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AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

AIAS Avaliação De Impacto Ambiental e Social 

AIASS Avaliação de Impacto Ambiental, Social e de Saúde  

AIS Avaliação de Impacto Social 

AT Autoridade Tradicional  

(BAD) Banco Africano de Desenvolvimento (Português) 

CA Chefe de Agregado  

CAP Comunidade Afectada pelo Projecto  

CES* Coastal & Environmental Services 

CLGF* Fórum de Governo Local da Commonwealth  

COCO Cooperativa De Canaveiros Organicos 

DTS Doença de Transmissão Sexual  

DUAT Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra 

EDM Electricidade de Moçambique 

EPI Equipamento de Protecção Individual 

ERP Estratégia de Redução da Pobreza 

FMI Fundo Monetário Internacional  

GM Governo de Moçambique  
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NO Nota de Orientação  

OIT Organização Internacional do Trabalho  

OLC Oficial de Ligação Comunitária  

OP Procedimento Operacional  

PARP Plano de Redução da Pobreza 

PARPA Plano de Redução da Pobreza Absoluta 

PD Padrões de Desempenho 
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PST Plano Social e de Trabalho  
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SAF Síndrome Alcoólica Fetal 
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SEBS Estudo de Base Socioeconómica  
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

Introdução  

Esta Avaliação de Impacto Social (AIS) foi realizada como parte de uma Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social (AIAS) do Esquema de fomento de irrigação e de Cana-de-Açúcar Orgânica da 
EcoFarma (“o projecto”). O projecto está situado no Distrito de Chemba na Província de Sofala, em 
Moçambique. Os fundos para o projecto estão a ser originados do governo de Moçambique e o 
governo dos Países Baixos (o consórcio do projecto), para os quais esta AIS e AIAS foram 
conduzidas, segundo os padrões da Corporação Financeira Internacional |(IFC).  
 
O projecto está a ser estabelecido principalmente como uma propriedade para a produção de cana-
de-açúcar orgânica, mas o projecto também irá incluir uma fazenda de gado. A propriedade deve 
ser desenvolvida em três parcelas de terra e irá apoiar um segundo componente do projecto, 
nomeadamente um sistema de fomento comunitário que, junto com a propriedade, destina-se ao 
cultivo da cana para vender ao mercado Europeu. Através do esquema de fomento, pretende-se 
que o projecto beneficie as comunidades em torno de Chemba, por meio de emprego e do aumento 
da segurança alimentar. Através das cooperativas comunitárias, este último esquema será apoiado 
pelo consórcio com infraestruturas de irrigação, equipamento agrícola e treinamento. Em 
contrapartida, os membros da cooperativa irão vender a sua cana para a EcoFarm. Além disso, uma 
porção da terra da cooperativa da comunidade será irrigada pela EcoFarm para que as famílias 
plantem as suas próprias culturas alimentares para a segurança alimentar.  
 
Além disso, o implementador do projecto, EcoFarm Mozambique Lda (EcoFarm) pretende construir 
uma fábrica de cana capaz de processar 2.000 toneladas de açúcar por dia (tcd) para produzir 
açúcar bruto (castanho) e açúcar “plantação branca”. A fábrica será equipada com duas caldeiras 
de média pressão, de altas temperaturas que irão levar os geradores a alimentarem a fábrica e o 
equipamento externo de irrigação por electricidade. A fábrica estará situada nas áreas entre zonas 
irrigadas no limite norte de um dos DUATs da EcoFarm. 
 
É importante notar-se que a infraestrutura do projecto foi concebida e preparada especificamente 
para evitar qualquer reassentamento físico involuntário de famílias. No entanto, será necessário 
perturbar e adquirir alguma terra que está a ser actualmente cultivada pela população local, a fim 
de facilitar o estabelecimento de áreas irrigadas e de infraestrutura associada. Este tipo de perda 
de terra produtiva e de apoio aos meios de subsistência, induzida pelo projecto é chamado de 
reassentamento económico, para o qual a Coastal & Environmental Services (CES) esboçou um 
Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência (PRMS), para cumprir com as 
exigências da legislação Moçambicana e os Padrões de Desempenho da IFC, relevantes para este 
tipo de deslocamento. 
 

Metodologia do Estudo  

Dois consultores da CES visitaram a área do projecto de 9 a 20 de Setembro de 2013 a fim de 
estudarem as Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs). Cada comunidade foi estudada 
usando uma combinação de métodos de estudo, incluindo discussões de grupos focais, entrevistas 
com informantes-chave e um Estudo Socioeconómico de Base (ESEB) administrado ao nível dos 
agregados familiares. Foi entrevistado um tamanho de amostra de 15% das famílias de cada 
comunidade, o que resultou num total de 281 entrevistas cara-a-cara que foram conduzidas com os 
Chefes de Família (CF) como inquiridos. Os dados quantitativos obtidos dos inquéritos foram 
registados numa base de dados do Microsoft Access. Complementando os dados das entrevistas, 
foram realizadas oito reuniões de grupos focais em todas as CAPs, que se destinavam 
principalmente para a obtenção de mais dados qualitativos sobre a dinâmica das famílias e a 
infraestrutura e equipamentos sociais das comunidades. 
 

Contexto Nacional  

Geografia, Governança e Demografia Básica    

Moçambique tem aproximadamente 799,380km2 de tamanho e tem uma população de cerca de 23 
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milhões. É uma república democrática com um parlamento unicameral. O Sr Filipe Nyusi foi eleito 
presidente em Outubro de 2014. O país é pobre, classificado pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) das Nações Unidas (ONU) como sendo o 185 de 187 países.   
 

Terra  

Sob jurisdição do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (anteriormente Ministério 
da Coordenação da Acção Ambiental - MICOA), a Direcção Nacional de Planeamento e 
Ordenamento Territorial (DNAPOT) detém o mandato legal para a prestação de orientações e 
aconselhamento adequados relacionados com actividades de planeamento do uso da terra. Em 
Moçambique, a Terra é propriedade do Estado, que determina as condições sobre as quais os 
cidadãos podem deter e desfrutar da posse de terra. No entanto, o Estado também concede títulos 
de terra em reconhecimento da herança tradicional. O termo ‘Direitos de Uso e Aproveitamento da 
Terra’, ou ‘DUAT’, se refere a um arrendamento de terra, a longo prazo, que pode ser concedido 
pelo Estado após aprovação solicitada. Qualquer DUAT adquirido por um indivíduo ou grupo de 
pessoas, seja por práticas tradicionais costumeiras ou por boa-fé, é assim, plenamente reconhecido 
pela Lei de Terras. A Terra sob protecção tradicional não tem de ser registada para ganhar este 
estatuto, e continua sendo o principal meio para as populações locais obterem o direito à terra. Sob 
autoridades tradicionais, também existe uma variedade de sistemas de posse de terra, que definem 
a posse de terra entre as comunidades.  
 

Economia  

Moçambique viu uma recuperação económica significativa desde a Guerra civil. O seu actual 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita é estimado em torno de US$458. Em comparação, o seu PIB 
per capita situava-se em US$137, em 1993 logo após a guerra. Uma taxa de crescimento anual em 
torno de 7.7% foi estimada para o future previsível. 
 
O país é bem conhecido pela qualidade dos seus produtos agrícolas, incluindo o seu algodão, 
castanha de cajú, açúcar, citrinos e cocos. O sector agrícola contabiliza cerca de 31.8% das 
exportações, e é um dos pilares de investimento económico estratégico. O sector emprega cerca 
de 80% da população activa. Além disso, os recursos naturais e a indústria extractiva de 
Moçambique são muito significativos, como o comércio de alumínio e gás. O país também é rico 
em grandes depósitos minerais, como mármore, bentonita, carvão, ouro, granito e pedras preciosas. 
Em consequência, vários projectos de mineração foram responsáveis pelo crescimento do PIB do 
país nos últimos anos, o que implica que este sector pode rejuvenescer a economia e criar emprego 
real. 
 
Foram iniciados vários programas de reforma económica, desde o término da guerra civil, como a 
primeira Estratégia de Redução da Pobreza (ERP) denominado Plano de Acção para a Redução 
da Pobreza Absoluta (PARPA I) de 2001 a 2005.  
 
O país continua dependente do apoio internacional em mais de metade do seu orçamento anual. 
Com tal assistência internacional, vários programas de reforma económica foram iniciados desde o 
final da guerra civil, que contribuíram para a sua recuperação económica. Um inclui a sua Estratégia 
de Redução da Pobreza (ERP) denominado Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 
(PARPA I) para 2001 a 2005, visando a reforma institucional e proporcionar um ambiente propício 
para investimentos nos sectores privado e público. Outra estratégia é o Plano Quinquenal do 
Governo de 2010-2014 com vista a combater a pobreza de forma a melhorar os padrões de vida da 
população Moçambicana.  
 

Agricultura e Segurança Alimentar  

A agricultura é uma estratégia muito central de subsistência em Moçambique. Em 2009, o sector 
contribuiu em 24% do PIB do país, e empregou cerca de 80% da população activa do país. Embora 
imperativo para a economia, a produção agrícola continua a ser praticada principalmente para auto-
consumo das famílias, e é frequentemente caracterizada por baixos rendimentos e lucros modestos. 
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Não é, portanto, surpresa, que o Governo tenha enfatizado a necessidade de estabilizar a produção 
agrícola interna.  
 

Base Socioeconómica  

As Comunidades afectadas pelo Projecto  

A AIS considera 19 comunidades/vilas que são consideradas como CAP. A população total de todas 
essas comunidades foi estimada em torno de 9 400 pessoas, das quais a Vila de Chemba é a mais 
populosa (aproximadamente 2 500 pessoas). A menor comunidade chama-se Chivulivuli com uma 
população estimada de 265 residentes. Para além de Chemba como o “centro” de serviços 
económicos e governamentais, a maior parte das comunidades tem escolas primárias. No entanto, 
não tem muitas unidades sanitárias, e a única unidade sanitária fora de Chemba, onde existe um 
Posto de Saúde, é muito básica e com falta de pessoal. Em relação ao acesso à energia, apenas 
algumas áreas em Chemba estão ligadas à rede eléctrica nacional, e a maior parte das 
comunidades na área, dependem de madeira para energia.  
 
As comunidades estão localizadas em terras que, em última instância, pertencem ao Estado, apesar 
de a área ser controlada pelos chefes e anciãos que regulam a terra sob custódia da Autoridade 
Tradicional de Sena (AT). A tribo não tem título legal a ou um certificado para a terra. A maioria das 
comunidades viram um crescimento populacional na última década, enquanto algumas também 
experimentam um pequeno fluxo de entrada de pessoas durante diferentes épocas do ano.  
 

Perfil Demográfico das Pessoas Afectadas pelo Projecto  

O género dominante na área é o sexo feminino (cerca de 60%), ao passo que a maioria da 
população (51.8%) tem menos de 14 anos. 43.8% da população está em idade trabalhadora – entre 
15 e 64 anos – enquanto que muito poucas pessoas têm 65 anos ou mais (2.4%). Sena é a língua 
maternal de todos os aldeões. 
 

Dinâmica dos Agregados  

A maioria das famílias estão permanentemente estabelecidas na área, e o tamanho médio do 
agregado é de aproximadamente oito (maioritariamente relacionados) membros por agregado. 
Estes agregados grandes são sugestivos da cultura de poligamia, visto que os homens geralmente 
têm mais de uma esposa nestas comunidades. As famílias são altamente patriarcais, visto que 
famílias chefiadas por homens representam 87% de todos os agregados. Para acomodar estas 
famílias alargadas, as casas na área geralmente têm muitas estruturas (37.3% tem seis ou mais 
estruturas, enquanto que não muitas tem duas ou menos).   
 
Em termos dos papéis sociais dos agregados, como em muitas comunidades rurais Africanas, as 
variáveis de género e idade influenciam grandemente os papéis dos membros da família. 
Normalmente, como foi identificado como sendo o caso na área do projecto, as mulheres tendem a 
suportar as responsabilidades das tarefas domésticas gerais, que envolvem cozinhar, a recolha 
diária de lenha e água, mas também determinadas actividades agrícolas. Os homens geralmente 
têm a tarefa da caça, forragem, agricultura e tomada de decisão. 
 

Condições de Vida Socioeconómica  

A tabela abaixo fornece as principais conclusões desta secção, referentes à população estudada.  
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Varável Conclusão Dominante 

Situação de Emprego  
1) Taxa Oficial de Desemprego = 22% 
2) As famílias são predominantemente trabalhadoras por conta-

própria  

Situação de Educação  

3) Cerca de metade da população adulta (acima dos 18 anos) não 
tem qualquer forma de educação  

4) A situação educacional das comunidades é pobre  
5) Apesar de a maioria das comunidades ter uma escola primária, a 

taxa de frequência é muito baixa 

Água 

6) Nenhum agregado familiar tem acesso directo à água canalizada  
7) A maioria são dependentes dos pontos de água que incluem furos 

de água auto-construídos ou poços com bombas manuais (há 
várias torneiras de água em Chemba)  

8) Muitas famílias próximas aos afluentes do Rio Zambeze recolhem 
água do rio  

9) A água subterrânea tem um elevado conteúdo de sal e precisa de 
purificação  

10) A disponibilidade de água nem sempre é garantida|  

Saneamento e Eliminação de Resíduos 
11) Muitos usam os arbustos e latrinas auto-construídos  
12) Nenhum aterro centralizado 

Energia  

13) Apenas algumas áreas em Chemba estão conectadas à rede de 
energia nacional 

14) Os moradores usam predominantemente a lenha e o carvão  
15) Muito poucas casas têm gerador e lanternas 

Mercados 
16) Principalmente em Chemba, apesar de a maior parte dos 

moradores ter lojas de descontos muito pequenas   
17) Lojas maiores são encontradas Sena (35km de Chemba) 

Transporte  
18) Bicicletas e motorizadas 
19) Alguns usam táxis locais  

Estratégias de Subsistência dos Agregados Familiares  

A taxa oficial de desemprego para a área, é estimada como sendo de 22.0%. a razão para este 
elevado desemprego pode ser atribuída ao facto haver muito poucas oportunidades de emprego na 
área. Além do emprego no sector governamental em Chemba (do qual o maior sector é a educação), 
bem como várias empresas madeireiras que operam na área, de longe a maioria dos agregados 
familiares estão envolvidos no auto-emprego, em agricultura de subsistência, pesca e comércio 
informal local.  
 
Em termos de despesas, itens como a comida, saúde e roupas, são caros e motivam as famílias a 
gerarem renda a partir de uma variedade de fontes numa área onde existem poucas oportunidades 
de emprego. Algumas famílias também vendem os seus produtos agrícolas como fonte de renda 
(especialmente o peixe), embora a ausência de um mercado local restrinja este potencial. A 
importância deste comércio local (que também inclui o comércio de materiais e madeira, por 
exemplo) não pode ser ignorada, visto que constitui a maior fonte de renda das famílias. Isto é 
seguido pelas vendas de gado, como segunda maior fonte de renda das famílias. As famílias 
também dependem das rendas das árvores perenes e produtivas, e das vendas do carvão, doações 
e/ou remessas, embora a renda a partir destas fontes seja geralmente muito mais baixa.  
 

Agricultura, Pecuária e Pesca   

A importância da agricultura é enfatizada pelo facto de cerca de 84% de todas as famílias que foram 
estudadas, praticarem a produção de culturas alimentares, maioritariamente em parcelas de terras 
separadas, que são regularmente trocadas, conforme a fertilidade se esgota após vários anos. A 
maioria dos terrenos agrícolas – machambas – estão em torno de um ou dois hectares de tamanho, 
e são alimentados pela chuva. No momento do estudo, as principais culturas cultivadas 
(predominantemente para fins de subsistência) incluíram o milho, mapira (sorgo), feijões e batata-
doce. Para além das machambas, as famílias também dependem das árvores produtivas, perenes, 
para substância e rendimento, como a Moringa, Massaniqueria, Papaia, Manga e Banana (dentre 
outras). Para além da agricultura, o Rio Zambeze e os seus afluentes suportam um pequeno sector 
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de pesca que gira em torno da subsistência das famílias. Muitos pescadores usam canoas auto-
construídas para expedições de pesca, voltando à terra com peixe que alguns vendem em Chemba. 
Para complementar esta dieta, cerca de 65% das famílias também possuem gado, incluindo 
galinhas e patos, bem como gado bovino.  
 

Utilização dos Recursos Naturais  

A maioria das famílias é muito dependente dos recursos naturais da área, para se sustentar e obter 
um rendimento. Uma grande maioria dos agregados está envolvida na colecta de 
insectos/apicultura, ao mesmo tempo que mais frequentemente recolhendo gramíneas, juncos, 
areia/argila e plantas selvagens. No entanto, é notável a dependência sobre a madeira não só para 
construção, como também para o fabrico de carvão, que, por vezes, é vendido.  
 

Religião. Cultura e Recreação  

A maioria das famílias estudadas são da fé Católica, enquanto que alguns são Anglicanos e 
Islâmicos. Em termos da cultura dos moradores, a poligamia é praticada por muitos. Este é um 
sistema de casamento onde os maridos têm mais do que uma mulher, e acredita-se amplamente 
que aumenta a produtividade masculina para liderar, eventualmente, para um número maior de 
descendentes sobreviventes. Além desta prática, muitos dos aspectos de vida culturais e 
recreativos dos moradores, também são influenciados pelas práticas secretas e sagradas, rituais e 
cerimónias que são geralmente desempenhadas em sociedades secretas.  
 

Classificação de Impactos  

A classificação da significância dos impactos relevantes identificados, é apresentada na tabela 
abaixo:  

IMPACTO  

Sem Mitigação Com Mitigação 

Escala Temporal  Escala Espacial 
Risco de 

Probabilida
de 

Gravida
de  

Significâ
ncia 

Gravi
dade  

Signific
ância 

Impacto 1.1: Deslocamento Económico de algumas machambas e estruturas produtivas  

Fase de 
Construção  

Longo-prazo  Área de Estudo 
Pode 

Ocorrer 
Muito 
Grave 

ELEVAD
A 

Grave MOD -  

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável  
Ligeira MOD- Ligeira BAIXA -  

Impacto 1.2: A perda de rotas de acesso locais 

Fase de 
Construção 

Longo-prazo Área de Estudo Provável 
Moderad

a 

ELEVAD
A - 

Moder
ada 

MOD -  

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Ligeira MOD -  Ligeira BAIXA - 

Impacto 1.3: Insegurança Alimentar agravada   

Fase de 
Construção 

Longo-prazo Área de Estudo 
Pode 

Ocorrer 
Ligeira MOD -  

Moder
ada 

Benéfi
ca 

MOD + 

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo Provável Ligeira MOD -  

Moder
ada 

Benéfi
ca 

MOD +  

Impacto 2.1: Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e da colecta de lenha, plantas e outros 
materiais  

Fase de 
Construção 

Longo-prazo Área de Estudo Provável 
Muito 
Grave 

ELEVAD
A - 

Ligeira  BAIXA -  

Fase de Operação Permanente  Área de Estudo Provável 
Muito 
Grave 

MOD -  Ligeira BAIXA -  

Impacto 2.2: Aumento da concorrência sobre os recursos   

Fase de 
Construção 

Longo-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Grave MOD -  Ligeira BAIXA -  
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IMPACTO  

Sem Mitigação Com Mitigação 

Escala Temporal  Escala Espacial 
Risco de 

Probabilida
de 

Gravida
de  

Significâ
ncia 

Gravi
dade  

Signific
ância 

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Ligeira MOD -  Ligeira BAIXA -  

Impacto 3.1: Oportunidades de Emprego e desenvolvimento económico  

Fase de 
Construção 

Curto-term  Área de Estudo Provável 
Moderad

a 
Benéfica 

BAIXA+ 
Muito 
benéfi

co  

ALTA + 

Fase de Operação Longo-prazo Regional  Provável  
Moderad

a 
Benéfica 

MOD + 
Benéfi

co  
ALTA + 

Impacto 3.2: Oportunidades de formação e a expansão da base das competências locais 

Fase de 
Construção 

Curto-prazo  Área de Estudo Definitivo 
Moderad

a 
Benéfica 

MOD +  
Muito 
benéfi

co  

ALTA + 

Fase de Operação Longo-prazo Regional  Provável  
Moderad

a 
Benéfica 

MOD + 
Benéfi

co  
ALTA -  

 

Impacto 3.3: A criação de oportunidades de pequenos negócio   

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Área de Estudo Definitivo 
Moderad

a 
Benéfica 

MOD + 
Muito 
benéfi

co 

ALTA + 

Fase de Operação Longo-prazo Regional  Provável 
Moderad

a 
Benéfica 

MOD + 
Benéfi

co 
ALTA + 

Impacto 3.4: Conflitos na comunidade devido às diferenças de benefícios do projecto  

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Regional  Provável Ligeira MOD - Ligeira BAIXA - 

Fase de Operação Longo-prazo Regional  
Pode 

Ocorrer 
Ligeira MOD - Ligeira BAIXA 

Impacto 3.5: Conflitos entre os trabalhadores locais e expatriados  

Fase de 
Construção  

Curto-prazo Área de Estudo 
Pode 

Ocorrer 
Grave MOD -  Ligeira BAIXA -  

Fase de Operação Longo-prazo Regional  
Pode 

Ocorrer 
Grave MOD -  Ligeira BAIXA -  

Impacto 3.6: Redução do trabalho agrícola das famílias   

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Área de Estudo Provável 
Moderad

a 
MOD -  Ligeira  BAIXA -  

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo Provável Grave MOD -  Ligeira  BAIXA -  

Impacto 3.7: Fluxo de entrada de candidatos ao emprego temporário/permanente  

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável  
Grave MOD - Ligeira BAIXA -  

Fase de Operação Longo-prazo Regional  Provável  Grave MOD -  Ligeira BAIXA - 

Impacto 4.1: Perturbação de sepulturas e locais sagrados   

Fase de 
Construção  

Permanente  Área de Estudo 
Pode 

Ocorrer 
Grave 

ELEVAD
A-  

Ligeira Ligeira 

Fase de Operação Permanente  Área de Estudo 
Pode 

Ocorrer 
Ligeira BAIXA -  Ligeira BAIXA 

Impacto 4.2: Alteração do’ ‘sentido de lugar’ dos moradores    

Fase de 
Construção 

Permanente  Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Moderad

a 
BAIXA -  Ligeira  BAIXA -  

Fase de Operação Permanente Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Moderad

a 
BAIXA -  Ligeira BAIXA -  

Impacto 5.1: Um Aumento das doenças comunicáveis e de vectores, bem como de HIV/SIDA e DTSs  

Fase de 
Construção 

Permanente Regional  Provável Grave 
ELEVAD

A -  
Moder

ada 
MOD -  

Fase de Operação Permanente Regional  Provável Grave 
ELEVAD

A -  
Moder

ada 
MOD - 

Impacto 5.2: Riscos de Segurança       
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IMPACTO  

Sem Mitigação Com Mitigação 

Escala Temporal  Escala Espacial 
Risco de 

Probabilida
de 

Gravida
de  

Significâ
ncia 

Gravi
dade  

Signific
ância 

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Moderad

a 
MOD -  Ligeira BAIXA - 

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável  
Moderad

a 
MOD -  Ligeira BAIXA - 

Impacto 5.3: Riscos de Incêndio  

Fase de 
Construção 

Curto-prazo Área de Estudo 
Pouco 

Provável 
Moderad

a 
MOD -  Ligeira  BAIXA - 

Fase de Operação Longo-prazo  Área de Estudo 
Pouco 

Provável  
Grave 

ELEVAD
A- - 

Ligeira BAIXA - 

Impacto 5.4: Aumento do consume de álcool fabricado localmente 

Fase de 
Construção 

Longo-prazo Área de Estudo Provável 
Moderad

a  
MOD - Ligeira  BAIXA - 

Fase de Operação Longo-prazo Área de Estudo Provável 
Moderad

a 
MOD - Ligeira BAIXA - 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Visão Geral  

Este é um estudo de especialidade de Avaliação de Impacto Social (AIS) incorporado num processo 
mais amplo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIAS) da Propriedade de Irrigação e de Cana-de-
Açúcar Orgânica e Esquema de Produtores de Fomento Agrícola da EcoFarma (denominado “o 
projecto”). O projecto está situado no Distrito de Chemba, na Província de Sofala, em Moçambique, 
nos arredores da Cidade de Chemba ao longo do Rio Zambeze e dos seus afluentes (Figura 1.1). 
O implementador, EcoFarm Mozambique Lda. (EcoFarma), é uma empresa de cultivo, 
processamento e comercialização de cana-de-açúcar, baseada em Moçambique. A EcoFarm 
pretende estabelecer este projecto com um financiamento concedido pelos governos de 
Moçambique e dos Países Baixos (o consórcio). Para tal financiamento e Autorização Ambiental 
(AA) do Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) de Moçambique, é necessária 
uma AIAS.  

