Salamanga no Distrito Matutuine na Província
de Maputo, e a segunda uma fábrica de cimento,
localizada no Parque Industrial de Beluluane perto de
Maputo. A CES preparou os estudos da ESIA e todos,
com exceção de dois, dos estudos especializados.

Projecto de Biocombustível do Consórcio
Jatropha Holandesa, Província de Sofala
(2009)
A CES gerenciou e coordenou o processo de AIAS
para um projeto de biocombustíveis em grande
escala na província de Sofala, em Moçambique. O
EPDA foi concluído e o relatório cumpriu todos os
requisitos internacionais. Os estudos especializados
da primeira fase (Avaliação do Impacto Social e
Avaliação do Impacto Ecológico) também foram
concluídos. Ao integrar essas informações com os
estudos técnicos de solos e agrícultura (e usando
sensoriamento remoto), a CES ajudou na
identificação de áreas adequadas para um Estado
sustentável de Jatropha e desenvolvimento de
fomento. A AIAS não foi concluída porque o projeto
não prosseguiu.

Estudo ecológico de linha de base da Rio
Tinto, Província de Inhambane (2009)
A CES preparou um estudo ecológico de base em
duas áreas localizadas ao longo do litoral entre
Xai Xai e Inhambane, como parte de um estudo da
Ordem de Magnitude. Os estudos incluíram
avaliações de vegetação e biodiversidade, ecologia
de zonas húmidas, peixes, invertebrados aquáticos
(a área de estudo tem lagos costeiros significativos)
e monitorização da qualidade da água. As
informações, juntamente com outras técnicas e
geológicas, foram usadas pela Rio Tinto para decidir
se avançaria para a pré-viabilidade.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:
+258 87 359 1856
Av. Amilcar Cabral 1423 R/C, door 6 esquina entre Av. Amilcar Cabral & Mao Tse Tung,
Maputo, Mozambique
www.cesnet.co.za | lina@cesnet.co.za