 
Em 2013, a Coastal & Environmental Services (CES) foi nomeada pela EcoFarm para realizar esta 
AIAS em conformidade com a legislação Moçambicana, como os Regulamentos do Processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (Decreto No 45 de 2004), mas também as melhores práticas 
internacionais das normas do projecto, como as estabelecidas pelos Princípios do Equador e da 
Corporação Financeira Internacional (IFC). Embora o projecto será projectado para evitar qualquer 
reassentamento involuntário, há uma possibilidade de que a deslocação económica (a perda de 
terras agrícolas, estruturas e/ou uso de recursos naturais) seja accionada. Consequentemente, a 
CES também está no processo de desenho de um Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de 
Subsistência| (PRMS), que contará com informações recolhidas durante a preparação desta AIS. O 
desenvolvimento de um PRMS é considerada melhor prática pela IFC (2012) para os 
desenvolvimentos que apenas accionam o deslocamento económico, mas não o reassentamento 
físico.  
 
A AIS a seguir foi amplamente compilada analisando-se os dados quantitativos e qualitativos 
primários recolhidos durante Setembro de 2013.  
 

1.2 Antecedentes do Projecto  

1.2.1 Parcelas de Terra a serem Desenvolvidas  

Subsequente ao recebimento do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, ou DUAT, para uma 
das três parcelas de terra na área do projecto, pelo MICOA, em 2012, a EcoFarm tem desenvolvido 
um projecto que envolve o estabelecimento de uma propriedade de produção de cana-de-açúcar 
orgânica e rancho de gado adjacente, bem como um esquema de fomento agrícola comunitário 
(colectivamente referido como “o projecto”) para o cultivo da cana-de-açúcar para venda ao 
mercado Europeu. O projecto visa beneficiar as comunidades vizinhas de Chemba, através do 
emprego e melhoria da segurança alimentar.  
 
O esquema de fomento agrícola será implementado por cooperativas comunitárias (adiante 
designadas co-ops), duas das quais já foram estabelecidas pelas comunidades e governo em 2012 
(com o apoio e patrocínio dado pela EcoFarm e o consórcio). Embora distinto da EcoFarm, a 
EcoFarm e o consórcio irão fornecer às co-ops ,infra-estruturas de irrigação, equipamento agrícola 
e treinamento, para os quais os membros das co-ops irão vender a cana produzida para a EcoFarm. 
Uma porção dos DUATs comunitários também será irrigada pela EcoFarm para as famílias 
plantarem as suas próprias culturas alimentares para segurança alimentar. Mais co-ops estão a ser 
planeadas pelas comunidades e governo para futura inclusão neste esquema.  
 
Um programa de treinamento também está a ser oferecido pela EcoFarm para os membros da 
comunidade envolvidos nas co-ops comunitárias. O programa de treinamento é referido como 
“Projecto de Capacitação de Fomento Agrícola da EcoFarm”, e destina-se a dar treinamento de 
gestão de governança das co-ops, aos membros envolvidos. Um dos objectivos deste programa de 
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treinamento é capacitar às CAPs a modificarem as suas práticas de subsistência através da 
mudança de agricultores de subsistência em agricultores e produtores comerciais de cana-de-
acúcar orgânica, pelo uso de esquemas de fomento agrícola para o seu benefício. Informação mais 
detalhada sobre este esquema e o treinamento ministrado será apresentada no PRMS. 
 
A propriedade será desenvolvida em três DUATs, referidos na Tabela 1.1 abaixo como “EcoFarm 
1, EcoFarm 2 e Tsoni Farm”. A área combinada em consideração neste relatório é de 1,783ha, que 
é conceituada como a Área de Influência Directa da propriedade (AID), daqui para a frente. Isto 
inclui a área de expansão, Goba, que será potencialmente desenvolvida no futuro como uma 
propriedade completamente dirigida pela EcoFarm, ou como uma co-op comunitária. Todo este 
projecto (incluindo a futura expansão) está a ser considerado pela AIAS e AIS.  
 
A Tabela 1.1 lista as parcelas de terra em consideração para o projecto:  
 
Tabela 1.1: Composição por área da EcoFarm e empreendimentos da Cooperativa 

Entidade Legal Área de DUAT (ha) Área irrigada (ha) 

EcoFarm 1 1 378 860 

EcoFarm 2 1 450 780 

Tsoni Farm 616 300 

Cooperativa Chapo 436 238 

Cooperativa Lambane 512 256 

Cooperativa de Jovens Regressados 795 426 

Áreas totais 5 187 2 860 

 
Os três DUATs a serem detidos pela EcoFarm são mencionados no mapa (Figura 1.1) como 
“EcoFarm 1, EcoFarm 2 e Tsoni Farm”. As duas co-ops estabelecidas (Cooperativa De Canaveiros 
Organicos, ou ‘COCOs’ como ela é chamada localmente), nomeadamente as co-ops de Lambane 
e Chapo, compreendem membros das comunidades de Lambane e Chapo (veja o Capítulo 4). O 
Governo também está a planear incorporar outras co-ops da comunidade neste esquema, 
nomeadamente a Co-op de Jovens Regressados. O local de cada uma das componentes é 
apresentado na Figura 1.1.  
 
Para além do esquema de fomento agrícola e emprego local que será criado pela venda de cana-
de-açúcar para a EcoFarm, a componente da propriedade por si só necessita de aproximadamente 
750 trabalhadores. Estas posições variam desde trabalhadores de departamentos especializados 
(como agrónomos de cana-de-açúcar), a trabalhadores de oficinas e da colheita, para a preparação 
da terra, compostagem e controle de gramíneas.  
 
A fábrica de açúcar e a central energética, que estarão localizados no limite norte da EcoFarm 1, 
irão necessitar de um total de cerca de 58 gestores e pessoal operacional assim que estiverem 
operacionais. 
 
1.2.2 Deslocamento Económico  

Nenhuma família será fisicamente reassentada involuntariamente, visto que o desenho de irrigação 
e de infraestruturas do projecto será esboçado para evitar qualquer infraestrutura de agregado 
familiar ou comunidade. Tanto quanto razoavelmente possível, as terras produtivas também não 
serão perturbadas ou adquiridas, mas há probabilidades de algumas machambas, bem como 
estruturas (como armazéns) e alguns túmulos) poderem ser afectados pelo desenvolvimento da 
propriedade e do esquema de fomento agrícola. Este tipo de perda induzida é uma das causas do 
deslocamento económico, para o qual os objectivos dos Princípios do Equador, da IFC e da 
legislação Moçambicana [os novos Regulamentos sobre o Processo de Reassentamento 
Resultante de Actividades Económicas (2012)] exige um Plano de Restauração de Meios de 
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Subsistência (PRMS) – conhecido como Plano de Reassentamento – a ser desenvolvido e 
implementado pelo implementador. De forma a cumprir com a legislação e normas, a CES esboçou 
um Plano de Reassentamento, que inclui a avaliação e inventário dos bens de todos os agregados, 
terras produtivas e/ou estruturas dentro da EcoFarm 1, EcoFarm 2 e Tsoni Farm. Estas avaliações 
não foram realizadas dentro dos DUATs da co-op, uma vez que estas parcelas de terra pertencem 
às comunidades.  
 

1.3 As Comunidades Afectadas pelo Projecto  

Esta AIS considera 19 comunidades (Figura 1.1) que são consideradas como Comunidades 
Afectadas pelo Projecto (CAPs). A maioria destas estão situadas linearmente ao longo do Rio 
Zambeze, e dos seus afluentes para tirar vantagem dos solos férteis no rio e margens do afluente. 
Para além de Chemba e das suas quatro áreas residenciais construídas (denominadas ‘bairros’),são 
consideradas catorze de tamanho médio (aproximadamente entre 50-60 agregados em cada), no 
entanto espacialmente extensivas e dispersas. Com base em dados populacionais fornecidos pelos 
chefes e as estimativas da CES, as CAPs constituem cerca de 10,000-13,000 pessoas, ou entre 
15.6%-20.3% da população do distrito (consulte a Secção 5.1). A obtenção de dados da população 
foi muito exigente, visto que estes dados não tinham sido registados nos últimos anos1. 
  
Predominantemente, os meios de subsistência das comunidades que vivem junto ao afluente do 
Rio Zambeze (o Rio Nhazimba) incluem a pesca, a agricultura de subsistência e a criação de gado. 
Como alimentos básicos, os principais produtos sendo cultivados são o milho, a mapira e os feijões. 
Muitas fazendas (ou ‘machambas’, como são localmente chamadas) são plantadas dentro da bacia 
do rio, em ilhas, para tirar vantagem do rico conteúdo do solo. Isto, infelizmente, contribui para a 
insegurança alimentar, especialmente se os produtos são a perda para aumentos dos níveis de 
água e a falta de tempo de colheita antes da inundação repentina da ilha. A pecuária, por outro lado, 
é praticada por muitas famílias, por exemplo, a criação de cabritos, galinhas e gado bovino.  
 

 

Ilustração 1.1: da Esquerda para a Direita: A R203 que corre ao longo do afluente do Zambeze (Rio 
Nhazimba) alimentando as comunidades afectadas para o norte do local do projecto; uma visão 
panorâmica  da Comunidade de Goba tirade do Monte Caringamuamutsi de Goba; e a canoa de pesca 
no Rio Zambeze em Chemba.  

 
A área tem poucas oportunidades de emprego, embora as grandes companhias madeireiras 
estejam a operar na área, fornecendo alguma forma de emprego formal para poucos (consulte a 
Secção 1.6). No entanto, alguns destes acordos de concessão madeireira irão terminar. Para além 
de alguns mercados de alimentos básicos, as escolas e serviços do governo (dentre outros) em 
Chemba, as actividades económicas formais são bastante limitadas e, em algumas comunidades, 
ausentes. Consequentemente, a maioria das famílias têm de depender da sua agricultura de 
subsistência. Para além do cultivo, estando localizadas próximo aos afluentes do Rio Zambeze, a 
maioria das CAPs são comunidades de pesca, que lhes fornecem algum rendimento e segurança 
alimentar.  
 

                                                
1 A equipa social teve de solicitar aos chefes da aldeia para contarem os membros da sua aldeia. 
Estes números populacionais, em muitos casos, excluíam as crianças (embora tenha sido 
salientado que as crianças também deveriam ser contadas).  



Volume 3: Volume de Especialidade de AIAS –Avaliação de Impacto Social – Setembro 2014  

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      18           EcoFarm Lda 

 

Figura 1.1: A Área do Projecto da EcoFarm  
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1.4 Termos de Referência da Avaliação de Impacto Social  

De acordo com a Associação Internacional de Estudos de Impacto (IAIA), uma AIS pode ser definida 
como: 
 

“[…] os processos de análise, monitoria e gestão das consequências sociais intencionais e 
não intencionais, tanto positivas como negativas, das intervenções previstas (políticas, 
programas, planos, projectos) e quaisquer processos de mudança social invocadas por essas 
intervenções". (IAIA, 2012: 1) 

 

Os Termos de Referência (TdR) para esta AIS, conforme definido pelo relatório de definição do 
âmbito do processo de AIAS, são os seguintes:  

1) Descrever o ambiente socioeconómico local, com especial referência para as comunidades 
que serão directamente afectadas pelo projecto;  

2) Confirmar se haverá qualquer casa (e/ou pessoas) que irão precisar de ser reassentados 
fisicamente de qualquer uma das áreas de cultivo de cana designadas ou como resultado 
do projecto;  

3) Estabelecer o grau de deslocamento económico causado pela perda do uso e acesso a 
terras agrícolas e outras terras e recursos naturais como resultado do projecto;  

4) Determinar o actual uso da terra da área de desenvolvimento e das áreas de fora do limite 
do desenvolvimento que são susceptíveis de serem afectadas, incluindo as práticas e 
padrões de posse da terra e práticas de maneio da terra;  

5) Verificar se o estudo lida com as questões levantadas durante a fase de definição do âmbito 
da AIAS; e  

6) Avaliar a significância dos potenciais impactos ambientais e sociais sobre a população local 
e do distrito, com referência específica às comunidades afectadas mais próximas ao 
projecto.  

 

1.5 Estrutura do Relatório  

Este relatório segue a estrutura a seguir:  
 
Capítulo 1 dá uma breve introdução ao desenvolvimento proposto, a justificativa para a AIS e os 
Termos de Referência (TdR) associados. A equipa do estudo para esta AIS também é introduzida;  
 
Capítulo 2 fornece a legislação, políticas e normas sociais relevantes para o desenvolvimento 
proposto e, consequentemente, esta AIS;   
 
Capítulo 3 descreve a metodologia empregue para este estudo, incluindo as premissas e 
limitações;  
 
Capítulo 4 fornece informação contextual relativa à história da economia do país em geral e em 
seguida, especificamente, para os contexto regional e local. Também está inclusa neste capítulo os 
dados demográficos e socioeconómicos, bem como a informação relacionada com os padrões de 
vida do agregado familiar;  
 
Capítulo 5 incide sobre as CAPs e fornece uma análise dos dados sociais obtidos durante o SEBS 
e as discussões de grupos focais;  
 
Capítulo 6 contem uma avaliação dos potenciais impactos sociais do projecto proposto;  
 
Capítulo 7 consolida todas as recomendações em um Plano de Mitigação Social; e   
 
Capítulo 8 resume as principais conclusões desta AIS. 
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1.6 A Equipa do Estudo  

Os membros a seguir fizeram parte da equipa do projecto para esta AIS: 
 

 

Figura 1.2: a  Equipa do Estudo  

Sr Bill Rowlston [Director da CES]  

De 1993 a 2007, enquanto ele era Director: de Planeamento Estratégico no Departamento Sul-
Africano de Assuntos Hídricos e Florestais, a principal responsabilidade de Bill era a formulação e 
análise de políticas e estratégias para a gestão dos recursos hídricos. Ele contribuiu para o 
desenvolvimento e formulação da Política Nacional de Águas (1997) e da Lei Nacional de Águas 
(1998), ambos os quais são baseados nos princípios de gestão integrada dos recursos hídricos. Ele 
era membro de uma pequena equipa que analisou e editou a versão final do Projecto Lei Nacional 
de Águas, antes de ser submetido ao processo parlamentar e, posteriormente, compilou a 
Estratégia Nacional de Recursos Hídricos, Primeira Edição (2004) - a estratégia de implementação, 
a longo prazo, para a Política Nacional de Águas – a qual ele escreveu a maior parte. 
 
Bill se juntou à CES como director em 2007, desde essa altura, ele trabalhou em uma série de 
grandes AIASs e Avaliações de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASSs), na África do Sul e 
em outros países africanos, tanto como gestor de projecto assim como especialista em recursos 
hídricos. Ele foi o especialista de águas para a revisão de auditoria de avaliações ambientais 
anteriores para uma central de energia de pico proposta no Kafue Gorge, Zâmbia, e realizou 
análises ambientais e sociais de cumprimento, para um grande aglomerado agro-industrial, 
sistemas solares fotovoltaicos e uma central de projectos de energia solar concentrada na África do 
Sul, projectos de hidroeléctricas na Zâmbia e no Zimbabwe, uma mina de minerais pesados em 
Moçambique, e uma mina de cobre na Zâmbia. Ele está actualmente envolvido num programa de 
monitoria ambiental e social para a reabilitação da Linha Férrea do Vale do Rift no Quénia e Uganda, 
e uma avaliação ambiental e social corporativa para uma corporação de transmissão e distribuição 
de energia eléctrica, em Copperbelt, na Zâmbia. 

dr Michael Bailey [Consultor Ambiental Senior da CES]  

Michael tem um mestrado em Biologia de Conservação Quantitativa e uma Licenciatura em Biologia 
e Ecologia e é Principal Consultor Ambiental na CES. Seus interesses profissionais incluem 
conservação ecológica e da fauna bravia, pesquisas e monitoria de animais selvagens pesquisa e 
monitoria de populações de fauna bravia, gestão de projectos, planeamento ecológico e mitigação 
para grandes projectos de desenvolvimento, especialmente nos sectores de mineração e energias 
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renováveis. Antes de se juntar à CES, ele era um consultor ecológico no Reino Unido (UK) e na 
Irlanda, responsável pela consultoria em pela gestão de inúmeros projectos ecológicos para clientes 
de empreendimentos privados e departamentos do Governo. Ele também esteve envolvido no 
desenvolvimento de negócios ambiental no Reino Unido, Irlanda e em África, tendo sido dono do 
seu próprio negócio de safari na Zâmbia. Michael esteve envolvido na concepção e realização de 
vários projectos de investigação que vão desde a realização de inquéritos de campo e programas 
de monitoria de populações para iniciativas de pesquisa genética em laboratório. Nos últimos 20 
anos, Michael teve experiência ao trabalhar em projectos ambientais e de desenvolvimento em 
vários países africanos, incluindo, África do Sul, Zâmbia, Moçambique, Libéria, Lesoto, Botswana, 
Uganda e Zimbabwe, bem como uma vasta experiência de gestão de projectos em África, no Reino 
Unido e na Irlanda. 

dr Jan Anton Hough [Cientista Social Principal e escritor de relatórios] 

Hough é um cientista social e é responsável pela realização de estudos de base social, AISs, Planos 
de Gestão Social e Planos de Acção de Reassentamento (PARs). Além disso, ele também começou 
recentemente a trabalhar em Planos Sociais e de Trabalho (PSTs) para empresas de mineração. 
As suas qualificações e realizações académicas incluem um Mestrado (Sociologia), obtido pela 
Universidade de Stellenbosch na África do Sul (SA), e três publicações académicas listadas como 
ISI. Ele ganhou experiência anterior ao seu trabalho na CES como cientista social nos sectores de 
mineração e de desenvolvimento comunitário, mas também nos campos de avaliação 
socioeconómica; este último para o qual ele publicou artigos baseados na internet sobre questões 
socio-ambientais em África. O Sr. Hough está actualmente a trabalhar em projectos de AIASSs e 
PAR em vários países Africanos, incluindo Moçambique e Libéria.  
 

dra Carina Saranga [Consultora] 

A Sra Carina Saranga tem Bacharelato em Direito, com especialização em Direito Público (2011), 
obtido na Universidade São Tomás em Moçambique. Ela está actualmente a finalizar a sua tese de 
Licenciatura estudando a ‘Complexidade do Processo de Reassentamento em Moçambique’. 
Carina juntou-se à CES em 2013 onde está envolvida na preparação e coordenação do processo 
de participação pública, bem como na pesquisa de campo e coordenação de projectos de 
reassentamento. Antes disso, ela trabalhou como assistente de participação pública em ligação com 
uma variedade de partes interessadas. 
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2. QUADRO LEGISLATIVO  

2.1 Introdução   

Este capítulo descreve o quadro institucional e legal em Moçambique e as directrizes de boas 
práticas internacionais que são relevantes para o projecto. Estas exigências, por sua vez, irão 
informar a classificação de impacto e a identificação de medidas de mitigação. 
 

2.2 Quadro Institucional de Moçambique  

2.2.1 Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental  (MICOA) 

A criação do MICOA, em 1995, contribuiu para pavimentar o caminho a seguir para a gestão 
ambiental sustentável em Moçambique. O sucessor do MICOA, MITADER é responsável pela 
regulamentação das AIAs, bem como pela aprovação dos TdR para os relatórios de EIA (Banco de 
Desenvolvimento da África Austral, 2007). Desde a sua criação o Ministério e seus sucessores 
desenvolveram uma série de políticas e regulamentos para a gestão ambiental. Uma delas inclui o 
processo de AIA, conforme estabelecido no Regulamento sobre o Processo de AIA, o Decreto nº 
45, de 2004. 
 
 
2.2.2 Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável foi criada em 2000. Ela foi criada por uma 
disposição na Lei Ambiental (DBSA, 2007). A Comissão procura coordenar e integrar as políticas e 
planos sectoriais que estão preocupados com a gestão ambiental. 
 

2.3 Legislação Moçambicana 

A legislação e regulamentos Moçambicanos a seguir são os principais instrumentos reguladores 
que são relevantes para esta avaliação. 
 
Tabela 2.1: Legislação Moçambicana Aplicável  

Legislação Moçambicana 

Legislação e Regulamentos Daa de Promulgação 

Constituição da República de Moçambique Promulgada em 2004 

Lei do Trabalho Lei No. 23/2007 

Lei do Ambiente  Lei 20/1997 

Regulamentos de Avaliação de Impacto Ambiental  Decreto 42/2008 

Lei da Protecção do Património Nacional de 1988  Decreto 10/1988 

A Lei Nacional de Água  Lei 7/1995 

Lei de Florestas e Fauna Bravia  Lei 10/1999 

Os Regulamentos da Lei de Floresta e Fauna Bravia  Decreto 12/2002  

Lei de Terras  Law 19/1997 

Regulamentos da Lei de Terras  Decreto 66/1998, alterado pelo Decreto 1/2003 

Lei do Planeamento do Território  Lei 19/2007 

Regulamentos do Planeamento Territorial Decreto 23/2008 

Lei de Pescas  Lei 3/1990 

Regulamentos do Processo de Reassentamento Resultante 
de Actividades Económicas 

Decreto 31 de 2012 

 
2.3.1 Constituição da República de Moçambique 2004  

A Constituição de Moçambique encarna a regra democrática do país, e reconhece a sua 
independência, bem como os desafios que enfrenta depois da guerra civil. Ela estabelece os 
parâmetros estruturais para o crescimento e modernização do país, e reafirma a participação de 
organizações para garantir e respeitar os direitos fundamentais e a liberdade dos cidadãos do país. 
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De particular importância para esta AIS são os direitos fundamentais, deveres e liberdades dos 
Moçambicanos. Aqui, os direitos de cada cidadão são promovidos, mas também os direitos das 
comunidades, especialmente das crianças. A liberdade de expressão está igualmente consagrada, 
o que significa, basicamente, que todas as pessoas afectadas pelo projecto tem o direito de opor-
se ao empreendimento, e para expressar a/o sua/seu preocupação. 
 
A Constituição também formula os princípios da justa compensação, caso a terra seja expropriada. 
Nos Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais, (Capítulo V), a Constituição esclarece 
claramente que:  

“O Estado deve reconhecer e garantir o direito de posse de propriedade", e a expropriação só 
pode ter lugar por razões de necessidade pública, utilidade ou interesse, conforme definido nos 
termos da lei, e sujeito ao pagamento de uma compensação justa”  

(GM, 1990: p.26) 

 
Nos termos do artigo 90 do Capítulo V da importância de proteger o meio ambiente e o uso racional 
dos recursos naturais também são destacados. Paralelamente a esta cláusula está também a 
ênfase da Constituição sobre o sector agrícola, que o governo vê como a base para o 
desenvolvimento nacional do país. Em apoio a esta, o artigo 106 do Capítulo V também reconhece 
a contribuição da produção de pequena escala para a economia nacional, que o país promove e 
apoia a fim de desenvolver os seus cidadãos. 
 
2.3.2 A Lei do Trabalho (2007) 

Como o projecto irá fornecer uma fonte de trabalho local, será exigido que o implementador 
implemente o projecto em conformidade com a Lei do Trabalho de 2007. Esta lei regula a relação 
jurídica entre empregadores e empregados, estes últimos, incluindo tanto o trabalho feito por 
nacionais como estrangeiros. Alguns dos princípios fundamentais interpretados por esta lei incluem 
salário mínimo, as condições básicas de trabalho, o direito ao trabalho, a estabilidade no emprego, 
mudanças nas circunstâncias de emprego e a não discriminação por razões relacionadas com a 
orientação sexual, raça ou HIV/SIDA 
 
2.3.3 A Lei do Ambiente (1997) 

A Lei de Ambiente de Moçambique, de 1997, é a base para os requisitos legais relativos à protecção 
do meio ambiente de Moçambique (DBSA 2007). "Conforme estabelecido no artigo 2, o objectivo 
da Lei do Ambiente é definir a base jurídica para a utilização sensata e gestão do meio ambiente e 
seus componentes, tendo em vista a alcançar o desenvolvimento sustentável no país" (ibid.: p.201).  
 
2.3.4 Regulamentos de Avaliação de Impacto Ambiental (2008) 

 
Os regulamentos relativos ao processo de AIA fornecem as etapas necessárias para realizar uma 
AIA. Através do processo de AIA, estes regulamentos estipulam que o implementador deve 
investigar e reportar sobre o actual uso da terra do local proposto, a estrutura socioeconómica da 
região, bem como a área de influência do projecto (AdI) e pré-desenvolvimento do uso da terra. 
 
Os regulamentos definem o conteúdo de um relatório de EIA, que também deve conter um relatório 
sobre a participação pública realizada. A participação pública para esta AIS foi, portanto, conduzida 
de acordo com os requisitos do Artigo 13 dos regulamentos. A participação do público é uma 
exigência para projectos de Categoria A, como este. Os Regulamentos de AIA definem o processo 
de participação pública como uma actividade que envolve audiências e consultas públicas. Ela 
envolve a entrega de informação sobre projectos para todas as partes directa e indirectamente 
interessadas e afectadas, respondendo aos pedidos públicos de explicação sobre o projecto. Os 
regulamentos estipulam que quaisquer reuniões públicas precisam ser anunciadas com pelo menos 
15 dias de antecedência, e todas as partes interessadas e afectadas (PI&As) devem ser convidadas. 
Relatórios técnicos do EIA também devem ser disponibilizados ao público para comentários. Todos 
os relatórios devem estar em Português. 
 
Além disso, os regulamentos exigem que um processo de envolvimento das partes interessadas 
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seja realizado sempre que a actividade proposta impliquem a deslocação permanente ou temporária 
de pessoas ou comunidades. A Directiva do Ministério para o Processo de Envolvimento das Partes 
Interessadas, publicada como Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho de 2006, prevê um 
tratamento detalhado dos requisitos e conteúdo de um processo de envolvimento das partes 
interessadas. 
 
2.3.5 Lei de Protecção do Património Nacional de 1988  

O projecto pode afectar e/ou perturbar as áreas de importância cultural, bem como cemitérios e 
túmulos, e a Lei do Património Nacional de 1988 é, portanto, aplicável. O Regulamento para a 
Protecção do Património Arqueológico (1994) fornece directrizes socioeconómicas que remetem à 
necessidade de preservar os monumentos e sítios sagrados (essencialmente constituídos por 
árvores e florestas sagradas), tornando-se obrigatório que a Ecofarm tome as medidas necessárias 
para proteger elementos dos bens culturais e arqueológicos existentes na área do projecto. Os 
regulamentos estipulam que o ministério deve ser consultado caso material arqueológico seja 
encontrado na AdI do projecto. 
 
2.3.6 A Política Nacional de Águas (1995)  

Uma vez que este projecto vai introduzir infra-estruturas de irrigação para a área, que poderiam ter 
um efeito no abastecimento de água das áreas e sobre as práticas de uso da terra, caso não sejam 
adequadamente geridas. As exigências da Lei de Águas, de 1995, devem portanto, ser 
consideradas no desenho e operação do projecto. 
 
A Lei da Água de 1995 é um meio pelo qual o Governo de Moçambique pretende aumentar a 
cobertura dos serviços de abastecimento de água e saneamento, a fim de melhorar as condições 
de vida dos seus cidadãos. Um dos objectivos de curto prazo da política é atender as necessidades 
de água e saneamento, especialmente entre a população rural, que vive com uma renda baixa. O 
valor social ligado à água também é reconhecido pela política, uma vez que promove o investimento 
no sector da água que pode equilibrar o desenvolvimento económico e a redução da pobreza, ao 
mesmo tempo melhorando a saúde pública 
 
2.3.7 Lei de Florestas e Fauna Bravia No 10 de 1999  

Esta lei é relevante uma vez que o projecto terá impactos sobre a floresta e recursos naturais 
circundantes. Um dos principais objectivos da lei é ajudar na conservação e na utilização das 
florestas e dos recursos da vida selvagem para os benefícios sociais, ecológicos e económicos das 
gerações futuras (DBSA 2007). A lei também identifica as áreas protegidas, incluindo os locais 
culturais e de património|. Considerações importantes salientes para o projecto são descritas nos 
artigos 18, 31 e 35:  

1) Artigo 18 - garante os direitos de terceiros àqueles na área, através da garantia de livre acesso 
das comunidades locais para a área a ser explorada e seus direitos de uso dos recursos 
naturais necessários para a subsistência. 

2) Artigo 31 - prevê a gestão comunitária participativa dos recursos florestais, estipulando a 
necessidade da criação de Conselhos Locais de Gestão dos Recursos, compostos por 
representantes da comunidade local, do sector privado, de associações e autoridades locais do 
Estado, com o objectivo de proteger, conservar e promover do uso sustentável dos recursos 
florestais e faunísticos. Além disso, o artigo afirma que a gestão dos recursos florestais deve 
assegurar a participação da comunidade local na exploração dos recursos florestais e 
faunísticos e nos benefícios gerados desta utilização. 

3) Artigo 35 - deixa claro que uma parte das taxas pagas para a exploração dos recursos florestais 
é para ser usada para o benefício das comunidades locais que residem nas zonas de 
exploração.  

 
2.3.8 Os Regulamentos sobre a Lei de Florestas e Fauna Bravia (2002)  

Os Regulamentos sobre a Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto No.12/2002) proporciona mais 
orientação para a Lei de Florestas e Fauna Bravia (1999). Os artigos relevantes incluem: 
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1) Artigo 15 – (Exploração para consumo pessoal) se expande sobre os direitos de terceiros das 
comunidades locais nas respectivas áreas de exploração: 

 As comunidades locais devem, em algum momento do ano, extrair os recursos florestais 
para o seu consumo, sem pagar a taxa de exploração florestal; e  

 Os produtos florestais extraídos para o consumo pessoal pelas comunidades locais só 
podem circular dentro do Posto Administrativo no qual a comunidade está localizada.  

2) Artigo 32 – explica que o concessionário é obrigado a, dentre outras coisas: 

 Respeitar os direitos de terceiros dentro da área de concessão; 

 Permitir o acesso das comunidades locais aos recursos naturais que eles precisem para seu 
consumo pessoal; 

 Explorar os recursos existentes na área em harmonia com as normas e costumes das 
comunidades locais representantes, salvo excepções legais; e  

 Dar preferência às comunidades locais no acto de recrutamento de mão de obra para a 
concessão. 

3) Artigo 35 – detalha a necessidade de as comunidades locais serem ouvidas em todo o 
processo de pedido de concessão florestal, e de negociar os termos e condições de exploração 
do requerente e do estado.  

4) Artigo 36 – delineia a maneira pela qual as comunidades locais devem participar no processo, 
descrevendo os requisitos particulares para as reuniões de consulta às comunidades. 

5) Artigo 62 – deixa claro sobre as zonas de caça da comunidade, nas quais as comunidades 
locais podem explorar a fauna bravia para seu próprio consumo. 

6) Artigo 95 – lida com o papel e composição dos conselhos locais para a gestão dos recursos 
florestais e da fauna bravia. Um dos papéis desta composição dos conselhos locais é o de gerir 
os recursos florestais tomando em consideração o desenvolvimento de actividades pelas quais 
o uso sustentável dos recursos florestais e faunísticos contribui para elevar o nível de vida dos 
membros das comunidades locais. 

 
2.3.9 A Lei de Terras No 19/97 e o Decreto No 66/98 

As CAPs residem em terras tradicionais, que serão alteradas pelo projecto. Isto significa que a Lei 
de Terras de 1997 é aplicável. A lei fornece o quadro legal para a posse de terra, bem como para o 
controle de terra e dos recursos naturais em Moçambique. O processo de determinação dos direitos 
de terra, também é explicado por lei, como a emissão de DUATs, por exemplo.  
 
A lei foi criada com a intenção de encorajar o uso e benefício da terra, de tal forma que contribua 
para o desenvolvimento da economia nacional. A lei estabelece os termos sobre os quais todas as 
actividades – relacionadas com o direito de uso e benefícios da terra - operam (Artigo 2). Esta lei 
dá a base para a definição dos direitos de uso da terra das pessoas, e fornece os detalhes destes 
direitos baseados nas reivindicações tradicionais e nos procedimentos de aquisição do título de uso 
e benefícios pelas comunidades e indivíduos. A lei recomenda um processo de consulta que 
reconheça os direitos costumeiros como meio de identificação das reivindicações habituais das 
comunidades e dos membros individuais das comunidades sem título.  
 
O Artigo 24 identifica que, nas zonas rurais, as comunidades locais precisam de participar em: 

a) Na gestão dos recursos naturais; 

b) Na resolução de conflitos; 

c) No processo de obtenção do título, conforme estabelecido no No. 3, do Atrigo 13 da Lei de 
Terras, e  

d) Na identificação e definição dos limites da terra que ocupam.   
 
Nas primeiras duas actividades (a e b), as comunidades locais dependem, dentre outros, das 
práticas costumeiras. 
 
A Lei de Terras também define que o direito de uso da terra pode ser adquirido pela ocupação por 
indivíduos que têm vindo a usar a terra de boa fé por pelo menos dez anos. Por conseguinte, a lei 
reconhece e protege os direitos dos indivíduos à terra adquirida por herança ou ocupação (posse 
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consuetudinária e direitos de boa fé), excepto em reservas legalmente definidas ou áreas onde a 
terra tenha sido legalmente transferida para outra pessoa ou instituição. Todos os cidadãos têm 
direitos e deveres iguais de acordo com a lei. 
 
Os direitos de uso da terra existentes podem ser terminados através de revogação de tais direitos 
por razões de interesse público, após o pagamento de uma indemnização justa, nestes casos as 
melhorias não-removíveis revertem para o Estado. 
 
2.3.10 Regulamento da Lei de Terras (2003)  

O Regulamento da Lei de Terras (Decreto 66 de 1998) aplica-se a todas as áreas fora da jurisdição 
municipal. De acordo com o regulamento, a construção de qualquer tipo de estrutura dentro da zona 
de protecção parcial deve ser licenciada pelas entidades responsáveis pela gestão das águas 
interiores e marítimas (Artigo 8º). 
 
Os aspectos relevantes do regulamento incluem: 
1) Onde houver título conjunto, esse título pertence a todos os titulares de forma igual. Quando 

um dos titulares morre, os restantes titulares continuam como os titulares legítimos; 
2) As consultas entre os requerentes de terra e a comunidade local são obrigatórias antes de 

ser tomada uma decisão de concessão de uso do título pelo governador provincial ou 
autoridade superior; 

3) O Artigo 14 estabelece que os detentores do título de DUAT devem permitir o acesso por 
meio de parcelas para as pessoas que não têm acesso a vias públicas ou aos recursos 
hídricos; 

4) Os ocupantes de boa fé e as comunidades locais podem solicitar a demarcação e o título; e 
5) os titulares são obrigados a pagar um imposto de autorização do direito de uso da terra, 

além de um imposto anual. Os negócios de famílias e as comunidades locais estão isentos 
de tais impostos. 

 
Embora os direitos de uso da terra não impliquem a posse, as entidades externas que desejam 
obter os direitos de uso da terra que deslocam as actualmente em vigor (como os dos ocupantes 
existentes), devem entrar em negociações com a população local e seus líderes e obter o seu 
consentimento. Para garantir que este processo é participativo, uma ampla participação das 
comunidades afectadas deve determinar consentimento. Assim que os direitos de uso da terra 
tenham sido concedidos para a nova entidade, as autoridades moçambicanas são obrigadas a 
facilitar a concessão oficial da terra de substituição para as pessoas deslocadas. O Regulamento 
sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (2012) deixa claro 
que em casos de reassentamento, a atribuição de novas terras de substituição, residencial e 
agrícola, é de responsabilidade do Governo Distrital, de acordo com o Artigo 12.5. a) e d). 
 
Por último, o Artigo do Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras afirma que a delimitação 
de áreas ocupadas pelas comunidades locais não vai impedir que as actividades económicas ou 
outras sejam realizadas, desde que o consentimento seja obtido das comunidades. É essencial que 
a comunidade local esteja activamente envolvida e seja consultada no processo de demarcação. O 
anexo técnico também fornece formulários a serem preenchidos e apresentados como parte deste 
processo de demarcação participativa. 
 
2.3.11 Lei de Ordenamento do Território  (2007) 

A Lei de Ordenamento do Território (Lei 19/2007, de 18 de Julho) cria um quadro jurídico para o 
ordenamento do território. A Lei define os mecanismos para a preparação, aprovação, execução, 
acompanhamento e supervisão dos planos de uso da terra, bem como das responsabilidades 
associadas. Esta lei aplica-se a todo o território nacional e, para fins de planeamento, relações de 
regulamentação entre os diferentes níveis da administração pública e, as suas relações com outros 
indivíduos públicos e privados, representantes dos diferentes interesses económicos, sociais e 
culturais, incluindo as comunidades locais. 
 
2.3.12 Regulamentos do Ordenamento do Território (2008) 
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Os Regulamentos da Lei de Ordenamento do Território (Decreto no. 23/2008) estabelecem medidas 
normativas e procedimentos para garantir a ocupação e o uso racional e sustentável dos recursos 
naturais, a valorização do potencial diversificado de cada região, a infra-estrutura, sistemas urbanos 
e promover coesão nacional e a segurança das populações. 
 
2.3.13 A Lei de Pescas No 3 de 1990 

Uma vez que a população local utiliza o Rio Zambeze e seus afluentes locais para a pesca comercial 
e de subsistência, a Lei de Pescas, de 1990, também é relevante para o projecto. Como o projecto 
pode afectar as populações de peixes locais e a qualidade da água dos rios e córregos locais, ela 
acciona os regulamentos ao abrigo desta lei. 
 

2.4 Legislação e Normas Internacionais  

2.4.1 Os Princípios do Equador (2013)  

Os Princípios do Equador são uma referência institucional financeira para determinar, avaliar e gerir 
os riscos sociais e ambientais para os projectos. Como o implementador pretende estar em 
conformidade com a IFC, os Princípios do Equador formam uma prática de referência da indústria 
a qual a IFC também segue. Existe, portanto, um estreito alinhamento entre esses princípios e as 
Normas da IFC. Eles representam um conjunto voluntário de directrizes ambientais e sociais para 
financiamento de projectos de empréstimo. Os Princípios do Equador são fornecidos em formato de 
tabela no Apêndice B.   
 
2.4.2 Padrões  Aplicáveis da Corporação Financeira Internacional   

A IFC é membro do Grupo Banco Mundial, e uma das maiores instituições de financiamento do 
desenvolvimento que se concentra exclusivamente no sector privado nos países em 
desenvolvimento (IFC, 2012). A IFC foi criada em 1956 e trabalha em países em desenvolvimento 
criando oportunidades de emprego, gerando receitas fiscais, melhorando a governança corporativa 
e garantindo que os projectos contribuem para a elevação das comunidades locais de seus países. 
Em relação a este último, é também a visão da IFC que seja dada às pessoas, uma oportunidade 
para as pessoas de escaparem da sua pobreza e melhorarem suas vidas. 
A IFC publicou os seus PD em Sustentabilidade Ambiental e Social, em Abril de 2006, e publicou 
Notas de Orientação (NO) abrangentes em Julho de 2007. Os PD e NO foram revistos em 2012 (cf. 
IFC, 2012). A CES está muito familiarizada com esses padrões, e esta AIS abrangentes foi realizada 
para estar em conformidade com essas directrizes. Os PDs mais salientes estão listados abaixo, 
enquanto todo o PDs e os seus principais objectivos são listados em formato de tabela no Apêndice 
A: 
 
1) PD 1: Avaliação e Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais; 
2) PD 2: Condições de Emprego e Trabalho; 
3) PD 4: Saúde e Segurança da Comunidade; 
4) PD 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário; e  
5) PD 8: Património Cultural.  

 
2.4.3 Directrizes de Saúde, Segurança e Ambiente da Corporação Financeira Internacional 

(2007) 

As Directrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (DSMA) constituem documentos técnicos de 
referência que recomendam exemplos gerais específicos do sector de Boas Práticas Industriais 
Internacionais. As normas incluem níveis de desempenho e indicadores mensuráveis para novas 
instalações, incluindo metas específicas. Estas directrizes são destinadas a ser adaptadas aos 
perigos e riscos específicos associados a um projecto, com base em avaliações ambientais 
realizadas. 
 
Os padrões são adaptados para identificar possíveis riscos, perigos e impactos no que diz respeito 
aos projectos o mais cedo possível, e priorizar as estratégias de gestão de riscos para reduzir esses 
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riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Sempre que possível, as normas recomendam 
que se incorpore especialistas e se forneça orientações sobre as ferramentas de gestão para reduzir 
ou minimizar a magnitude e a possibilidade de consequências indesejáveis. Além disso, as normas 
foram estabelecidas para preparar os trabalhadores e comunidades vizinhas para responderem a 
acidentes, o que inclui a alocação de recursos técnicos e financeiros, a fim de implementar com 
eficácia e eficiência as medidas de controlo de segurança. Estas normas estão divididas em, saúde 
e segurança ocupacional e ambiental da comunidade e construção e desactivação. Cada um está 
brevemente descrita abaixo. 

Meio Ambiente  

De relevância para este projecto, no âmbito do sector do ambiente, são propostas orientações para 
a conservação da água. É dada preferência a programas de conservação da água que promovam 
a redução contínua do consumo de água e alcançar poupanças através da conservação de água. 
São feitas recomendações específicas, tais como medidas de conservação de água, que incluem 
monitoria da água, gestão, processos de resfriamento ou aquecimento, reciclagem da água, 
reutilização, bem como técnicas de conservação da água de saneamento. Algumas das 
recomendações feitas referem-se a recolha de águas pluviais, ou o desenho de projectos para 
incorporar medidas destinadas a colecta de água, controle de derrames e vazamentos. 

Saúde e Segurança Ocupacional  

As Directrizes de SSMA da criaram um conjunto específico de recomendações para um projecto, 
relacionadas aos seus funcionários e à sua segurança. Estas normas devem ser respeitadas pelos 
empregadores e supervisores, sendo tomadas todas as precauções razoáveis para proteger a 
saúde e a segurança de todos os trabalhadores. São, portanto, fornecidas directrizes, a este 
respeito. Tal como acontece com a Fase de Operação de um projecto, muitas das directrizes 
também são altamente aplicáveis à construção e desactivação de um projecto. Algumas das normas 
mais importantes propostas incluem o seguinte:  
 

1) Devem ser feitos todos os esforços para eliminar um risco, removendo-se essa actividade do 
processo de trabalho; 

2) Os riscos devem ser controlados na sua fonte, através da utilização de controles de 
engenharia;  

3) Os riscos devem ser minimizados através do desenho de sistemas de trabalho seguro e 
controles administrativos e institucionais; e  

4) Os empregadores e supervisores precisam de fornecer o Equipamento de Protecção 
Individual (EPI) adequado, bem como a formação para o pessoal, sobre a manutenção dos 
mesmos.  
 

Saúde e Segurança da Comunidade  

O objectivo desta componente dos Padrões é descrever as melhores práticas internacionais 
destinadas a minimizar os riscos à saúde e segurança para os membros das comunidades locais, 
que possam estar associados aos projectos de desenvolvimento. O âmbito dos riscos é amplo e 
abrange os impactos associados, dentre outras coisas, do ar e poluição da água, ruído, tráfego e 
transporte, materiais perigosos etc. 
 
Também são definidos padrões para a segurança contra incêndios em relação ao projecto e 
estruturas associadas. Estes incluem orientações específicas para os novos edifícios, prevenção 
de incêndios, extinção e controle de incêndios, planos de emergência, bem como os requisitos de 
operação e manutenção. Também são fornecidas orientações para a segurança do tráfego, bem 
como para o transporte de materiais perigosos. 
 
Visto que as doenças transmissíveis representam uma ameaça significativa à saúde pública, as 
Directrizes de SSMA da IFC tem um conjunto definido de recomendações que dizem respeito aos 
riscos para a saúde que estão geralmente associados a grandes projectos de desenvolvimento. 
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Algumas das recomendações feitas a este respeito referem-se à prestação de vigilância, rastreio e 
tratamento activo dos trabalhadores, realizando-se iniciativas de consciencialização e educação 
sobre saúde, conduzindo-se programas regulares de imunização e prestando-se serviços de saúde. 
Aconselha-se a todos os projectos a terem um plano de preparação e resposta a emergências, em 
vigor. Este plano de incluir a designação dos papéis e responsabilidades, sistemas de comunicação, 
recursos de emergência e prever a prestação de formação aplicável. 
 
Por último, as Directrizas de SSMA prevêem especificamente a construção e a desactivação dos 
projectos. São definidos padrões para o controle da saúde da comunidade e a prevenção de 
impactos negativos de segurança que possam ocorrer a partir de um novo projecto de 
desenvolvimento, bem como no final do ciclo de vida de um projecto. 
 
2.4.4 Directrizes Sectoriais da Corporação Financeira Internacional 

2.4.4.1 Visão Geral  

Para além dos PD e das Directrizes de SSMA já mencionadas, a IFC desenvolveu novas 
orientações adaptadas especificamente aos diferentes sectores da indústria. As Directrizes de 
SSMA da IFC para a Produção Pecuária de Mamíferos (2007) são brevemente consideradas 
abaixo, visto que têm relevância para este projecto. Como o projecto não envolverá o 
processamento de açúcar, as orientações de SSMA da IFC para a Produção de Açúcar não são 
aplicáveis. 
 

2.4.4.2 Directrizes de Saúde, Segurança e Ambiente para a Produção Pecuária de Mamíferos  

Uma vez que a propriedade irá incluir a operação de uma fazenda de gado, as Normas de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente para a Produção Pecuária de Mamíferos, da IFC (2007) são aplicáveis. 
As normas foram desenvolvidas especificamente para fazendas de gado e agricultura, e de 
abordam as diversas directrizes ambientais que dizem respeito a, entre outros, resíduos de animais, 
odores e gases de efeito estufa, os riscos ambientais e a utilização de pesticidas e produtos 
químicos. De relevância para o actual projecto é uma seção nas directrizes que considera aspectos 
de saúde e segurança, alguns dos quais incluem a exposição a riscos físicos e/ou químicos, bem 
como a exposição a agentes biológicos. São fornecidas instruções relevantes, sobre a forma de 
treinar a força de trabalho para combater alguns desses riscos e os efeitos dos mesmos. 
 
2.4.5 Banco Mundial  

O Procedimento Operacional OP) 4.12 do Banco Mundial, sobre o Reassentamento Involuntário foi 
revisto em Abril de 2013 (cf. Banco Mundial, 2013). Uma vez que o deslocamento económico pode 
ser accionado pelo projecto, essas orientações são consideradas altamente importantes para este 
projecto, como a ênfase do banco sobre o desenvolvimento dessas comunidades afectadas, ao 
invés de simplesmente se mitigar os impactos negativos induzidos pelo projecto e os impactos 
relacionados com o reassentamento: “Onde é não for viável evitar-se o reassentamento, as 
actividades de reassentamento devem ser concebidas e executados como programas de 
desenvolvimento sustentável” (Ibid .: 1). 
 
2.4.6 Banco Africano de Desenvolvimento  

2.4.6.1 Visão Geral  

Como uma IFD, as directrizes do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) também são 
consideradas altamente relevantes para o actual projecto. O banco reconhece as tensões e 
impactos do deslocamento físico nas comunidades locais, especialmente em relação ao tecido 
social de uma área e das estruturas da comunidade. Várias orientações de políticas do BAD são 
consideradas altamente aplicáveis, uma vez que estão relacionadas a aspectos específicos do 
projecto, tais como a redução da pobreza, a igualdade de género e de desenvolvimento agrícola e 
rural. Algumas das orientações aplicáveis, portanto, incluem:   

1) Política sobre o Meio Ambiente (2004);  
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2) Política de Reassentamento Involuntário (2003); 

3) Política de Redução da Pobreza (2004); 

4) Política de Género (2001); e  

5) Política do Sector de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2000).  

 

2.4.6.2 Política sobre o Meio Ambiente (2004)  

A Política do BAD sobre o Meio Ambiente é fortemente baseada no desenvolvimento sustentável e 
reconhece que o meio ambiente e a economia são interdependentes. Ela define o desenvolvimento 
sustentável da seguinte forma:  

 
“A aquisição, transformação, distribuição e eliminação de recursos, de uma forma capaz de 
sustentar as actividades humanas sem qualquer redução dos estoques dos recursos naturais 
agregados. Também presume que as capacidades ecológicas regenerativas e de assimilação 
dos ecossistemas naturais serão mantidas” 

 (BAD, 2004:12). 

 
Implícito acima é que os limites ambientais/capacidades de carga não serão ultrapassados. A 
política reconhece que África está sob pressão de crescimento populacional, e está a ser 
implementada uma série de estratégias para atingir a manutenção de um meio ambiente 
sustentável. Ela também reconhece que as políticas de desenvolvimento económico devem integrar 
as preocupações económicas e ambientais e estabelece uma série de metas a este respeito. Alguns 
dos princípios mais importantes que são descritos por esta política são os seguintes (cf. BAD, 2004: 
p.13): 

1) “Deve ser garantido o envolvimento comunitário, especificamente incluindo mulheres, em 
decisões de gestão dos recursos naturais que afectem os grupos mais marginalizados e 
vulneráveis, e o valor do conhecimento tradicional deve ser reconhecido e preservado”; e 

2) Deve ser encorajada a transparência, a responsabilização das estruturas de governança, que 
são mais sensíveis às necessidades e prioridades das comunidades afectadas no geral, e das 
pessoas pobres, e grupos vulneráveis, em particular”.  

 

Como pode ser visto pelos princípios acima enunciados, o envolvimento da comunidade, mas acima 
de tudo, o reconhecimento da participação das mulheres e dos grupos vulneráveis, é considerado 
e incentivado. 
 

2.4.6.3 Política de Reassentamento Involuntário do Banco Africano de Desenvolvimento (2003)  

A Política de Reassentamento Involuntário 2.4.6.3 do Banco Africano de Desenvolvimento (2003) 
Apesar de que nenhuma família será fisicamente realocada, alguns deslocamento económicos 
serão accionados. Por isso, é importante examinar a Política de Reassentamento Involuntário do 
BAD em detalhe, conforme for directamente aplicável. 
 
A Política de Reassentamento Involuntário do BAD, aprovada pela primeira vez em 1990, foi 
desenvolvida para cobrir deslocamento involuntário e o reassentamento de pessoas, causados por 
projectos financiados pelo BAD - e aplica-se quando um projecto resulta em mudança ou perda de 
abrigo por parte das pessoas que residem na área do projecto, bens a serem perdidos ou meios de 
subsistência sendo afectados. O BAD exige, dos mutuários, que seja preparado um plano de 
reassentamento completo, “[…] para qualquer projecto que envolva um número significativo de 
pessoas (200 ou mais pessoas) que precisem de ser deslocadas com um perda de bens ou acesso 
a bens ou redução de seus meios de subsistência "(BAD, 2003: ii). Além disso, a política afirma 
que: "O objectivo global da política do Banco sobre Reassentamento Involuntário é garantir que 
quando as pessoas devem ser deslocadas, elas serão tratadas de forma equitativa, e garantir que 
elas irão compartilhar os benefícios do projecto que envolve o seu reassentamento" (ibid. : 9). 
Algumas das principais metas da política podem ser resumidas da seguinte forma (cf. BAD, 2003: 
pp. II-IV): 
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1) Garantir que quando as pessoas são deslocadas, elas são tratadas de forma equitativa e 
que partilham os benefícios do projecto;  

2) A perturbação dos meios de subsistência das pessoas deve ser minimizada, e deve ser 
prestada assistência de reassentamento, e planeada de forma a permitir que as pessoas 
deslocadas melhorem as suas condições de vida;  

3) Devem ser fornecidos mecanismos para permitir a monitoria e avaliação do programa de 
reassentamento;  

4) Deve ser fornecida compensação para todas as pessoas afectadas, com uma abordagem 
participativa;  

5) A compensação, a custos de substituição total, deve ser destinada a melhorar os padrões 
de vida anteriores, e também precisa de ser aplicáveis às comunidades anfitriãs;  

6) As pessoas afectadas devem partilhar os benefícios económicos do projecto; e  

7) Deve ser dada especial atenção às questões culturais, bem como sociais/fisiológicas.  

 
O quadro político distingue três categorias de pessoas que são consideradas elegíveis à 
compensação e assistência. Estas são:  

1) Todos que tenham direitos formais, legais à terra e/ou bens;  

2) Todos que possam fornecer reivindicações à sua terra, e que tenham laços espirituais e/ou 
ancestrais com a terra; e  

3) Pessoas que não tenham direito ou reivindicação legal reconhecida à terra que ocupam, 
terão direito a assistência ao reassentamento, no lugar de compensação.  

 
A política presta uma orientação clara sobre a compilação de um plano de reassentamento, que 
deve ser redigido em reassentamentos que são categorizados como significativos, ou seja, onde 
200 ou mais pessoas precisam ser reassentadas. Algumas das directrizes mais importantes para 
tal plano de reassentamento, são as seguintes: 

1) O plano deve abordar os impactos negativos do projecto e fornecer as disposições 
adequadas para o projecto melhorar as condições socioeconómicas da população afectada;  

2) O plano deve descrever as salvaguardas para a qualidade e quantidade de terras a serem 
alocadas, e dar atenção especial às mulheres, a fim de garantir as suas necessidades 
futuras de geração de renda e segurança alimentar; e 

3) O plano deve incluir a participação e envolvimento das comunidades afectadas e as partes 
interessadas, e ser publicado para consulta pública em conformidade com a Política de 
Divulgação do banco.  

 
Algumas das considerações mais importantes da política incluem procedimentos de salvaguarda 
que devem estar em vigor, especificamente para as mulheres e sectores vulneráveis da população 
afectada. A política também enfatiza que as pessoas afectadas e as comunidade/s anfitriã/s, 
precisam de beneficiar e receber assistência do plano de reassentamento. As pessoas afectadas 
devem ser capazes de restaurar e melhorar o seu anterior padrão de vida, e ter oportunidades de 
beneficiar do projecto.  
 

2.4.6.4 Política de Redução da Pobreza do Banco Africano de Desenvolvimento (2004)  

A Política de Redução da Pobreza tem como objectivo garantir que a pobreza em África é reduzida. 
O conceito de pobreza foi ampliado para incluir aspectos como necessidades básicas, as questões 
sociais, uma falta de respeito e dignidade, a exclusão social, a desigualdade, bem como a 
vulnerabilidade aos riscos (BAD, 2004: iii). Os objectivos da política são de trazer a redução da 
pobreza para o primeiro plano das actividades do BAD. Estes objectivos serão alcançados através 
da adopção de programas e políticas que resultam num crescimento económico rápido e 
sustentável. O principal resultado deste crescimento deve ser o de fornecer, aos pobres, acesso 
aos bens humanos, físicos e financeiros. O crescimento económico depende da estabilidade 
macroeconómica, dos níveis mais elevados de produtividade do investimento, da expansão do 
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comércio e de reformas estruturais. 
 

2.4.6.5 Política de Género de 2001  

O BAD salienta a importância de os projectos avaliarem e definirem os impactos sobre os sectores 
vulneráveis da população, incluindo mulheres especificamente. Melhorar o acesso das mulheres a 
oportunidades económicas e posse da terra continua a ser de importância para o Banco. O 
deslocamento económico afecta as mulheres em particular, visto que as mulheres africanas - sob a 
lei costumeira - não compartilham oportunidades socioeconómicas iguais aos homens. Portanto, é 
essencial considerar a política do BAD sobre o género, pois isso constitui um princípio orientador 
central em muitas das políticas e directrizes do Banco. 
 
O objectivo da Política de Género do BAD é promover a igualdade de género e o desenvolvimento 
humano e económico sustentável em África. As questões de género e os esforços de apoio em 
África para alcançar a equidade de género são identificadas como os dois principais objectivos da 
política. A política tem uma série de princípios orientadores, o primeiro dos quais prevê que a análise 
de género irá formar uma componente integral de todos os projectos em que o BAD está envolvido. 
A política estipula que relações de cooperação entre homens e mulheres devem ser consideradas 
e reforçadas. Integral à política é que o empoderamento das mulheres é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável. Assim, quaisquer projectos que envolvam o BAD devem incluir este 
aspecto. A política ainda afirma que as mulheres não devem ser consideradas como um grupo 
homogéneo, e factores como a classe, a religião, a raça e a etnia devem ser considerados na 
concepção de um projecto para promover a integração do género. 
 

2.4.6.6 Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2000)  

É intenção do BAD para qualquer deslocamento físico terrestre e económico, garantir que as 
populações afectadas melhorem os seus padrões de vida anteriores. Uma vez que o projecto irá 
envolver remuneração baseada em terra, é imperativo que as comunidades afectadas continuem a 
ter acesso a terras aráveis, bem como oportunidades para melhorar as suas práticas agrícolas. Por 
conseguinte, a política de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Banco Africano de 
Desenvolvimento entra em jogo, já que esta política descreve a intenção do Banco para que os 
projectos beneficiem as condições de vida agrícolas das comunidades rurais, e que restaurem e 
melhorem as condições de vida, uma vez tais famílias foram realocadas. A política identifica os 
constrangimentos da agricultura Africana rural que limita o crescimento económico. Algumas dessas 
limitações são o mau estado das infra-estruturas básicas para a prestação de serviços sociais às 
áreas rurais, o que impede as oportunidades económicas disponíveis, especialmente para as áreas 
rurais. As restrições adicionais incluem sistemas complexos de posse da terra (consulte a Secção 
1.3.10), o que pode inibir as famílias de produzirem comida suficiente. Por exemplo, um agregado 
familiar chefiado por uma mulher pode lutar para obter direitos à terra tradicionais sobre a sua 
fazenda, o que pode limitar a sua capacidade de gerir e cultivar a terra para o seu pleno potencial. 
 
A visão do BAD para o desenvolvimento agrícola e rural é descrita nesta política, que é 
principalmente para a agricultura - sendo o sector dominante em muitas áreas rurais Africanas – 
tornar-se o principal empregador de pessoas e contribuir para o Produto Interno Bruto (PIB), para a 
transformação rural e crescimento económico global. A política ressalta que a transformação da 
agricultura Africana exige um realinhamento do regime de agricultura actual, altamente diversificada 
e orientada para a subsistência, para uma forma de agricultura mais comercialmente orientada, com 
melhor acesso aos mercados e agro-indústrias. Desta forma, prevê-se para este sector, que forme 
laços mais estreitos com outros sectores da economia nacional e internacional. O uso do 
conhecimento indígena, fundiu-se com abordagens modernas, científicas para a agricultura, e é 
também sublinhado pela política. 
 
O Banco explica claramente que apoiará projectos agrícolas que sejam centrados nas pessoas, e 
tenham como objectivo capacitar as pessoas rurais (especialmente mulheres e grupos vulneráveis) 
para gerirem o seu próprio desenvolvimento, e melhorarem os seus rendimentos de forma 
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equitativa. Os projectos devem visam fornecer e promover a segurança alimentar, e usar os 
recursos naturais de forma sustentável. 
 
Por último, o Banco identificou várias considerações temáticas e objectivos de desenvolvimento 
agrícola. Esses incluem: 

1) A redução da pobreza e a segurança alimentar; 
2) Crescimento económico acelerado; 
3) Gestão dos recursos naturais e protecção ambiental; e 
4) Capacitação humana e institucional. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Visão Geral  

De 9 a 20 de Setembro, 2013, dois cientistas sociais da CES (dr. Anton Hough e dra Carina 
Saranga) visitaram o local do projecto e sua área de expansão para estudar as CAPs mais directas, 
como definido na Secção 1.1. A metodologia empregue foi informada pela necessidade de se 
cumprir não só os TdR definidos no relatório de definição de âmbito da AIAS, mas também os 
requisitos internacionais, como os Princípios do Equador e o PD da IFC. Foi usada uma forma de 
triangulação, pela combinação de reuniões, discussões de grupos de foco, entrevistas com 
informantes-chave e um Estudo Socioeconómico de Base (ESEB) de cada CAP. Tanto as 
discussões de grupos de foco, como as entrevistas formaram os dados primários, enquanto os 
dados secundários também foram colectados para a revisão da literatura (Capítulo 4). No que 
respeita ao ESEB, um tamanho de amostra de 15% foi considerado como sendo suficiente para os 
fins da presente AIS, que necessitou da extrapolação dos dados para o resto da população. No 
entanto, essa amostra nem sempre alcançada, especialmente em comunidades maiores, mas em 
algumas comunidades menores uma amostra maior de famílias puderam ser entrevistadas. 
 
Este capítulo detalha processos metodológicos da AIS. Ele começa com a discussão dos 
mecanismos de planeamento e envolvimento das partes interessadas subsequente à visita ao local, 
as metodologias de grupo de foco e do ESEB, bem como as modalidades de trabalho de campo e 
os pesquisadores locais de campo utilizados. Por fim, chega a conclusão através da elaboração 
sobre a análise de dados e algumas limitações do estudo. 
  

3.2 Planeamento e Preparação  

Conforme regulamentado pelo Decreto 45/2004 do Regulamento de AIA em Moçambique, as partes 
afectadas devem ser informadas sobre as reuniões públicas relacionadas com o processo de AIA, 
com pelo menos 15 dias de antecedência. Consequentemente, os primeiros mecanismos de 
planeamento incluíram uma reunião que foi organizada com o Administrador do Distrito de Chemba, 
a 16 de Setembro de 2013, a fim de introduzir a AIS e obter a permissão necessária para iniciar 
com as pesquisas aos agregados familiares. 
 
Foram organizadas reuniões comunitárias e de grupos focais através das autoridades locais e do 
nível da comunidade e chefes de todas as CAPs (consulte a Seção 3.3.3). Consequentemente, 
foram tomadas grandes medidas para informar as estruturas de autoridade locais. 
 

3.3 Recolha de Dados  

3.3.1 Folha de Informação da Comunidade e Entrevistas com Informantes-Chave  

Durante uma reunião realizada com todos os chefes das comunidade afectadas, a 11 de Setembro 
de 2013, foi solicitado que os participantes fornecessem alguns dados básicos sobre cada 
comunidade. Esta informação foi verificada e apoiada por visitas ao local e discussões com 
entrevistas com informantes chave. Os dados quantitativos obtidos de cada comunidade incluíram: 
1) As respectivas coordenadas GPS da comunidade;  

2) Número de estruturas domésticas;  

3) Número de agregados familiares;  

4) Número de homens e mulheres;  

5) Número de poços em funcionamento (com ou sem bombas manuais);  

6) A presença de uma clínica ou escola primária;  

7) A presença de uma mesquita ou igreja;  

8) A presença de infra-estruturas de recreação ou áreas de importância cultural; e por fim|  

9) Se existe um cemitério central e, caso exista, a sua localização.  
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Ilustração 3.1: Registando os números da população da comunidade, dos chefes2  

 
Por último, a obtenção do número de população de cada comunidade foi muito desafiadora. Os 
dados demográficos mais confiáveis e recentes em Moçambique vem do censo de 2007, e o 
Administrador do Distrito não tinha números populacionais recentes da área. A equipe social, 
consequentemente, pediu a cada chefe de comunidade para fornecer números da população; dados 
que, em muitos casos, em primeiro lugar, poderiam ser obtidos por contagem dos membros da 
comunidade. 
 
Foi possível notar várias deficiências no que diz respeito à obtenção desses números populacionais. 
Em primeiro lugar, apesar de os chefes terem sido informados para contarem todos os membros da 
comunidade (placa 3.1), em alguns casos, as crianças não foram registadas. Em segundo lugar, 
não foi possível obter os números da população da comunidade de Macanga porque o chefe estava 
ausente na altura do inquérito, enquanto o chefe da comunidade de Goba se recusou a divulgar 
esses dados devido à apreensão sobre a possível perda e expropriação da terra induzida pelo 
projecto. À luz desses desafios, teve que se fazer estimativas populacionais neste relatório. 
 
3.3.2 Reuniões  

A primeira reunião foi com todos os chefes das comunidades afectadas, a 11 de Setembro de 2013. 
A reunião foi realizada em Chemba e foi organizada pelo Chefe do Distrito de Chemba o, o Sr. Dias 
Toms Chave. Estiveram presentes na reunião, o Sr. Hough (CES), dra Saranga (CES), o Sr. Noah 
Simbekewa (representante da EcoFarm) e Sr. Morais, Oficial de Ligação Comunitária (OLC). As 
actas destas reuniões estão anexadas como Apêndice C. 
 
Também foram realizadas várias reuniões informais com um número de informantes-chave. Estas 
incluíram duas reuniões com o director do Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE), em 
11 e 19 de Setembro de 2013, bem como uma reunião conjunta no dia seguinte com os dois 
presidentes das cooperativas comunitárias de Lambane e Chapo. A primeira reunião com o director 
tinha em vista obter algumas informações básicas sobre a criação destas duas co-ops, enquanto a 
segunda reunião proporcionou as percepções comunitárias necessárias sobre as cooperativas, o 
projecto Ecofarm, bem como algumas questões e/ou preocupações que são discutidas neste 
relatório. 
 
Por último, foi realizada uma reunião com o administrador de Chemba (Sr. Joaquim Arota) a 16 de 
Setembro de 2013. A reunião teve por objectivo apresentar a equipe social, bem como obter alguma 
clareza sobre os procedimentos que precisam ser realizados e implementados para o próximo 
PRMSS. Estiveram presentes na reunião três especialistas agrícolas da Agri IQ, formadores 
subcontratados de co-op da de Ecofarm (cf. Seção 1.4.4). 
 
A Tabela 3.1 fornece detalhes sobre as reuniões comunitárias, incluindo datas, seus locais, bem 

                                                
2  Sem nenhuns dados demográficos na administração do distrito, depender da estrutura de 
autoridade local para contar o número de homens e mulheres em cada respectiva aldeia foi o único 
método viável para se obter estes dados. 



Volume 3: Volume de Especialidade de AIAS –Avaliação de Impacto Social – Setembro 2014  

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      36           EcoFarm Lda 

como o número de participantes. 
 
Tabela 3.1: Reuniões realizadas como parte da pesquisa social para a AIS da EcoFarm  

Departamento/parte/comunidade 
afectada 

Data Local Nr of participantes 

Chefes de Comunidades Afectadas 11/09/2013 Chemba 19 

Director do SDAE   11/09/2013 Chemba (Escritório do SDAE) 5 

Director do SDAE   19/09/2013 Chemba (Escritório do SDAE) 4 

Os dois presidentes das co-ops de 
Lambane e Chapo 

12/09/2013 Chemba (Escritório do SDAE) 4 

Administrador do Distrito de 
Chemba  

16/09/2013 Escritório do Administrador 7 

 

 

Ilustração 3.2: Uma reunião a 12 de Setembro de 2013, com os dois presidentes das co-ops [Sr Victor 
Alberto das Neves (com camisete branca) Sr Marcos Biriate Tembo]  

 
3.3.3 Grupos Focais  

De 16 a 20 de Setembro de 2013, oito entrevistas com grupos focais e várias adicionais com 
informantes-chave foram conduzidas pelo Sr. Hough e Srta. Saranga. As interacções foram 
realizadas em língua local dos aldeões, Sena. Dessas interacções, cinco tinham como objectivo a 
obtenção de informações sobre a dinâmica socioeconómicas gerais da área, uma foi usada para 
discutir sobre a utilização dos recursos naturais na área do projecto, enquanto o grupo de foco de 
agricultores independentes foi realizado para analisar as actividades agrícolas da região, fazendas 
e criação de gado em mais detalhes. Por último, um grupo de foco foi realizado com mulheres de 
Chemba, a fim de aprofundar as questões de género. O último foi convocado e dirigido pela Srta. 
Saranga, que discutiu questões relacionadas ao alcoolismo dos agregados familiares, o abuso de 
mulheres, violência sexual e finanças. 
 
Com base no apoio e cooperação dos moradores, foram seleccionados os locais, para reflectir, na 
medida do possível, toda a área de influência do projecto. Desde o início, também foi planeado um 
grupo de foco em Goba. No entanto, a resistência inicial (que foi posteriormente resolvida) entre a 
estrutura de liderança da comunidade, para revelar dados da comunidade susceptíveis de possível 
perda da terra induzida pelo projecto, impediu uma interacção com esta comunidade. Cada 
discussão com os moradores também foi usada para discutir e registrar quaisquer questões e / ou 
preocupações com relação ao projecto. 
 
As questões dos grupos focais usadas, estão no Apêndice D, e incluíram as seguintes subsecções:  

1) Dinâmica da Comunidade;  

2) Infra-estrutura socioeconómica local;  

3) Uso da terra;  

4) Agricultura;  

5) Meios de Subsistência;  

6) Utilização do recursos natural;  

7) Práticas culturais/tradicionais; e  
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8) Questões e/ou preocupações sobre o projecto.  

 
A Tabela 3.2 resume cada grupo de foco, o local onde foi realizado, bem como o número total de 
homens e mulheres que participaram em cada grupo de foco. A duração dos grupos de foco variou 
de 30 minutos a uma hora e meia. Cópias dos registros de presença de cada grupo foco estão 
anexadas como Apêndice E. 
 
Tabela 3.2: Grupos focais realizados  

Grupos/parte afectada/vila Discussão Data Nr of participantes 

Chapo 

A dinâmica 
socioeconómica da 

área 

16/09/2013 12 

Nhacolo 16/09/2013 22 

Bairro 1 17/09/2013 14 

Bairro 3 17/09/2013 17 

Antonio-Mbuzi 17/09/2013 13 

Lambane Agricultura e colheita 17/09/2013 10 

Lambique 
Uso dos recursos 

naturais 
18/09/2013 21 

Mulheres de Chemba  

Agregado familiar, 
alcoolismo, violência 
sexual, finanças dos 

agregados etc.  

20/09/2013  

3.4 Entrevistas Cara-a-Cara em Agregados familiares 

De 13 a 20 de Setembro de 2013, foi realizado um número total de 281 entrevistas cara-a-cara ao 
nível familiar, com os chefes de família (CFs) como os entrevistados. Isto incluiu 37 mulheres 
(13,2%) e 244 homens (86,8%). Oito moradores Chemba foram treinados como trabalhadores de 
campo para administrar o questionário para cada agregado familiar usando um Tablet Samsung. 
Esta formação é ilustrada abaixo (Placa 3.3), que abrangia tanto a formação com questionários em 
papel, bem como um estudo-piloto realizado com uma casa no Bairro I. Durante os workshops de 
formação, foi dada especial atenção para garantir que cada agregado familiar estudado desse 
permissão para o inquérito, bem como que cada inquirido compreendesse a intenção do estudo e 
do projecto. 
 

 

Ilustração 3.3: Treinamento dos oito trabalhadores de campo moradores de Chemba a 10 e 12 de 
Setembro de 2013  

 
Uma metodologia de amostragem aleatória simples foi empregue para seleccionar uma amostra de 
15% das famílias em cada vila/ cidade. Esta unidade de amostragem foi considerada suficiente para 
efeitos desta AIS, apesar de que era possível uma amostra maior na maioria das comunidades. 
Cada comunidade foi sensibilizada com a pesquisa por meio de uma assembleia geral realizada 
com todos os chefes de comunidade a 11 de Setembro de 2013 (consulte a Secção 3.3.2). 
 
Com base na estimativa do número de famílias em cada comunidade, a tabela abaixo apresenta o 
número e a percentagem de agregados familiares entrevistados em cada comunidade: 
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Tabela 3.3: Percentagem de agregados familiares entrevistados em cada comunidade  

Comunidade No de Entrevistas 
% de Agregados familiares 

Entrevistados  

Bairro 1  24 27.4 

Bairro 2 7 18.7 

Bairro 2  13 8.3 

Bairro 3 18 55.4 

Calamo  7 12.8 

Chapo 14 36.6 

Chimuara 16 71.7 

Chivulivuli 22 66.5 

Goba 19 15.2 

Lambane 16 12.2 

Lambique 15 32.7 

Lampiao 16 43.4 

Macanga 15 12.0 

Mbuzi 18 42.4 

Nhandula 29 51.1 

Nhacola 14 33.3 

 

O questionário aplicado está incluído no Apêndice F (Apêndice G é a ficha de informação das 
comunidades que também foi utilizado), e incluiu as seguintes sub-secções: 

1) Informação geral sobre o entrevistado e o seu agregado;  

2) Posse da casa;  

3) Uma tabela de composição do agregado (incluindo o género, idade, educação, ocupação 
etc.);  

4) Estruturas e bens vivos permanentes da casa;  

5) Equipamentos e infra-estruturas sociais;  

6) Actividades de negócio;  

7) Agricultura; e 

8) Utilização dos recursos naturais.  

 

3.5 Análise de Dados  

Os dados quantitativos obtidos através do levantamento foram capturados em um banco de dados 
de Microsoft Access e analisados usando consultas do Microsoft Access e tabelas dinâmicas do 
Microsoft Excel. As tabelas de indicadores e gráficos de base socioeconómicos foram criados 
através de uma gama de dimensões socioeconómicas padrão. Em termos da extrapolação e análise 
desses dados, alguma informação também foi correlacionada com referência aos dados estatísticos 
mais precisos disponíveis do país e do distrito. Tais dados incluíam o Censo de  Moçambique de 
2007 (dentre outros). 

 

Foi adoptada uma abordagem mais qualitativa para analisar os dados obtidos através das 
discussões de grupo. Esta abordagem é fundamentalmente mais desestruturada, e é 
frequentemente utilizada em ciências sociais para a criar as tendências sociais e identificar os 
padrões socioecónomicos, dependendo da observação dos participantes e de notas de campo. 

 

3.6 Limitações  

Trabalhar em comunidades rurais é um desafio e normalmente não acontece de acordo com as 
regras rígidas de pré-planeamento. Alguns dos desafios mais graves vividos são descritos abaixo::  

1) Em cada comunidade, foi feito um esforço para obter os dados a nível da comunidade, tais 
como o número de estruturas da casa, famílias, homens e mulheres. No entanto, a obtenção 
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destes dados foi um desafio, visto que os chefes ou não têm esta informação sobre as suas 
comunidades prontamente disponível, ou parecia haver diferentes interpretações do termo 
"agregado familiar" ou "família". No entanto, a fim de acrescentar mais validade para os 
dados através de sua análise, o número de famílias em cada comunidade é fornecido como 
um intervalo, em vez de tomar um número exacto como sendo um reflexo de confiança;  

2) Foi entrevistado um número da amostra de agregados familiares em cada comunidade, que 
foi considerado suficiente para esta AIS. No entanto, duas comunidades não puderam ser 
inquiridas devido a limitações de tempo. Estes incluíram Nhacalamo e Galu, embora a 
demografia básica e os equipamentos sociais de cada um foram registrados. Isto significa 
que os dados tveram de ser extrapolados para o resto da população. Isso sempre introduz 
uma limitação em qualquer estudo, visto que podem ser feitas deduções e representações 
equivocadas e preconceituosas, a respeito de toda a população. No entanto, foi tomado 
cuidado com a generalização dos dados, mantendo uma mente aberta para o facto de que 
as comunidades são grandes e heterogéneas. A dinâmica familiar também é muito difícil de 
generalizar, visto que as famílias não são estáticas e funcionam num sistema social de 
mudança e variação. Foram, portanto, tomados cuidados específicos na análise dos dados, 
tendo em mente que os dados estão também, até certo ponto, abertos à mudança e 
diferentes interpretações; e 

3) Os dados demográficos mais recente em Moçambique são do Censo Nacional de 2007. 
Visto que os números da população, em particular, não estão disponíveis no administrador 
do distrito, a equipe social teve de solicitar a cada equipe comunidade, que contasse a 
população da sua própria comunidade, a fim de obter esses dados. Embora tenha ficado 
evidente que cada chefe, de facto, contou todos os membros a pedido, continua incerto 
saber-se se as crianças também foram contadas. Embora cada chefe tenha sido claramente 
instruído a incluir o número de crianças, foi difícil determinar se tinha sido esse o caso. 
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4. O CONTEXTO NACIONAL DE MOÇAMBIQUE  

4.1 Introdução  

Moçambique é rico em recursos minerais e solos férteis. Embora o país tenha abundantes terras 
aráveis para a agricultura e uma indústria extractiva activa, os habitantes do país continuam, em 
grande parte, sendo pobres. De acordo com o Plano de Acção para a Redução da Pobreza do 
governo, (FMI, 2011), são necessários investimentos para dar emprego a uma população rural em 
expansão. A pobreza é agravada por vários factores sócio-ambientais, tais como o colapso das 
indústrias locais, como resultado da guerra civil, as oportunidades económicas limitadas e de 
capital, e a falta de serviços sociais básicos em grande parte do país. 
 
Moçambique possui diversas paisagens, com variabilidade climática significativa. Grande parte 
dessa paisagem tem sido a razão por trás da riqueza do país e histórico comercial ao longo dos 
últimos séculos. O comércio tem tido sempre um papel importante para as condições de vida rurais, 
como o comércio do coco, algodão, sementes oleaginosas, gergelim e amendoim (Eriksen e Silva, 
2009). No entanto, os colonialistas, a guerra e as mudanças económicas alteraram esta paisagem 
e os meios de vida de seu povo, em muitos aspectos. Por exemplo, embora a liberalização 
(especialmente depois da guerra) tenha aberto a economia para novos mercados emergentes, a 
liberalização política e a reforma económica da terra também reduziram o acesso das comunidades 
dependentes desta terra, à terra e recursos naturais. Esta situação é agravada pelo facto de a 
pobreza ser mais sentida, em áreas dependentes de terras rurais onde faltam os serviços sociais 
básicos, e o apoio agrícola é limitado. Embora o desenvolvimento económico seja altamente 
necessário para permitir que as famílias rurais diversifiquem as suas oportunidades de obtenção de 
renda, a forma como este desenvolvimento é implementado precisa ser regulada e monitorada para 
amenizar os efeitos negativos sobre a população local. 
 
Este capítulo fornece uma visão geral do país para contextualizar o empreendimento proposto, mas 
também para apoiar os dados obtidos por esta AIS. Com base em fontes de dados secundários, o 
capítulo começa com uma visão geral da geografia, do sistema de governação do país e da 
demografia. Depois de ser considerado o sector agrícola, o capítulo se debruça sobre as condições 
socioeconómicas de vida da população moçambicana. 
 
Um grande número de fontes bibliográficas secundárias foi avaliado para este capítulo, embora os 
principais dados estatísticos tenham sido obtidos a partir das seguintes fontes: 
 
Tabela 4.1: Principais fontes de dados estatísticos  

Data Título  Fonte 

2011 
República de Moçambique: Documento da Estratégia de Redução da 
Pobreza 

Fundo Monetário Internacional 
(FMI=) 

2013 Mozambique Economy Profile 2013 Indexmundi 

2010 
República de Moçambique: Plano Estratégico de Desenvolvimento do 
Sector Agrícola 2010‐2019. 

República de Moçambique 

2011 
República de Moçambique: Publicação da Estratégia do País 
2011-2015 

O Banco Africano de 
Desenvolvimento 

4.2 Geografia, Governança e Demografia Básica  

A área de terra de Moçambique é de cerca de 799 380 quilómetros quadrados, com uma fronteira 
terrestre de 4 330 km e uma costa de 400 km2 (GM, 2010). De acordo com o Fórum do Governo 
Local da Commonwealth (FGLC), o governo local não cobre todo o país - há 33 municípios que 
abrangem 23 vilas e 10 das 116 cidades em seus distritos (FGLC, 2009). O país é uma república 
democrática com um parlamento unicameral, também conhecido como a Assembleia da República 
(ibid.). Desde o fim da guerra, foram feitos grandes avanços para se ter várias eleições 
multipartidárias desde que o acordo de paz foi assinado em 1992. A primeira eleição democrática 
foi realizada em 1994.  
 
Moçambique tem uma população total de cerca de 23 milhões de pessoas (estimativa de 2013), e 
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a cidade de Maputo é a sua capital (Portal de Pobreza Rural, 2013). A densidade média terra/pessoa 
está calculada em 29,7 pessoas / km2 (CARE, 2013); que é baixa em comparação com outros 
países africanos, tais como Malawi (109 pessoas/km2) e África do Sul (39 pessoas/km2). Grande 
parte da população rural do país foi estimado em 2010 em cerca de 14 milhões de euros (isto é, 
mais de 60% de toda a população). A população também é bastante jovem. Em 2006, estimou-se 
que metade dos habitantes do país tinham menos de 30 anos de idade (UNICEF, 2006). Acima de 
tudo, Moçambique é um país pobre. Usando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das 
Nações Unidas (ONU) para medir o progresso a longo prazo através de um conjunto de diferentes 
dimensões do desenvolvimento humano (tais como educação e padrão de vida) revela que o país 
ocupa a 185ª posição. Este número está entre aqueles atribuídos a alguns dos países de 
desenvolvimento humano mais baixos, com o Níger classificado como o menor país a 187 (ONU, 
2012). 
 

4.3 Terra  

Em grande parte da África a monopolização de terras continua a lutar contra os sistemas 
costumeiros de posse de terra, e repetidamente resulta na alienação da terra das comunidades 
locais. A terra é um bem de subsistência altamente valorizado na maior parte de Moçambique. É 
mais frequentemente valorizada pelo seu potencial agrícola, com áreas tais como solos arenosos, 
zonas fluviais, pântanos, pastagens e áreas desmatadas são até premiadas para estes fins. A terra, 
é distribuída desigualmente, especialmente entre os pobres rurais que dependem dessas terras. Os 
anos de guerra civil marginalizaram ainda mais as populações rurais, visto que a terra foi tomada e 
a sua produtividade destruída no processo, forçando muitos a saírem das suas terras ancestrais 
(pertencente a suas famílias) (ver Eriksen, Julie e Silva, 2009; e Unruh, Heynen e Hossler, 2003). 
 
Sob a jurisdição do MITADER e do seu predecessor MICOA, a Direcção Nacional de Ordenamento 
do Território detém o mandato legal para fornecer orientações e conselhos adequados relativos a 
actividades de planeamento de uso da terra em Moçambique. Os Processos de planeamento físico 
da terra, caiem sob a autoridade dos distritos e das administrações individuais (CARE, 2013). A 
terra é primeiramente da posse do Estado, que determina as condições em que os cidadãos podem 
deter e desfrutar a posse da terra (ibid). O quadro legal para os direitos à terra e à aquisição da 
mesma é apoiado pela Constituição do país e da Lei de Terras de 1997. O Artigo 109 do capítulo V 
da Constituição, por exemplo, afirma que a terra não pode ser vendida, e que toda a propriedade 
da terra deve ser investida, eventualmente, no estado (ibid.). 
 
O Governo de Moçambique também fornece às famílias rurais diferentes meios para adquirir a 
posse legítima da terra, nomeadamente nos termos do artigo 111 da Lei de Terras (1997), que trata 
de direitos fundiários adquiridos por herança, no qual o Estado fornece títulos de terra em 
reconhecimento da herança tradicional. Segundo esta legislação, o termo "DUAT" (como já referido) 
é um arrendamento de terras a longo prazo que pode ser concedido pelo Estado, mediante 
solicitação. O arrendamento é fornecido sob os direitos legais (ou seja, o sistema formal de terras), 
mas também para os direitos atribuídos a indivíduos ou organizações pelo Estado. Desta forma, um 
DUAT também pode ser adquirido através de uma exploração individual de terra pelo direito 
costumeiro (ibid.). Na concessão de direitos à terra, tanto a demarcação como a 'delimitação' são 
usados pelo Estado (ibid.). O primeiro refere-se a um processo em que a terra titulada é demarcada 
fisicamente, enquanto o segundo refere-se à emissão de um certificado em vez de um título. Sob 
as autoridades tradicionais, também existe uma variedade de sistemas de posse da terra que 
definem a posse da terra entre as comunidades. A terra pode ser emprestada ou alugada das 
autoridades tradicionais ou famílias proprietárias d terras (Landry e Chirwa, 2011). 
 
Qualquer DUAT adquirido por um indivíduo ou grupo de pessoas, seja através das práticas 
tradicionais ou por boa-fé, é, assim, plenamente reconhecido pela Lei de Terras. A terra sob a 
protecção tradicional não tem de estar registada para ganhar esse status, e continua a ser o principal 
caminho pelo qual a população local obtém os direitos sobre a terra. Qualquer falta de registro legal 
não afecta os direitos de ocupação. A lei exige que qualquer requerente ao DUAT consulte as 
pessoas locais que residem na área afectada, para determinar as condições em que um investidor 
será responsabilizado por adquirir DUAT de uma comunidade. A lógica por trás disso é a intenção 
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de formalizar a participação da população local na gestão da terra e dos recursos naturais. No 
entanto, o sistema é facilmente explorado e os moradores rurais já sofreram despejos de sua própria 
terra, na maior parte porque o sistema de posse tradicional da terra, por vezes, deixa de ser 
compatível com o sistema formal de terra e com a emissão de títulos, especialmente sob a 
delimitação de terras. 
 
A delimitação de terras é um mecanismo flexível, mas participativo, para as comunidades locais 
definirem a sua própria posse da terra e reivindicação da terra e direitos de ocupação (CARE, 2013). 
A delimitação pode ser aplicada a unidades tradicionais, clãs e chefias, famílias estendidas ou 
mesmo apenas um grupo de pessoas, resultando em um mapa do DUAT, que está registrado no 
Atlas Cadastral após um certificado de delimitação ter sido emitido em nome da entidade (CARE, 
2013). Este sistema pode, no entanto, ser facilmente explorado pelos implementadores sem 
escrúpulo, visto que já foram demonstradas muitas questões de realocação e monopolização de 
terras em Moçambique. Por exemplo, o acesso rural a uma propriedade comum é muitas vezes 
reduzido em meio a crescentes empreendimentos e contratos de concessão, reduzindo a base de 
renda e nutrição da população local. 
 
A principal dificuldade com o desenvolvimento é que as áreas de terra que têm significância 
culturalmente compreendida e os direitos associados de acesso e utilização, como florestas ou 
zonas fluviais, às vezes são desenvolvidos sem se perceber como estas intervenções reduzem o 
acesso das pessoas locais para alimentos, materiais de subsistência, tais como a madeira. Em 
Moçambique, foram documentados muitos casos locais onde as pessoas foram privadas de suas 
terras e florestas, que costumavam abrigar e alimentar a sua subsistência e práticas culturais (cf. 
Lauriciano e Norfolk, 2013; citado pela CARE, 2013). É também evidente a partir de estudos que a 
privação de terra e a pobreza têm uma correlação directa, uma vez que as famílias rurais que 
cultivam mais terras são menos, e menos gravemente, pobres (Landry e Chirwa, 2011). 
 
A segurança da terra, juntamente com a gestão dos recursos naturais, é uma grande preocupação 
para grande parte de África, visto que é do que dependem, e influencia, economias inteiras. Sabe-
se que insegurança da posse da terra desencoraja o investimento a longo prazo na agricultura em, 
dentre outros, culturas perenes e irrigação (CARE, 2013). A insegurança terra pode incentivar o 
desenvolvimento de terra só para o curto prazo. A insegurança da terra em Moçambique, como em 
grande parte da África, é agravada pelas desigualdades de género, tais como os direitos dos 
homens em matéria de papéis e responsabilidades domésticas, mas o mais importante, o status 
económico de um agregado familiar. Esta situação necessita que homens e mulheres tenham 
diferentes estratégias de para lidar com isto. Esta é uma questão importante a considerar, 
especialmente porque o projecto pode envolver o deslocamento económico. A fim de atender as 
necessidades nutricionais das famílias, famílias chefiadas por mulheres são vulneráveis à 
insegurança da terra, uma vez que continua a ser difícil para as mulheres se afirmarem e adquirirem 
a posse de terra para se protegerem da perda futura de terra numa sociedade patriarcal. 
 

4.4 Economia  

4.4.1 Uma Breve História de Moçambique  

A economia de Moçambique e do seu povo sofreu os efeitos de três guerras abrangendo mais de 
três décadas. Estas guerras incluíram a guerra colonial (1964-1974), a Guerra Rodesiana (1976-
1980) e a Guerra Civil (1981-1992) (Hanlon e Keynes, 2010). Grande parte da guerra colonial (ou 
guerra de libertação) começou como resultado de a colónia Portuguesa se ter recusado a 
abandonar o poder. Essa guerra resultou em um acordo de paz assinado em 1974, que levou à 
independência do país. Logo depois, uma outra guerra eclodiu porque a minoria branca do Governo 
da Rodésia atacou Moçambique em 1976. Moçambique impôs sanções à Rodésia, e a paz foi 
finalmente fixada em 1980, após a independência do Zimbabwe. 
 
A guerra civil foi travada de 1981-1992 entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e 
a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) (UNICEF, 2010). A Guerra Fria entre a União 
Soviética e os Estados Unidos da América (EUA) foi intensificada em países como Angola e 
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Moçambique com o fornecimento de apoio dos EUA para criar forças armadas para se oporem à 
ameaça do comunismo nos seus interesses. As estimativas indicam que a guerra civil matou cerca 
de um milhão de pessoas (7,0% da população), enquanto cinco milhões foram deslocados ou feitos 
refugiados nos países vizinhos. Houve também um grande número de pessoas internamente 
deslocadas em Moçambique durante este tempo. A guerra devastou a economia (ibid.) do país. Um 
acordo de paz entre a RENAMO e o governo acabou por ser assinado a 4 de Outubro de 1992. 
 
4.4.2 Crescimento Económico e o Produto Interno Bruto do País  

Apesar da guerra civil, a economia do país se recuperou nos últimos 20 anos. O governo fez tão 
grandes avanços na recuperação da sua economia que Moçambique foi o mais rápido crescimento 
da economia não petrolífera na África Subsaariana de 19093 a 2009 (Banco Mundial, 2011). Grande 
parte dessa recuperação é por causa de uma série de políticas de reforma macroeconómica 
iniciadas pelo governo que foram projectadas para estabilizar a sua economia (Indexmundi, 2013a). 
Essas políticas, juntamente com o apoio de doadores internacionais e eleições multipartidárias bem 
sucedidas desde 1994, levou à recuperação económica significativa. Por exemplo, de acordo com 
o Fundo das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF, 2010), o país experimentou um 
crescimento de 131% real entre 1992 e 2004, enquanto o seu PIB real ultrapassou o seu nível pré-
independência em 2001 (ibid.). 
 
De acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial, o PIB per capita de Moçambique em 2010 
foi estimado em cerca de US $ 458 (Banco Mundial, 2011). Comparando isto com os níveis de logo 
após a guerra, o PIB per capita do país foi de US $ 137 em 1993. Em 2007, a taxa de crescimento 
do PIB do país foi estimada pelo FMI em 4,7%, enquanto que a sua taxa de crescimento anual 
média foi de 7,6% entre 2005 e 2009 (FMI, 2011). Em 2010, o crescimento da economia de 
Moçambique situou-se em cerca de 6,5% (ibid.), Enquanto que em 2012, a sua taxa de crescimento 
foi estimada em 7,5% (Indexmundi, 2013a). Uma taxa de crescimento de cerca de 7,7% foi estimada 
para cima e até 2014. 
 
4.4.3 Agendas de Desenvolvimento de Moçambique  

Apesar de ter havido um progresso significativo na revitalização e crescimento da economia do país, 
Moçambique continua dependente do apoio internacional para mais uma parte substancial do seu 
orçamento anual. Com essa assistência internacional, vários programas de reforma económica 
foram iniciados desde o fim da guerra civil, o que contribuiu para a sua recuperação económica. Um 
deles inclui a primeira Estratégia de Redução da Pobreza do País (ERP) chamado Plano de Acção 
de Redução da Pobreza Absoluta (PARPA I) de 2001-2005 (GM, 2010). A estratégia visava a 
reforma institucional e proporcionar um ambiente propício para investimentos nos sectores público 
e privado. O crescimento do capital humano e da prestação de infra-estrutura produtiva também 
foram pilares dessa estratégia, a fim de facilitar o crescimento económico pós-guerra. A estratégia 
foi implementada em todo o país, e visava, uma ampla gama de sectores, como a gestão 
macroeconómica financeira, educação, saúde, agricultura, desenvolvimento rural, infra-estrutura 
básica e boa governação. 
 
O Plano Quinquenal do Governo, 2010-2014, é outra estratégia que visa combater a pobreza, a fim 
de melhorar os padrões de vida do povo Moçambicano. Ele tem como premissa os objectivos de 
paz, harmonia e estabilidade. (GM, 2010). Entre os seus vários objectivos estão os de garantir a 
segurança alimentar, aumentando a produtividade das actividades agrícolas, incentivando o uso da 
terra sustentável e o desenvolvimento do capital humano e da capacidade institucional, 
especialmente para o sector agrícola. Este plano foi precedido por um programa anterior, de cinco 
anos, 2005-2009, que também tinha em vista aumentar a produção de alimentos e a introdução de 
culturas de rendimento para garantir a segurança alimentar e excedentes para exportação local 
(ibid.). Este plano foi parcialmente galvanizado pela Estratégia da Revolução Verde (aprovada em 
2007), que foi um instrumento do governo para promover o plano quinquenal de 2005-2009. 
 
A mais recente ERP para 2011-2014, denominada PARP II, é destinado principalmente à redução 
da pobreza no país (FMI, 2011). Esta estratégia baseia-se na premissa das acções do governo de 
crescimento pró-pobre, que significa que as actividades económicas são orientadas a estimularem 
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amplos desenvolvimentos económicos entre os pobres para aliviar seu contexto de pobreza. 
Algumas das questões transversais mais importantes a serem abordada por esta estratégia incluem 
estimular o crescimento económico inclusivo, reforçando o sector agrícola e a produção dos 
agricultores (incluindo as exportações), bem como a criação de emprego e o estímulo ao 
desenvolvimento humano e social (ibid.). 
 
Com mais de 300 000 jovens que entram no mercado de trabalho a cada ano (FMI, 2011) tornou-
se uma prioridade para o Governo de Moçambique estimular o sector económico e incentivar mais 
oportunidades de emprego. No âmbito do PARP II, a primeira prioridade do governo é a estimulação 
de oportunidades de emprego, proporcionando atenção à criação de um ambiente favorável ao 
estabelecimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME). Ao atrair investimento nacional 
e estrangeiro de trabalho intensivo para o país (como através da liberalização do mercado e 
assinando contratos de concessão com as indústrias), o governo pretende, com o tempo, reforçar 
o papel das MPMEs na economia. Dito de outra forma, atraindo grandes indústrias, espera-se que 
o crescimento económico “desencadeie” para os empresários e as empresas locais. 
 

A Agenda de 2025 de Moçambique também tem sido influente no rápido encaminhamento 
económico do país. A agenda tem um forte impulso para o desenvolvimento social e inclusão social, 
e tem por objectivo lutar contra a pobreza e o analfabetismo, e superar o subdesenvolvimento 
económico. Ela descreve alguns dos seguintes objectivos estratégicos do país (cf. Banco Mundial, 
2011): 
1) Cultivar o capital humano através da melhoria das condições básicas de vida;  
2) Cultivar o capital social através da coesão nacional, paz e estabilidade;  
3) Promover a justiça social;  
4) Acelerar o acesso e posse da terra para as comunidades locais;  
5) Criar incentivos para a participação eficaz das mulheres e dos jovens na economia do país  
6) Desenvolvimento rural; e  
7) Apoiar os sectores empresariais.   
 
4.4.4 Sectores Económicos  

Apesar de a guerra ter influenciado muitos dos sectores económicos tradicionais de Moçambique, 
o país ainda é bem conhecido pela sua produção agrícola, incluindo algodão, castanha de cajú, 
açúcar, citrinos e cocos (Economia de Comércio, 2013). As exportações tradicionais incluem 
castanha de cajú, camarão, açúcar e algodão. O sector agrícola representa cerca de 32% das 
exportações do país, e é um dos pilares de investimento económico estratégico do país 
(Indexmundi, 2013a). Esse sector contribuiu com aproximadamente 24% do PIB do país em 2009 
(Governo de Moçambique, 2010). Portanto, não é surpreendente que o sector empregue cerca de 
80% da população activa (ibid.). O potencial para a produção agrícola continua a ser significativo, 
especialmente porque a produção de culturas alimentares tem um impacto directo sobre a 
segurança alimentar e desnutrição. Por isso, o governo incentiva o crescimento do sector, para 
diversificar a economia e os objectivos, no processo, para criar emprego, estimular a economia local 
e para galvanizar o desenvolvimento das MPME. 
 
Além da agricultura, os recursos naturais e indústrias extractivas de Moçambique têm sido muito 
significativos na recuperação da sua economia. De acordo com um relatório do Panorama 
Económico Africano (2011), vários projectos de mineração de carvão têm sido responsáveis pelo 
crescimento do PIB do país nos últimos anos. O Banco Mundial argumenta que as exportações dos 
recursos naturais tem sido, em grande parte, responsável pelo aumento comercial do país, com o 
alumínio, electricidade e gás sendo alguns dos principais recursos (Banco Mundial, 2011). O país 
também é rico em jazidas minerais grandes, como mármore, bentonita, carvão, ouro, granito e 
pedras preciosas. O alumínio, no entanto, continua a ser o produto de exportação mais importante 
(Economia de Comércio, 2013). 
 
O sector industrial contribui com cerca de 25% do PIB do país. Dentre as indústrias parcialmente 
responsáveis por esse crescimento estão aquelas relacionadas à extracção e produção de alumínio, 
produtos de petróleo, produtos químicos, têxteis, cimento, vidro, amianto, tabaco, alimentos e 
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bebidas (Indexmundi, 2013a). Considerando as exportações, cerca de 29% das exportações do 
país são exportadas para os seus parceiros na África do Sul, Bélgica, Itália, Espanha e China (ibid.). 
Também está previsto que a indústria extractiva vá galvanizar a economia do país nos próximos 
anos, especialmente no que diz respeito à evolução de mineração que, de acordo com o Banco 
Mundial (2011), se espera que aumentem à medida que mais investimentos de carvão se tornem 
operacionais. 
 
O sector de serviços também é significativo, uma vez que contabilizou em cerca de 44% da 
economia do país em 2012 (Indexmundi, 2013a). O crescimento também está previsto nos sectores 
da electricidade, água e saneamento, na sequência da implementação do Programa Nacional de 
Água e Saneamento Rural (PRONASAR). Compatível com o BAD, o programa visa, entre outras 
coisas, fornecer aos 3,8 milhões de habitantes rurais, serviços de acesso a água e saneamento 
melhorado (BAD, 2010). 
 

4.5 Agricultura e Segurança Alimentar  

4.5.1 Agricultura 

A agricultura é uma estratégia muito central das condições de vida de Moçambique, com cerca de 
36 milhões de hectares de terra arável adequados para a agricultura (Banco Mundial, 2010). De 
acordo com o Banco Mundial, destes, apenas cerca de 10% parecem actualmente sob cultivo, 
mesmo assim este sector é um dos principais pilares económicos do país. Em 2009, por exemplo, 
contribuiu em 24% do PIB do país, e emprega cerca de 80% da população activa do país (GM, 
2010). O Banco Mundial estima que 970% da produção agrícola vem de 3,2 milhões de explorações 
agrícolas de subsistência, com as fazendas ocupando em média cerca de 1,2 ha de área. De acordo 
com a CARE (2013), aproximadamente 72% das explorações têm menos de 2 hectares de tamanho. 
As mulheres desempenham um papel significativo nas produções agrícolas, e estima-se que cerca 
de 24% das explorações (ou pequenas propriedades) são chefiadas por mulheres (GM, 2010). 
Estes dados ilustram a importância deste sector, não só para a economia do país ", mas 
principalmente como uma estratégia de subsistência e segurança alimentar para a maioria rural. 
Por conseguinte, a importância de terra suficiente para a produção de alimentos no nos agregados 
não pode ser superestimada. 

 
Situado entre solos ribeirinhos ricos e áreas florestais degradadas, a grande maioria dos agricultores 
fazem o inter-cultivo de seus campos com uma variedade de produtos. Esta é uma importante 
estratégia na ausência do uso de fertilizantes, uma vez que preserva e promove a fertilidade do 
solo. O inter-cultivo é também uma técnica de economia de trabalho, uma vez que reduz a 
quantidade de trabalho necessária para cultivar terras. Culturas que são amplamente plantadas em 
áreas rurais incluem a mandioca, feijão, batata doce, milho, uma selecção de frutas e nozes (Osbahr 
et al., 2003). Estas são muitas vezes referidas como "culturas de seguros" ou "culturas alimentares 
básicas ', embora as planícies irrigadas também têm plantados vegetais e arroz para o potencial 
comercial. Ilustrando a importância dessas culturas alimentares, muito mais de 80% da superfície 
total dos terrenos de cultivo são utilizadas para a produção de sequeiro destas culturas (GM, 2010). 
O milho e mandioca continuam a ser as culturas dominantes em todo o país, embora os agregados 
familiares no norte também cultivam a mapira, algodão, gergelim e, por vezes, tabaco (como na 
Província de Tete). Grandes porções do norte de Moçambique são utilizadas para a produção de 
cajú para o mercado de exportação. A pecuária e criação de aves de capoeira, são praticadas 
principalmente por pequenas e médias famílias, sendo a criação de frangos, muito proeminente. A 
criação de gado também é significativa, especialmente no sul e centro do país (ibid.). 
 
Embora imperativa para a economia, a produção agrícola continua a ser praticada principalmente 
para a subsistência (ou seja, para o auto-consumo do agregado familiar), e é frequentemente 
caracterizada por baixos rendimentos e lucros modestos (GM, 2010). Uma razão para isso é a 
inadequada/falta de serviços de extensão agrícola nas zonas rurais, bem como de infra-estruturas 
de irrigação.  
 
Os baixos rendimentos são agravados pelo acesso limitado e uso de fertilizantes e pesticidas, bem 
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como da tecnologia agrícola (CARE, 2013). Por conseguinte, o Governo de Moçambique tem 
enfatizado a necessidade de estabilizar a produção agrícola nacional (República da Libéria, 2010). 
Concretizando este objectivo, a Política Agrícola e Estratégia de Implementação (PAEI), foi 
aprovada pelo governo em 1996, e ainda está em vigor. A política é baseada na expansão da 
capacidade produtiva e baseia-se em objectivos, tais como, dentre outros: 

1) Aumento do acesso à terra e ao planeamento e desenvolvimento da sua utilização;  
2) Aumento da produção da segurança alimentar auto-suficiente; 
3) Desenvolvimento de formação agrícola, pesquisa e serviços de extensão; e  
4) Desenvolvimento de infra-estruturas (ibid).  
 
O Governo de Moçambique aprovou a sua mais recente estratégia para o sector agrícola (Plano 
Estratégico para o Desenvolvimento do Sector da Agricultura, ou PEDSA), que está ancorada na 
Estratégia da Revolução Verde de Moçambique (2008) (Banco Mundial, 2010). O PEDSA não só 
prevê aumentar a produção de alimentos, mas também tem a intenção de gerar excedente de 
alimentos suficientes para que as pessoas possam comercializar tais produtos a nível regional; 
promovendo o uso sustentável dos recursos naturais. O PEDSA é uma perspectiva de 10 anos, e 
está em funcionamento entre 2010 e 2019 (ibid.). 
 

4.6 Condições de Vida Socioeconómicas  

4.6.1 Dinâmica dos Agregados e Equipamentos Sociais  

Num de um contexto de agregados familiares, definir e medir a gravidade da pobreza depende de 
múltiplas variáveis inter-relacionadas. Analisar a dinâmica de uso dos agregados com tais variáveis 
fornece um indicador útil do contexto de pobreza de uma determinada área. Alguns indicadores de 
pobreza que podem ser medidos incluem o padrão de vida de um agregado familiar, as taxas de 
consumo mensal, as receitas e despesas, a eficiência económica, o acesso ao crédito, e as 
desigualdades gerais.  
 
Como já foi explicado, a população moçambicana é em grande parte rural. As famílias são alargadas 
e podem incluir mais de uma família em uma única estrutura do agregado (ou herdade). Em muitos 
casos, uma população saudável do agregado também sinaliza uma família rica, especialmente 
porque muitos membros podem ser trabalhadores agrícolas que contribuem para a segurança 
alimentar e para a capacidade de ganho rendimento do agregado familiar. Portanto, não é 
surpreendente que, segundo as estimativas da UNICEF (2010), o tamanho médio do agregado seja 
de cerca de 4,7 membros nas áreas urbanas e 4.2 nas regiões rurais (população de facto). Para 
colocar esses dados em perspectiva, este é quase o mesmo que o tamanho médio do agregado de 
um país semelhante com o mesmo estatuto de IDH (em termos de pobreza multidimensional), como 
o Níger, onde o tamanho médio do agregado familiar compreende cerca de 5,2 membros. 
 
Estudos sobre a pobreza têm mostrado uma correlação positiva entre a intensidade da pobreza e 
os tamanhos dos agregados, especialmente se as famílias alargadas têm um grande número de 
adultos inactivos (Asogwa et al, 2012).: "[...] Quanto maior o número de adultos menos activos [... ] 
e crianças numa família, mais pesado é o fardo dos membros activos para atenderem aos custos 
de nutrição mínima do agregado familiar e, portanto, maior a probabilidade ou intensidade da 
pobreza, e vice-versa "(ibid:. 173). Mais membros do agregado familiar também aumentam os 
índices de dependência, uma vez que os encargos mais pesados são colocados sobre os membros 
activos que trabalham para atender às exigências nutricionais do agregado familiar. 
 
Considerando fornecimento de energia eléctrica, com base em estimativas de 2008, Moçambique 
produz em torno de 14.980 de quilowatt-hora (kWh) de energia e importa 3,436 bilhões kWh 
anualmente (Indexmundi, 2013b). A Electricidade de Moçambique (EDM) é uma empresa de 
propriedade 100 por cento Moçambicana, responsável pela geração, transporte, distribuição e 
comercialização de energia eléctrica em todo o país (GM, 2013). Ainda assim, muitas áreas rurais 
são privados de acesso à Rede Nacional de Energia Eléctrica (RNE). De acordo com o FMI (2011), 
a percentagem da população que utiliza energia eléctrica, um gerador ou energia solar para fins de 
iluminação, está em torno de 13,3 por cento. 
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Em termos de abastecimento de água, o Banco Mundial (2011) estima que o acesso ao 
abastecimento de água em áreas rurais, em 2010, atingiu o pico, em torno de 52,0%. Isso está em 
contraste com as áreas urbanas, onde o acesso à água melhorou de 50,0% para 60,0%. As zonas 
rurais são altamente dependentes da prestação dos furos ou poços com bombas manuais; muitos 
dos quais foram instalados por doadores internacionais. O abastecimento de água, no entanto, 
continua a ser, pouco fiável durante a estação seca como a redução do lençol freático. Esta situação 
é adicionada aos fracos e não operacionais pontos de água. O acesso a serviços de saneamento 
também estagnou em 40% nas áreas rurais, enquanto as populações das zonas urbanas viram uma 
melhoria dos serviços de saneamento de 50% para 64% (ibid.). 
 
A necessidade de intervenção no sector da água é uma alta prioridade do Governo de Moçambique, 
apoiada pelar Prioridade Nr3 da sua ERP. Esta prioridade tem como objectivo ampliar o acesso a, 
e o uso do, abastecimento de água potável e serviços de saneamento nas zonas rurais. No âmbito 
da sua ERP, o governo está sério sobre a reabilitação de fontes de água que estão localizados em 
áreas rurais, ao mesmo tempo que facilitando o acesso das famílias a esses pontos de água. 
 
4.6.2 Educação e Saúde  

Apesar de terem sido feitos grandes avanços desde a guerra civil, uma educação decente continua 
a ser um desafio, especialmente nas zonas rurais. O sistema educacional também sofreu 
tremendamente durante os anos de guerra, visto que as escolas foram um dos principais alvos para 
minar a popularidade da FRELIMO (Hanlon e Keynes, 2010). Em cerca de 54%, a taxa de 
alfabetização actual ainda está bem abaixo do padrão Africano de cerca de 65% em 2008 (Banco 
Mundial, 2011). Porém, encorajador, de acordo com o Banco Mundial (ibid.), foi que a taxa líquida 
de matrículas no ensino primário, com cerca de 96% em 2008. Em comparação com 45% em 1998, 
os dados representam uma melhoria significativa na matrícula escolar. Os dados podem ser 
atribuídos à disposição das escolas, visto que o acesso à educação subiu de cerca de 31% em 
2002/3 para 37,3% em 2008/9 (FMI, 2011). Este resultado é ofuscado pelo fato de que cerca de 
80% da força de trabalho não concluiu o ensino primário do segundo grau, enquanto um número 
significativamente reduzido de 13% da força de trabalho completou o ensino secundário (ibid.). 
 
A melhoria da saúde continua a ser um dos objectivos principais do país. Como estimado pelo FMI 
(2011), o acesso a uma unidade sanitária em 45 minutos de viagens a pé aumentou de 55% para 
65,0% entre 2002 e 2008/9. O maior ganho parece ter sido feito nas zonas rurais (e, especialmente, 
no norte de Moçambique), embora os serviços prestados permaneçam, em muitas áreas rurais, 
geralmente rudimentares. Apesar de terem sido feitos progressos na prestação de clínicas e 
serviços de saúde, a menos de cinco anos, taxa de mortalidade infantil estagnou a uma alta de 138 
por 1.000 nascidos vivos em 2008 (Banco Mundial, 2011). Contrariamente, estima-se que uma 
criança morre a cada 7,3 crianças nascidas. Este valor é significativamente maior do que países 
como o Níger que está localizado a um nível de IDH multidimensional da pobreza semelhante (89,7 
óbitos por 1.000 nascidos vivos) (Indexmundi, 2013c). Isso pode ser comparado a um país 
desenvolvido, como a Austrália, onde a taxa de mortalidade infantil é de cerca de 4,6 mortes por 
1.000 nascidos vivos (Indexmundi, 2013d). Mesmo que esta taxa seja elevada para Moçambique, 
ela reduziu de 144 por 1.000 nascidos vivos em 1996, que é o reflexo das melhorias, em especial 
no tratamento de creches pública e a disponibilidade das mesmos. 
 
Questões prevalecentes relacionadas com a saúde incluem altas taxas de infecção de tuberculose, 
malária e HIV/SIDA, que especialmente causam impacto sobre a demografia das comunidades 
rurais. A UNICEF estima que cerca de 1,6 milhões de moçambicanos vivem com HIV/SIDA, dos 
quais mais de 90m000 são crianças com idade inferior a 15 anos (UNICEF, 2013). A realidade desta 
doença é que ela reduz a expectativa de vida à nascença, que está actualmente estimada em cerca 
de 37,1 anos (ibid.). 
 
4.6.3 Oportunidades e Meios de Subsistência para a Geração de Renda das Famílias  

A população de Moçambique é pobre, sendo que cerca de 54% vive abaixo da linha de pobreza de 
cerca de US$ 1,25 por dia (Indexmundi, 2013a). Além de centros maiores, como Maputo e Pemba, 
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as oportunidades de emprego são limitadas. Em 1997, por exemplo, a taxa de desemprego oficial 
do país (que contabiliza a população activa) situou-se em torno de 21%, sendo que este número 
aumentou para 27% em 2011 (Panorama Económico Africano, 2011). A força de trabalho é de cerca 
de 10,1 milhões (estimativa de 2012), enquanto as mulheres representam mais da metade dessa 
força [cf. Indexmundi (2013a) e Portal Rural da Pobreza (2013)]. A maioria das pessoas na força de 
trabalho estão empregados (formal ou informalmente) no sector agrícola (cerca de 81,0%) 
(Indexmundi, 2013a). 
  
Com tal contexto de alta pobreza, as famílias rurais são forçadas a diversificar a sua geração de 
renda e subsistência dependentes de recursos, a fim de sobreviver. Como é o caso de muitos outros 
países africanos, o uso dos recursos naturais é parte integrante das práticas diárias de subsistência 
de muitas famílias, onde os recursos são recolhidos, processados e até mesmo comercializados 
para venda ou troca. Muitos Moçambicanos rurais também dependem muito da lenha, não só para 
cozinhar e para energia, mas também para fazer carvão. A venda de carvão é às vezes a única 
renda que uma família recebe, especialmente para as comunidades localizadas próximo às rotas 
de transporte movimentadas. Além disso, a carne de animais selvagens, mel, argila, as raízes das 
plantas, palha e outros materiais de construção e plantas medicinais são amplamente utilizados por 
muitos diariamente. A recolha destes recursos sustenta um grande número de moradores e, como 
actividade, também está embutida em muitas práticas culturais e rituais. 
 
A importância das oportunidades de emprego, especialmente para famílias dependentes da terra e 
dos recursos, não pode ser exagerada. Embora a maioria dos agregados familiares rurais sejam 
agricultores independentes, as oportunidades de mercado de trabalho não-agrícolas são muitas 
vezes importantes para a mitigação dos efeitos da seca (Giesbert e Schindler, 2012). Oportunidades 
alternativas de geração de renda também podem permitir que as famílias pobres superem a 
insegurança alimentar de curto prazo. De acordo com Osbahr et ai. (2008), muitos agregados 
familiares rurais em Moçambique são dependentes de trabalho migratório não-agrícola, para o qual 
os membros da família estão dispostos a migrar para pequenos trabalhos ou emprego assalariado 
regular. Nos últimos anos, algumas partes de Moçambique têm visto um declínio das indústrias 
locais, como, por exemplo, a indústria do cajú, o que contribuiu para o trabalho migratório não fiável; 
esse declínio causou um aumento do desemprego rural e uma dependência no trabalho temporário, 
local. 
 
4.6.4 Cultura e Religião 

Moçambique é um país culturalmente diverso com uma variedade de grupos tradicionais que falam 
cerca de 40 línguas diferentes (Our Africa, 2013). Alguns dos grupos locais incluem o Macua, 
Thonga, Shona / Ndau, Sena, Nyungwe e Yao (ibid.). Considerando as línguas, o Português 
continua a ser a língua oficial do país, apesar de uma série de línguas Bantu também serem 
indígenas, como Swahili, Makhuwa, Sena e Ndau 
 
Essa rica variedade de grupos também produz muitos costumes e culturas locais diferentes. Muitos 
dos costumes tradicionais estão profundamente enraizados nas culturas de cada grupo local, que 
são passados de geração para geração (Our Africa, 2013). Entre as muitas tradições, os cantos e 
danças são praticados em quase todas as culturas, que envolvem e moldam as crenças religiosas, 
métodos de cura e ritos de passagem para os homens e mulheres jovens. Muitas dessas danças 
são criadas com base em crenças tradicionais, algumas, por exemplo, para incorporar os espíritos 
dos antepassados, outras como tentativas de desafiar o domínio masculino sobre as mulheres. 
 
Em termos de religiões de origem não-Africana, por outro lado, de acordo com o censo de 1997, 
quase um terço dos moçambicanos são cristãos (28,4%), sendo o Catolicismo Romano a maior 
crença (Indexmundi, 2013d). Acredita-se que uma menor, com cerca de17,9% seja de Muçulmanos. 
 
Este capítulo forneceu um resumo do contexto social mais amplo de Moçambique, destacando as 
diferenças regionais importantes, onde aplicável. Embora não houvesse nenhuma razão para 
esperar que o contexto social da área do projecto seria significativamente diferente daquela descrito 
para o país como um todo, este foi investigado. Os resultados da linha de base social para a área 
do projecto são discutidos no capítulo seguinte. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Introdução  

Este capítulo descreve os dados obtidos durante o EBSE, discussões de grupos focais e entrevistas 
com informantes-chave. A primeira secção apresenta uma visão geral dos todas as CAPs e as suas 
comunidades básicas e estruturas das casas, equipamentos sociais e padrões de migração. Isto é 
seguido por uma descrição geral demográfica das famílias, sendo o agregado familiar a principal 
unidade de análise. Na medida do possível, os dados foram correlacionados com os dados do 
Censo de Moçambique 2007 (República de Moçambique, 2007). A Dinâmica dos agregados 
familiares, que incluem aquisição de casa própria, tomada de decisão e papéis sociais (incluindo os 
papéis de género), também são abordados. 
 
As condições de vida socioeconómicas são então consideradas, seguido por uma descrição das 
estratégias de subsistência, tais como ocupações dos membros, actividades e práticas comerciais 
agrícolas. O PD 6 da IFC exige que os implementadores avaliem os impactos dos seus projectos 
sobre os serviços dos ecossistemas e, consequentemente, sobre a população afectada. Tais 
serviços incluem uma variedade de recursos naturais e de processos que ocorre naturalmente dos 
quais a população local depende, como a água, a terra e os animais (entre outros). 
Consequentemente, uma secção deste capítulo é dedicada aos serviços dos ecossistemas, 
especificamente para ilustrar a medida em que os moradores afectados são dependentes de 
determinados serviços ecossistémicos. Isto é seguido por uma descrição da religião e dos recursos 
culturais, enquanto a seção final considera as preocupações e questões relacionadas com o 
projecto. 
 

5.2 As Comunidades Afectadas pelo Projecto    

5.2.1 Visão Geral e Dinâmica da População  

Conforme explicado na Seção 1.3.1, 18 as comunidades e uma cidade (Chemba) são consideradas 
neste relatório como CAPs, com base principalmente na sua proximidade com os limites do projecto. 
Estas comunidades estão listadas na tabela abaixo, que também indica a população estimada de 
cada comunidade e o número de agregados. 
 
Tabela 5.1: Resumo da Demografia das Comunidades Afectadas pelo Projecto EcoFarm 3 

Comunidade 
População EstimadaEstimated 

Population 
Número Estimado de Agregados  

Calamo  439 54.9 

Chapo 306 38.3 

Nhacola 337 42.1 

Bairro 1 
Constituindo a 

cidade de 
Cheemba 

700 

Chemba total: 2,513 

87.5 

Bairro 2 300 37.5 

Bairro 3 1253 156.6 

Bairro 4 260 32.5 

Antonio-Mbuzi 340 42.5 

Chimuana 178 22.3 

Lambane 1051 131.4 

Macanga* 1000  125.0 

Lambique 367 45.9 

Nhacalamo 528 66.0 

Galu  304 38.0 

Goba* 1000 125.0 

Lampiao 295 36.9 

                                                
3  Note-se que o número de agregados familiares é uma estimativa, uma vez que os chefes podem, 
no geral, não fornecer esta informação com qualquer precisão. Após outra pesquisa realizada em 
Novembro de 2013, para estabelecer números daqueles que podem ser economicamente movidos, 
algumas estimativas dos agregados foram actualizadas por dados mais precisos.  
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Comunidade 
População EstimadaEstimated 

Population 
Número Estimado de Agregados  

Chivulivuli 265 33.1 

Ndandula 454 56.8 

TOTAL (estimativa)  9,377 

* A população de Macanga e Goba não pôde ser obtida por causa da participação no momento da pesquisa. No entanto, 
a tabela fornece uma estimativa para estas duas comunidades, com base na população das comunidades vizinhas. 

 
Conforme ja foi indicado, o distrito de Chemba tem uma população estimativa de cerca de 65 660 
pessoas em 2007 (GM, 2007). Apesar de a Província de Sofala ter vivido uma imigração positiva 
de 1.7% in 2007, o Distrito de Chemba experimentou, simultaneamente, uma emigração de 1.1%, 
o que significa que mais pessoas deixaram o distrito.  
 

 

Ilustração 5.1: Comunidade de Goba conforme visto do Mt Caringamuamutsi de Goba 

 
Como mostrado na tabela acima, a cidade de Chemba é a mais populosa das CAPs em cerca de 2 
513 pessoas. Esta é seguida pelos três maiores comunidades, nomeadamente Lambane (cerca de 
1 051 pessoas), Goba (cerca de 1 000 pessoas) e Macanga (com cerca de 1 000 habitantes). Deve-
se notar que os números da população de Goba e Macanga não puderam ser obtidos a partir do 
chefes devido à relutância inicial de sua parte para divulgar essas informações para a equipe de 
estudo. No entanto, com base nas tendências populacionais das restantes comunidades, estes 
valores devem ser capazes de fornecer uma estimativa razoável da população. As menores 
comunidades são Chimuana, Chivulivuli e Lampião. 
 
A população total de CAP foi avaliada em 9 377 pessoas. No entanto, os números populacionais 
são normalmente sub-relatados em áreas rurais (especialmente porque as crianças muitas vezes 
não são contadas), o que significa que pelo menos 20% pode ser adicionado a este valor (com base 
na própria experiência da CES): com uma população total estimada de cerca de 10 000-13 000. 
Com base na população estimada do distrito em 2007, as CAPs constituem, portanto, entre 15,6 e 
20,3% da população do distrito. As famílias são grandes e a tradição cultural dos moradores reforça 
a prática da poligamia. Por exemplo, como discutido mais adiante neste capítulo, o tamanho médio 
da casa é de cerca de 8 membros. As mulheres compreendem aproximadamente 600% da 
população, o que significa que a relação homem-mulher para estas CAPs é de cerca de 1: 1,1.  
 
5.2.2 Equipamentos Sociais e Infra-estrutura Básica da Vila  

A tabela abaixo resume os equipamentos sociais e a infra-estrutura básica da vila.  
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Tabela 5.2: Equipamentos Sociais e Infra-estrutura Básica das Comunidades Afectadas pelo Projecto   

 

Vila 
Poços/Furos de 

Água/ Torneira de 
Água 

Escola Clínica Igrejas Cemitérios 
Campos de 

Futebol 

António-Mbuzi 
 

Furo de água 

 
Escola primária rudimentar 

abaixo da 3a 
(Gr1-3); extensão da Escola 

de Lambane’s 

    

(Chemba) 
Bairro 1 

 
Furo de água & poço 
com bomba manual 

 
Escola Primária 

(Gr1-7) 

Nenhuma 
   

(Chemba) 
Bairro 2  

Torneira de água 

Nenhuma Nenhuma 
 

Nenhum Nenhum 

(Chemba) 
Bairro 3 

Nenhuma  
Escola secundária 

(Gr8-12) 
  

Nenhum Nenhum 

(Chemba) 
Bairro 4 

Nenhuma  
Escola secundária privada 

(Gr8-12) 

Nenhuma 
   

Calamo 
 

(Poços com bombas 
manuais – 1 está 

estragado) 

 
Uma 

(Gr1-7) 

Nenhuma 
   

Chapo  
Poço com bomba 

manual 

 
Escola primária rudimentar 

abaixo da 3a 
( (Gr1-3); extensão da escola 

de  Chembal 

Nenhum 
   

Chimuana   
Furos de Água 

Nenhuma Nenhuma 
 

Nenhum 
 

Chivulivuli  
Poços com bomba 

manual 

Nenhuma Nenhuma Não 
  

Galu  
Poços com bombas 

manuais 

 
Escola primária (Gr1-5); 
extensão de Nhacalamo 

Nenhuma 
   

Goba  
Poço com bomba 

manual 

 
Escola primária 

(Gr1-5) 

Nenhuma 
   

Lambane 
 

Furo de Água 
 

Escola Primária (Gr1-7) 

Nenhuma 
   

Lambique  
Poço com bomba 

manual 

 
Primary school 

(Gr1-5) 

Nenhuma 
   

Lampiao 
 

Furo de Água 

Nenhuma Nenhuma 
  

Nenhum 

Macanga 
 

Furo de Água 

 
Escola primária (Gr1-5); 

extensão de Goba 

Nenhuma 
   

Nhacalamo 
  

Nenhuma Nenhuma 
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Vila 
Poços/Furos de 

Água/ Torneira de 
Água 

Escola Clínica Igrejas Cemitérios 
Campos de 

Futebol 

Poço com bomba 
manual 

Escola primária rudimentar 
(Gr1-2) 

Nhacolo  
Poço com bomba 

manual 

 
Escola primária rudimentar 

(Gr1-3); extensão de Bairro 1ª 
escola primária 

Nenhuma 
   

Nhandula  
Poço com bomba 

manual 

 
Escola primária (Gr1-7) 

 
(Rudimentar)    

 

Abastecimento de Água  

A maioria das comunidades ou tem um poço sem uma bomba manual, ou um poço com uma bomba 
de manual. As excepções são os dois bairros de Chemba (bairros 2 e 3). Nenhuma das 
comunidades tem qualquer latrina construída pelo governo ou por ONGs, uma vez que cada família 
tem suas próprias latrinas auto-construídas com revestimentos de palha e bambu. Os locais de cada 
furo de água e poço com bomba manual são mostrados na nas figuras 5.2-5.6.  
 

Escolas 

cas escolas secundárias estão localizados no Bairro 3 (única escola secundária do governo de 
Chemba), bem como no Bairro 4 (uma escola privada). Ambas as escolas oferecem educação de 
Gr8-12. Cinco escolas primárias estão localizadas respectivamente no Bairro 1 (Chemba; Gr1-7), 
Goba (Gr1-5), Lambane (Gr1-7), Lambique (Gr1-5) e Nhandula (Gr1-7). Além disso, as escolas 
primárias rudimentares que funcionam como extensões dessas escolas maiores servem as 
comunidades de Chapo, Galu, Macanga, Nhacalamo e Nhacolo. A maioria dessas escolas 
consistem estruturas de lama e palha, onde os professores da escola do governo, ensinam em 
escolas primárias maiores em Chemba, por exemplo, e dão explicações ad hoc durante a semana 
para Gr1-3 ou Gr1-5.  
 
A localização de cada escola é mostrada nas figuras 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5. 
 

Instalações Médicas 

Além de uma clínica em Chemba (Bairro 3, consulte a Figura 5.4), bem como uma estrutura 
rudimentar de lama com alguns suprimentos médicos em Nhandula, nenhuma outra vila tem uma 
clínica.   
 

 

Ilustração 5.2: Da esquerda para a direita: Uma escola secundária em Chemba; uma escola primária 
em Lambique; e classes de Gr1-3 cem Chapo como extensão da escola primária em Chemba.  

 

Igrejas e Cemitérios 

Considerando as infra-estrutura sociais religiosas, a maioria das comunidades tem mais de uma 
igreja e uma é normalmente tanto para o Cristão (em torno de 92,9% da população são cristãos) e 
para a fé islâmica. Por exemplo, quatro igrejas foram contadas no Bairro 1, enquanto Bairro 2, Bairro 
3, Lambane, Lambique, Macanga e Nhacolo todos têm três igrejas. As únicas comunidades sem 



Volume 3: Volume de Especialidade de AIAS –Avaliação de Impacto Social – Setembro 2014  

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      53           EcoFarm Lda 

igrejas no momento do estudo foram Nhacalamo e Chivulivuli. 
 
A maioria das comunidades têm pelo menos um cemitério central. Algumas comunidades, tais como 
Calamo e Nhandula, têm quatro cemitérios. 
 

Instalações Recreativas 

Visto que o futebol é jogado pela grande maioria dos homens na área, não é surpreendente que a 
maioria das comunidades tem pelo menos um campo de futebol, com a excepção de dois bairros 
em Chemba (bairros 1 e 2), bem como Lampião. As  Figuras 5,3-5,7 nas páginas seguintes ilustram 
a área de estudo, descrevendo todas as comunidades afectadas e infra-estrutura sociais básicas, 
como escolas, clínicas, furos e poços com bombas manuais. 
 
5.2.3 Terra  

Toda a terra é primeiramente detida pelo Governo de Moçambique, que também reconhece 
legalmente o papel dos sistemas costumeiros de posse. Na área rural estudada, embora a terra em 
última análise, pertença ao Estado, a área é controlada pelos chefes e anciãos que regulam a terra 
sob a custódia da Autoridade Tradicional de Sena (AT). Para a maior parte, a responsabilidade do 
governo em termos de prestação de terra gira em torno de registo e levantamento da terra. Os 
chefes, idosos e homens, por outro lado, são responsáveis pela alocação local de terras. 
 
A comunidade não tem o título legal a ou um certificado para a terra. No entanto, aproximadamente 
10% de todas as casas têm titularidade legal das terras das suas casas (ou herdades). O maior 
grupo de detentores de títulos de terras são de Chemba (cerca de 21,4% dos que têm título), 
seguido por algumas famílias na área de Macanga e Lambique que, de acordo com o Administrador 
do Distrito, foram reassentadas pelo governo para estas comunidades nos últimos anos, em 
resposta a um risco de inundação perto do rio Zambeze. 
 
5.2.4 Conflito Social  

Não foi registada nenhuma forma de conflito social entre os aldeões, embora pequenos crimes, 
como roubos são sempre parte de qualquer comunidade rural. Qualquer conflito social ou crime é 
normalmente dado a conhecer aos chefes ou anciãos dentro das comunidades estudadas, sendo 
que a esquadra mais próxima está localizada em Chemba. 
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Figura 5.1: Locais dos Equipamentos Sociais em torno de Nhandula, Chivulivuli e Goba  
 
Legenda: Villages=Comunidades; Watering Points=Ponto de recolha de água; EcoFarm Villages= Comunidades da 

EcoFarm; Village Infrastructure=Infraestruturas Comunitárias; Schools=Escolas; Main Roadas= Estradas Principais; Goba 
Primary School= Escola Primária de Goba; Goba borehole=Furo de Goba; Chivulili well with hand pump=Poço de Chivulili 
com bomba manual; Nhandula clinic= Posto de saúde de Nhandula; Nhandula Primary School=Escola Primária de 
Nhandula; Poço de Nhandula com bomba manual;  
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Figura 5.2: O Local do Furo de Água de Macanga       
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Figura 5.3: Locais dos Poços de Água, Escolas, Esquadra da Polícia e o Posto de Saúde   
Legenda: Villages=Comunidades; Watering Points=Ponto de recolha de água; Village Infrastructure=Infraestruturas 

Comunitárias; Schools=Escolas; Main Roadas= Estradas Principais; Chemba Private Secondary School= Escola 
Secundária Privada de Chemba; airstip=pista de aterragem; Chemba Secondary School= escola Secundária de Chemba; 
Bairro 2 Water tap = Torneira de água do Bairro 2; Chemba Clinic = Posto de Saúde de Chemba; Chemba Police 
Station=Posto policial de Chemba; Chemba Primary School=Escola Primária de Chemba; Chemba water tap=Torneira de 
água de Chemba. 
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Figura 5.4: Locais dos Poços de Água e Escolas   
Legenda: Villages=Comunidades; Watering Points=Ponto de recolha de água;Village Infrastructure=Infraestruturas 

Comunitárias; Schools=Escolas; Main Roads= Estradas Principais; Tsoni Farm= Farma Tsoni; Expanding Youth 
COCOs=Expansão da COCO Jovens; Calamo Well with hand pump=Poço de Calamo com bomba manual; Poço de 
Nhacolo com bomba manual; Nhacolo Primary School=Escola Primária de Nhacolo; Chapo Well with hand pump=Poço 
de Chapo com bomba manual; Chapo Primary School= Escola Primária de Chapo; Nhacalomo Primary School= Escola 
Primária de Nhacalomo; Nhacalomo Well with hand pump=Poço de Nhacalomo com bomba manual 
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Figura 5.5: Local do Poço de Água de Galu e da Escola Primária   
Legenda:Villages=Comunidades; Watering Points=Ponto de recolha de água; Schools=Escolas; Main Roads= Estradas 

Principais; Tsoni Farm= Farma Tsoni; Expanding Youth COCOs=Expansão da COCO Jovens; Galu Village=Comunidade 
de Galu; Galu water well=Poço de água de Galu; Galu Primary School=Escola Primária de Galu. 
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5.2.5 Padrões de Migração  

A migração pode ser definida como um fenómeno onde os indivíduos ou grupos de pessoas se 
deslocam de uma residência para outra por uma variedade de razões. Algumas destas podem incluir 
a procura de oportunidades de emprego, padrões de trabalho sazonal e/ou conflitos ou guerras. 
Dois tipos de padrões de migração podem ser distinguidos, a saber, a imigração e emigração. O 
primeiro refere-se a uma situação em que as pessoas migram para uma área, aumentando assim 
a população da área, enquanto o segundo indica o contrário, onde as pessoas saem de uma zona. 
 
Os padrões de migração, especialmente migrantes do sexo masculino em Moçambique, têm sido 
bem estudados, especialmente porque esses padrões se relacionam com os períodos pré e pós-
guerra. Na sua contabilização de migração laboral e da mortalidade infantil em Moçambique, 
Yabiku, Agadjanian e Cau (2012) revelam uma forte correlação entre a saúde da criança e a 
migração dos pais como trabalhadores. A partir desses estudos, começamos a compreender a 
natureza complexa dos padrões de migração de trabalho, e como isso afecta as os agregados, as 
famílias e as crianças que são muitas vezes deixados para trás enquanto, por outro lado, os homens 
de agregados familiares estão a trabalhar em uma área diferente. O fenómeno e a capacidade de 
as comunidades e vilas das zonas rurais responderem a um afluxo de trabalhadores migrantes são 
altamente dependentes da cultura e dos arranjos de nível domiciliar entre os seus membros. No 
entanto, o que permanece em grande parte por estudar é a forma como os migrantes são absorvidos 
em comunidades e famílias, bem como a forma como isso muda temporariamente ou 
longitudinalmente a dinâmica dos padrões de apoio das vilas e dos agregados. 
 
A maioria dos moradores (97,5%) da área do projecto são membros da tribo Sena, embora alguns 
sejam afiliados a outras, tais como o Bachane, Macua, Matswa, Manhembane, Ndau e Chuabo. O 
grosso de todos os agregados nessas vilas são permanentes (82,2%) e a maioria se estabeleceu 
mesmo antes da primeira guerra Moçambique (cerca de 1977). Muitas comunidades foram 
proclamadas após ou antes de quando Moçambique obteve a sua independência em 1975, como 
Nhacola, Goba e Antonio-Mbuzi. Outras comunidades, como o bairro de 1 e 2 de Chemba são 
relativamente novas extensões de Chemba, estabelecidas por volta de 1997/8. 
 
Embora a dinâmica histórica da população seja difícil de determinar para essas comunidades rurais, 
as discussões dos grupos focais revelaram que a maioria das comunidades tem visto um 
crescimento populacional na última década, apesar da perda líquida de indivíduos do distrito. 
Grande parte deste crescimento pode ser atribuído a um aumento normal na população da 
comunidade visto que isso está relacionado com as famílias alargadas e polígamas, e uma 
diminuição nas taxas de mortalidade infantil. Para apoiar esses dados, quando as famílias foram 
questionadas quando os seus chefes de família (CF) migraram pela primeira vez para a respectiva 
comunidade, 84,0% confirmaram que sua casa foi fundada nos últimos 20 anos (1993-2013). Cerca 
de 2,2% dos domicílios foram fundados em suas comunidades, entre 1960 e 1989. Além do facto 
de que as comunidades parecem ter se expandido nos últimos anos, algumas também experimentar 
um fluxo pequeno de pessoas durante diferentes épocas do ano. A maior parte desse fluxo refere-
se a funcionários públicos temporários, tais como professores, enfermeiros e agentes de polícia que 
trabalham temporariamente em Chemba. 
 
Os dados não revelaram uma tendência de migração significativa na área, o que faz sentido porque 
alguns sectores económicos dão um impulso para o trabalho migratório. Alguns trabalhadores 
migrantes do Malawi têm sido observados, no entanto, na comunidade de Macanga. Esses 
trabalhadores foram temporariamente alojados durante a construção de casas de reassentamento 
oferecidas pelo governo para um número de beneficiários. 
 

5.3 Demografia  

5.3.1 Visão geral  

Em termos da divisão por sexo na região, as mulheres representam cerca de 60,0% da população, 
o que significa que a relação homem-mulher para estas CAPs é de cerca de 1: 1,1. Esta é 
exactamente a mesmo que a relação homem-mulher para a Província de Sofala. De todos os 
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agregados estudados (285 em número), apenas 13% eram chefiados por mulheres. 
 
A tabela abaixo fornece as diferentes categorias de idade para as vilas estudadas. No total, 2 285 
membros do agregado foram registados no estudo.  
 
Tabela 5.3: Análise da Idade da População Estudada    

Categorias de Idade Nr % % (Distrito de Chemba)* 

0-6 598 26.2 41.0 

7-14 584 25.6 12.0 

15-18 226 9.9 9.8 

19-29 334 14.6 13.4 

30-64 442 19.3 20.6 

65-99 54 2.4 3.2 

Unsure 47 2.1 0.0 

TOTAL  2285 100 100.0 

* Governo de Moçambique, 2007 

 
Pode ser deduzido a partir da tabela acima que a maioria (51,8%) de todos os membros da 
comunidade são de 14 anos de idade ou menos. Estes dados se alinham com as estatísticas 
demográficas de Moçambique 2007, que indicam que 53% da população no distrito de Chemba 
tem14 anos ou menos (GM, 2007). 
 
Cerca de 35,5% da população das comunidades está em idade escolar (entre 7 e 18 anos). 43,8% 
da população pode ser classificada como estando em idade activa entre aproximadamente 15 e 64 
anos, enquanto que muito poucas pessoas têm 65 anos ou mais (2,4%). Isto significa que as 
oportunidades de emprego e económicas são necessárias para sustentar um grande grupo em 
idade activa, bem como uma população jovem significativa que precisa diversificar suas 
oportunidades de geração de renda à medida que a população aumenta e a demanda por recursos 
naturais e terras agrícolas cresce. 
 
Sena é a língua materna de todos os moradores, enquanto uma percentagem significativa de 40% 
das famílias afirmaram que os seus membros não podem falar Português. 
 
5.3.2 Avaliação da Vulnerabilidade  

5.3.2.1 Visão Geral  

Em qualquer comunidade, certas secções da população são mais vulneráveis à mudança, tendo 
que se adaptar ou mitigar os seus meios de subsistência em resposta a novos ambientes. O 
desenvolvimento sempre traz consigo uma mudança do meio ambiente, seja positiva ou negativa, 
e força as comunidades a adaptarem-se ou diversificarem os seus meios de subsistência para 
acomodar estas mudanças.  
 
O Banco Mundial define grupos vulneráveis ou desfavorecidos como crianças, órfãos, refugiados, 
mulheres, os deficientes e/ou idosos. Embora não devam ser feitas generalizações, estes grupos 
mostraram ser susceptíveis à vulnerabilidade, visto que têm sido tradicionalmente ignorados, 
isolados ou marginalizados nas anteriores iniciativas de desenvolvimento. Estes grupos também 
exibem traços particulares que os tornam mais vulneráveis às mudanças socio-ambientais, na 
medida em que essas mudanças ameaçam os seus meios de subsistência e sobrevivência. A 
juventude, por exemplo, carece de mecanismos suficientes para lidar com certas situação (como 
recursos financeiros ou habilidades de negócio) para permitir que estes se adaptem à mudança do 
ambiente. Da mesma forma, devido ao seu estatuto geralmente mais baixo nas comunidades rurais, 
as mulheres são geralmente marginalizadas e negativamente afectadas por projectos, visto que 
elas não são parte dos processos de tomada de decisão e não têm acesso semelhante aos 
benefícios dos projectos (as mulheres geralmente recebem menos salário, ou não recebem 
empréstimos, por exemplo).    
 
A avaliação do contexto de vulnerabilidade de uma CAP do projecto tornou-se cada vez mais 
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importante, uma vez que as medidas de mitigação precisam de estar vigor para garantir que os 
implementadores prestem atenção às necessidades desses grupos. Esta avaliação precisa de 
fornecer as orientações do projecto, de forma a mitigar os impactos negativos que são 
especialmente muito sentidos por estes grupos. Mais importante, como muitos dos agregados 
estudados enfrentam o deslocamento económico, como a aquisição das suas machambas pelo 
projecto, estes grupos podem ser afectados de forma desigual. Três categorias são brevemente 
consideradas abaixo, nomeadamente os idosos, as mulheres e crianças, e os deficientes.  
 

5.3.2.2 Os Idosos  

A Tabela 5.3 indicou que cerca de 2,4% da população está acima de 65 da idade. Embora em 
minoria, estes cidadãos devem ser considerados como vulneráveis por várias razões. Uma das 
razões é que os idosos normalmente requerem serviços adicionais de saúde, especialmente tendo 
em conta as circunstâncias atingidas pela pobreza com que esses moradores vivem. Qualquer 
impacto relacionado com o projecto deve, portanto, considerar os membros mais velhos da 
comunidade. Isso ocorre porque esses membros muitas vezes têm problemas relacionados com a 
saúde (especialmente de audição, dores nas articulações e problemas de vista), tornando-os 
vulneráveis às consequências repentinas do aumento do tráfego ou maquinaria pesada. Todas 
essas doenças podem dificultar a sua capacidade de reagir rapidamente em resposta aos impactos 
relacionados com o projecto. Outra razão é que os idosos gozam de estatuto elevado na sua cultura, 
e continuam a dar liderança e tomar decisões-chave. Portanto, qualquer impacto induzido pelo 
projecto, será directamente sentido pelos anciãos, que são geralmente responsáveis pela tomada 
de decisão e, em especial, pela resolução de conflitos. 
 
Além disso, devido à falta de hospícios e serviços do Estado para idosos na área, as famílias 
geralmente ajudam os seus parentes mais velhos. Dado o forte tecido social e coesão na área (e 
uma cultura de respeito para com os mais velhos), durante as discussões dos grupos focais, a 
maioria reconheceu que os idosos dependem de membros da família para assistência e cuidados 
de velhice. Nenhum apoio é prestado pelo Estado. Consequentemente deve ser dada atenção 
especial à garantia de que os idosos não serão negativamente afectados pelo projecto. 
 

5.3.2.3 Mulheres 

A pesquisa revelou que as populações masculina e feminina são quase iguais, enquanto uma 
percentagem significativa de 13% dos agregados são chefiados por mulheres. Embora isto possa 
ser uma afirmação especulativa, há espaço para argumentar que estas comunidades são ainda 
patriarcais, com base nos papéis que os homens têm em termos de lidar com as finanças. As 
famílias chefiadas por mulheres são geralmente vulneráveis a qualquer impacto induzido pelo 
projecto, especialmente reassentamento ou deslocamento económico, pelas seguintes razões: 

1) Para além de chefiarem os agregados, as mulheres também são responsáveis pelas tarefas 
domésticas diárias, como lavar a roupa, recolha da lenha, cozinhar e cuidar das crianças. Isto 
significa que s mulheres que chefiam os agregados têm de trabalhar mais. 

2) A responsabilidade acrescida agrava o peso da pobreza vivida por famílias chefiadas por 
mulheres, uma vez que elas são também responsáveis por tarefas normalmente consideradas 
predominantes dos homens, como as finanças da família, agricultura, tomada de decisão e 
manutenção da casa, como reparar paredes e tectos de palha rachados).  

 
Esta vulnerabilidade, relacionada com as responsabilidades acrescidas, é agravada pela 
insegurança da terra em Moçambique, onde as mulheres geralmente não são dadas a oportunidade 
de possuir terra, que coloca em risco elas serem privadas da sua principal fonte de geração de 
renda. A terra fornece a principal fonte de renda, mas acima de tudo, alimento. As mulheres são 
normalmente as primeiras a terem de lidar com a insegurança alimentar e crianças desnutridas 
[consulte, por exemplo, Gladwin et al. (2001) sobre o papel da segurança alimentar Africana e 
estratégias de meios de subsistência dos produtores rurais].  
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A subordinação feminina está muitas vezes enraizada na tradição local e finanças domésticas. Em 
muitas comunidades rurais africanas as finanças domésticas são geridas por homens, e este é o 
caso nestas CAPs. Quando as mulheres foram questionadas, durante o grupo focal de mulheres, 
sobre como gerem as finanças, a grande maioria concordou que seus maridos lidam com o dinheiro 
dos seus lares. Algumas mulheres acreditam fortemente que elas estariam em melhor posição para 
gerir as finanças domésticas visto que, na sua opinião, as mulheres têm uma conexão emocional 
com as necessidades de seus membros da família e iriam, portanto, em primeiro lugar, comprar 
itens alimentares. Muitas mulheres acreditam que os homens, alternativamente, são mais distraídos 
sobre como gastar o dinheiro no agregado familiar, e preferem usar a maior parte do rendimento 
dos seus agregados familiares em itens de menor prioridade, que muitas vezes incluem álcool. 
 
A discussão do grupo focal de mulheres revelou que um desafio adicional que influencia e afecta 
os meios de vida das mulheres é o alcoolismo. Uma vez que as oportunidades de emprego são 
bastante limitadas na área, alguns homens tendem a preencher esse vazio bebendo álcool. Isso, 
em muitos casos, é agravado pelo facto de que alguns homens esperam que as suas esposas 
façam bebida tradicional para eles. A consequência do excesso de indulgência com o álcool é 
muitas vezes a violência doméstica e, por vezes, sexual. Parece existir forte ligação entre o 
consumo pesado de álcool e o assédio sexual, visto que se diz que alguns homens se tornam 
violentos e autoritários, depois de terem consumido álcool. À luz destes encargos extras com os 
quais muitas mulheres precisam lidar, muitas delas são da opinião que as oportunidades de 
emprego iriam reduzir os actuais níveis de violência doméstica, porque os homens, em particular, 
teriam, então, uma fonte credível de emprego e, consequentemente, estariam preocupados com 
um meio alternativo de subsistência. 
 

5.3.2.4 Mulheres e Deficientes    

Em Moçambique, os jovens podem ser definidos como aqueles entre as idades de 15 e 30 anos 
(CASE, 2002). Usando esta definição a pesquisa estimou a população Jovem em torno de 24,5% 
da população das comunidades. É de se esperar que estes jovens estejam a procura de 
oportunidades de emprego. A falta de educação e saúde de qualidade apoiadas pelo governo expõe 
a maioria das crianças na área de estudo a uma série de vulnerabilidades, tais como doenças e 
analfabetismo. Além disso, as crianças são muitas vezes chamadas a contribuir para os 
rendimentos das famílias, por exemplo, a venda de produtos agrícolas. 
 
Foram registados cerca de 25 membros do agregado familiar com deficiência, que se converte em 
cerca de 1,1% de toda a população do estudo. Essa deficiência pode ser uma consequência directa 
da guerra, tal como a amputação ou cegueira, o que também pode gerar outras formas de 
deficiência, tais como surdez, paralisia ou doença mental. 
 

5.4 Dinâmica dos Agregados Familiares 

5.4.1 Estruturas dos Agregados  

As estruturas dos agregados podem ser classificadas em duas categorias, a saber estruturas 
primárias e secundárias. Estruturas primárias são geralmente aquelas das quais um agregado 
familiar depende diariamente para a sua sobrevivência, como uma casa para dormir ou viver. 
Estruturas secundárias são geralmente estruturas complementares utilizadas para suportar o 
padrão de subsistência do agregado familiar. Estas podem incluir recintos para animais, galpões 
abertos ou fechados, casas de armazenagem de sementes ou edifícios comunais. 
 
Conforme indicado na figura abaixo, algumas famílias só têm uma ou duas estruturas (apenas 21%), 
e a maioria das famílias tem mais de duas. 37.3% dos agregados possui seis ou mais estruturas. 
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Figura 5.6: Percentagem de estruturas que pertencem aos agregados 
 
A utilização de cada estrutura é representada na figura abaixo (isto exclui as estruturas de criação 
de animais, que são discutidas na Secção 5.7.4):  
 

 

Figura 5.7: Utilização das estruturas dos agregados familiares (% ou todas as estruturas 
registadas)  
 
Conforme mostrado na figura, quase metade de todas as estruturas registadas (47%) são usadas 
apenas para dormir. Além da categoria "Outros", que inclui estruturas de lazer e estruturas 
espirituais, a terceira maior categoria de utilização das estrutura (17,5%) é para casas de banho e 
chuveiros das casas (geralmente latrinas e baldes de água), seguias por casas para habitação 
(7,2%), armazéns agrícolas (5,6%), cozinhas (3,9%) e edifícios comerciais (0,5%). 
 
A Ilustração 5.3 apresenta uma colagem da maioria das estruturas típicas dos agregados registados 
nas CAPs. 
 
5.4.2 Composição dos Agregados Familiares 

O termo agregado familiar não se refere a uma construção física. Em vez disso, ele se refere a um 
grupo de membros que partilham uma casa, renda, bens e/ou recursos, pelo menos, uma vez por 
semana. O termo considera a população factual da família - todos os membros, incluindo os 
migrantes, que se consideram parte da família. 
 
A maioria das famílias se instalaram permanentemente na área (82,2%), enquanto 17,8% foram 
classificadas pelos entrevistados como temporárias (muitas vezes durante apenas uma temporada). 
Este último refere-se às famílias que se instalaram na área, migrantes e / ou os trabalhadores 
sazonais, ou famílias que vivem temporariamente na área por um período de tempo em busca de 
oportunidades de emprego ou para cultivar. 
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O estudo calculou o tamanho médio das famílias em aproximadamente 8 membros por agregado 
familiar (a população de facto). Estes grandes tamanhos das famílias sugerem a cultura da 
poligamia, visto que os homens costumam ter mais de uma esposa nestas comunidades (por vezes 
mais de cinco). Além disso, com uma elevada taxa de desemprego de 22%, estes grandes 
tamanhos dos agregados também revelam altas taxas de inter e intra-dependência familiar, visto 
que a força de trabalho desempregada representa um fardo muito mais pesado sobre os membros 
empregados, para que estes reúnam recursos para apoiar toda a família e para cobrir os custos de 
vida diários associados com, dentre outros, a nutrição, saúde e educação. 
 
Embora o número de mulheres e homens seja quase igual, as delimitações dos papeis domésticos 
não estão distribuídos de forma igual. O estudo revelou que os agregados familiares chefiados por 
homens representam 87% de todas as casas. Embora especulativos, estes dados podem indicar a 
medida na qual estas comunidades são patriarcais na sua cultura (consulte a secção a seguir), bem 
como o papel dominante que os homens desempenham no processo de decisão e liderança na 
área. 
 
A maioria dos agregados familiares na área de estudo parecem compreender membros da família 
mais restrita, consistindo em pais e filhos. Poucas famílias (3,2%) têm nas suas famílias, membros 
que não estão relacionados com a família, como filhos adoptivos ou dependentes não ligados.
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ESTRUTURAS DAS COMUNIDADES  

 

Ilustração 5.3: Estruturas das Comunidades 

A–Latrina; B–Pequena casa para dormir; C–Casa para dormir; D–Área para cozinhar; E–Igreja; F–Tenda de Mercado; G–Poço com bomba manual; 
H–Campo de futebol; I + J–Armazém e celeiro de milho e grão; K–Estrutura de sombra e de armazenamento (no tecto de palha).  
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5.4.3 Tomada de Decisão e Papeis Sociais  

Durante as discussões dos grupos focais, os participantes foram questionados sobre quem é a 
autoridade que toma as principais decisões na sua comunidade. Embora muitos tenham 
mencionado os seus chefes de comunidade e secretários, é interessante notar que as comunidades 
mais próximas da Cidade de Chemba e os seus bairros, apontaram o administrador e os seus 
poderes como os últimos decisores na área.  
 
Em muitas comunidades Africanas, as variáveis de género e idade jogam um papel central na 
distinção e delimitação dos papéis e responsabilidades sociais. Geralmente, as mulheres têm as 
responsabilidades sobre as tarefas domésticas gerais que envolvem cozinhar, a recolha diária de 
lenha e água, mas também actividades agrícolas particulares. Os homens, alternativamente, são 
geralmente encarregados pela caça, forragem, agricultura e tomada de decisão. Como resultado 
disto, sabe-se que a exclusão social (especialmente de mulheres jovens e meninas) persiste, 
especialmente nas zonas rurais onde os papéis associados ao género são estritamente definidos e 
continuam implicitamente culturalmente aplicáveis. Essa diferenciação é também fortemente 
reforçada nos sistemas de posse de terra, onde as mulheres Africanas são conhecidas como tendo 
pouca autoridade e autonomia na tomada de decisões, aquisição ou posse de terra (cf. Arndt, 
Benfica and Thurlow, 2011). No entanto, as mulheres são em grande parte responsáveis pela 
nutrição do agregado familiar e segurança alimentar. Pessoalmente gastando muito tempo nas 
comunidades Africanas, o escritor do relatório viu crianças a chamarem as suas mão quando 
estavam com fome, mas com medo de fazê-lo em frente dos seus pais. As mulheres estão, portanto, 
na linha da frente quando a insegurança alimentar afecta o agregado. 
 
Os papéis sociais não são apenas definidos através de linhas de género, mas também entre os 
grupos etários. Durante os grupos focais, os homens e as mulheres foram solicitados a listarem as 
suas tarefas diárias num esforço para determinar os papéis do género e da juventude. Das 
discussões, ficou claro que o trabalho relacionado com a agricultura (por exemplo escovar, arar e 
plantar) é amplamente partilhado entre todos os membros do agregado, apesar das tarefas 
onerosas como o corte de árvores, tendem a ser realizadas por homens. As mulheres são 
predominantemente responsáveis pelo trabalho nas machambas, na cozinha, de lavagem e de 
cuidar das crianças. As meninas também ajudam no cuidado com as crianças e a preparação diária 
dos alimentos. Os homens têm a tarefa de trabalhar nas machambas, fazendo carvão, tarefas 
relacionadas com a carpintaria como fazer cadeiras e mesas, bem como cuidar do gado. A 
construção de abrigo é também, em grande parte, atribuída aos homens.  
 
Em termos das responsabilidades da juventude, muitos concordaram que os membros mais novos 
são em grande parte responsáveis por cuidar das crianças, embora a busca por alimentos e a 
recolha de lenha também sejam actividades nas quais a geração mais jovem está 
predominantemente envolvida. Durante o período de pesquisa, os homens mais novos foram 
frequentemente vistos a caçar e na busca de alimentos.  Os homens tendem a desfrutar da maior 
antiguidade e de status (especialmente homens mais velhos), sendo que eles também são 
responsáveis pela resolução de conflitos e litígios, bem como na tomada de decisão.  
 

5.5 Condições Socioeconómicas de Vida  

5.5.1 Educação 

A Secção 5.2.2 indicou que a maioria das comunidades tem escolas primárias, ao passo que a 
única escola secundária está localizada em Chemba, no Bairro 4. O sistema de ensino em 
Moçambique consiste em ensino primário e secundário. O ensino primário compreende as classes 
1ª à 7ª, enquanto que os ingressos na escola começam com seis anos de idade. As crianças são 
matriculadas no ensino secundário (8ª à 12ª classes) com cerca de 12 ou 13 anos de idade. A figura 
abaixo mostra o estágio educacional de todos os membros com mais de 18 anos de idade. 
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Figura 5.8:  Estágio educacional dos agregados familiares (% dos membros com mais de 18 
anos de idade)  
 

Como se pode deduzir a partir da Figura 5.8 acima, os dados da pesquisa indicam que, dos 
indivíduos com mais de 18 anos, uma proporção significativa (48,9%) não tem qualquer tipo de 
educação formal. Este número faz sentido em relação à taxa de analfabetismo do Distrito de 
Chemba de cerca de 70% da população (GdM, 2007). De acordo com o censo de 2007, 
significativamente, mais mulheres são analfabetas em relação aos homens (88,2%, em oposição a 
45,3%). 
 
Aproximadamente 11,9% concluiu apenas o ensino primário, enquanto quase smilarmente 10.5% 
completou parte do ensino secundário. Cerca de 63,3% dos agregados familiares indicou que os 
seus filhos serão enviados para a escola secundária em Chemba. 
 
Embora a maioria das comunidades tenha escola primária, a taxa de frequência escolar é muito 
baixa. Por exemplo, daquelas crianças entre 6 e 18 anos de idade, apenas cerca de 40,5% foi 
identificada pelos entrevistados como atendentes a escola (isso inclui ligeiramente mais meninos 
que meninas). Isso significa que apenas cerca de uma criança nesta faixa etária frequenta a escola 
para cada dois ou três filhos. A razão para esta baixa taxa de frequência pode ser acrescida a vários 
factores, sendo um deles o facto de as crianças (na maioria das vezes meninas) serem muitas vezes 
necessárias nas machambas, e, portanto, impedidas de frequentar a escola. Esta especulação é 
apoiada pelos resultados, onde 6,5% das crianças nessa idade aparentar estar a ajudar a família 
ou tarefas relacionadas com a machamba durante o horário escolar. Outras razões também podem 
ser a falta de obrigatoriedade de frequência escolar (especialmente porque nem todas comunidades 
têm uma escola primária), deterioração dos edifícios escolares, bem como a existência de muito 
poucos professores nas escolas primárias. Alguns inquiridos explicaram também que prefereriam 
enviar seus filhos à escola, no entanto, as despesas ligadas à livros e uniformes escolares eram 
excessivas. Ademais, na ausência de um sistema de autocarro escolar público, um grave 
constrangimento em frequentar a escola secundária é também a distância para Chemba, como 
poucas famílias podem pagar o transporte. 
 
5.5.2 Água, Saneamento e Despejo de Resíduos 

Nenhuma família tem acesso directo à água encanada, e todos os residentes são dependentes dos 
pontos de água que incluem poços formais construídos com bombas manuais, poços cavados à 
mão ou torneiras de água. 
 
Durante a viagem ao local da SIA, foram registrados vários pontos de água nas comunidades ou 
perto destas. As posições dos pontos de água conhecidos estão indicados na Tabela 5.4, bem como 
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nas Figuras 5.2-5.5. Algumas comunidades não parecem ter qualquer acesso a um ponto de água 
formal. Estas incluem os Bairros 3 e 4. Os pontos de irrigação são também, às vezes, utilizados 
para o gado. 
 
Os moradores são frequentemente envolvidos na gestão desses pontos de água através de comités 
de água, com a provisão de formação em manutenção de pontos de água. Estes comités de nível 
comunitário têm mostrado que aumentam a prevalência do funcionamento dos pontos de água 
(CARE, 2012). Além disso, o empoderamento das mulheres para actuarem nesses comités também 
demonstrou que aumenta a prevalência de água nos pontos designados até 41% (ibid.), 
presumivelmente porque as mulheres são tradicionalmente as colectoras e carregadoras de água. 
 
Considerando o número relativamente elevado de furos e poços na área, faz sentido que a maioria 
das famílias use quer água de furo (31,3%) ou de poço com bomba manual (39,5%). 
 
Os restantes agregados familiares parecem usar água directo dos riachos ou de afluentes de rios, 
enquanto algumas famílias em Chemba têm acesso a duas torneiras de água comunitárias que 
foram construídas em Chemba. A água dessas fontes parece ser potável, embora 6,0% das famílias 
reclamou que a água está sempre suja, com um alto teor de sal e de necessidade de purificação. A 
disponibilidade de água, no entanto, nem sempre é garantida. Por exemplo, afigura-se que 
aproximadamente 45% das famílias sente que o acesso à água não é suficiente para as 
necessidades dos seus lares. Os rios e alguns pontos de água frequentemente secam durante os 
meses secos (entre Abril a Novembro). 
 
A tabela abaixo fornece as coordenadas dos poços com bomba manual e/ou furos conhecidos: 
 
Tabela 5.4: Coordenadas dos poços com bombas manuais na área do projecto EcoFarm 

Comunidade Latitude Longitude 

Bairro 2 - Torneira de água -17.1693 34.8886 

Calamo - Poço com bomba manual -17.2302 34.8252 

Calamo - Poço com bomba manual -17.2302 34.8252 

Chapo - Poço com bomba manual -17.1946 34.8655 

Chemba - torneira de água -17.1627 34.8921 

Chimuara - Furo (sem bomba manual) -17.1492 34.8838 

Chivulivuli - Poço com bomba manual -17.0644 34.8323 

Galu - Poço com bomba manual -17.1416 34.7995 

Goba -  furo 1 (sem bomba manual) -17.0877 34.8449 

Goba furo 2 (sem bomba manual) -17.0964 34.8424 

Macanga -  furo (sem bomba manual) -17.1061 34.8460 

Nhacalomo - Poço com bomba manual -17.1928 34.8057 

Nhandula - Poço com bomba manual -17.0448 34.8228 

 
Em termos de saneamento e descarte de resíduos, quase todas as famílias, usam quer seja a sua 
própria latrina auto-construída, ou utilizam arbustos ao redor e afluentes do rio para a defecação. 
Para descarte de resíduos, a maioria das famílias enterra e queima os seus resíduos. Não foi visto 
nenhum aterro centralizado na área. 
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Ilustração 5.4: Uma mulher a transportar água do poço Nhandula para a sua família na margem dos 
afluentes do Rio Zambeze. 
Nota: diz-se que esta planície de inundação fica parcialmente inundada durante a estação chuvosa, às vezes 
submergindo o poço. 

 

 
 

Ilustração 5.5 Esquerda: Um furo sem bomba manual em Macanga; Um poço com bomba manual em 
Nhacaloma; Poço em Chapo com uma trincheira para o gado 

 
5.5.3 Energia 

 
A electricidade fornecida pelo governo é limitada a áreas específicas de Chemba, obrigando a 
muitas famílias na área a utilizar formas alternativas de energia, tais como geradores, painéis 
solares, lanternas, lenha ou carvão. O acesso a fontes de energia é indicado na figura a seguir: 
 

 

Figura 5.9: Acesso das famílias às fontes de energia  
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Conforme ilustrado acima, de todas as fontes listadas, o uso da lenha como fonte de energia foi 
mencionado pela maioria das famílias (81,9%). Isto significa que a lenha presta um importante 
serviço ecossistémico para estes residentes das comunidades, muitos dos quais já expressaram a 
preocupação pelo número de árvores estar a reduzir como resultado das empresas madeireiras nas 
proximidades. 
 
A dependência da lenha proveniente das árvores para fonte de energia das famílias é substancial, 
e confirma a dependência dos residentes das comunidades no uso dos recursos naturais. Algumas 
das árvores locais colhidas para madeira incluem a Árvore localmente chamada de Chanati (nome 
Sena), Massaniqueira (nome Sena) e a Árvore Pau-preto. 
 
Apesar de o carvão ser raramente utilizado pelas próprias famílias (12,5%) , é uma fonte de renda 
significativa para muitos que o vendem próximo às estradas nas proximidades da área de estudo. 
 
5.5.4 Comunicação, Mercados e Transportes 

Como parte do levantamento, os entrevistados foram solicitados a citar os meios usados para 
receber ou transmitir informações ou notícias importantes. A rádio é predominantemente usada para 
esta finalidade (a estação de rádio está localizada em Chemba), enquanto os anciãos e/ou chefes 
são também considerados como importantes portadores de informação. 
 
Em termos de mercados, a maioria das comunidades têm as suas próprias lojas onde são vendidos 
ou trocados pequenos itens, variando de itens alimentícios e produtos agrícolas à carvão vegetal, 
medicamentos e equipamentos em geral. Para uma variedade mais ampla ou itens de mercearia a 
granel, a maioria dos moradores viaja frequentemente para Chemba, em uma base diária ou 
semanal, alguns viajam também para Sena (cerca de 35 km de Chemba para o sul). Homens e 
mulheres parecem compartilhar este dever, embora as mulheres sejam as principais responsáveis 
pela obtenção de produtos alimentares. A proporção maior das famílias que gasta dinheiro nestas 
lojas (70,5%) gasta qualquer coisa entre 5 MZN e 300 MZN ($ 0,2- $ 10,1) por viagem. Poucas 
famílias (17,0%) gastam entre 301 MZN e 800 MZN ($ 10.2- $ 27,1) por viagem, enquanto muito 
poucos (12,5%) gastam acima de 800 MZN por viagem. 
 

 

Ilustração 5.6: Esquerda: O principal mercado central de Chemba; Direita: um mercado local em 
Chapo. 

 
O principal modo de transporte pode ser agrupado em: uso de bicicletas e motos, enquanto 
caminhar ainda é o meio predominante de mobilidade. Muito poucas pessoas usam chapas locais, 
como esta é uma despesa que poucos podem pagar. Por exemplo, um chapa de Chemba para Caia 
(aproximadamente 90 km) custa aproximadamente 170MZN ($ 5,7), e o mesmo chapa iria cobrar 
em torno de 70MZN para uma viagem à Sena (que é a cerca de 40km de Chemba) ($ 2.4). 
Transporte para Chemba a partir das comunidades vizinhas é bastante económico. Por exemplo, 
um chapa de Chapo à Chemba custa em torno de 10MZN ($ 0,3). 
 
Durante as discussões de grupos focais, muitos reclamaram sobre o estado das estradas vicinais 
da comunidade e principais rotas de transporte. A queixa principal é que estas estradas estão 
frequentemente em um estado deplorável, especialmente após chuvas fortes durante a estação 
chuvosa (Dezembro-Março). É, portanto, pouco surpreendente que, durante as discussões de  
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grupos focais, a maioria dos participantes tenham solicitado o melhoramento das rodovias. 
 
Os rebanhos de gado são regularmente vistos a atravessarem essas estradas, o que acrescenta o 
risco para a saúde também para os utilizadores das estradas. 
 

5.6 Estratégias dos Meios de Subsistência dos Agregados 

5.6.1 Emprego Formal e Informal 

A taxa oficial de desemprego para a área é estimada em 22,0%, o que é um pouco menor que a 
taxa estimada de desemprego para Moçambique (27,0%) (Macauhub, 2012). A razão para esta taxa 
significativa de desemprego pode ser atribuída ao facto de a área não ter nenhum sector económico 
real nem empresas privadas que oferecem oportunidades de emprego. Conforme explicado, além 
das oportunidades de emprego do sector do governo (tais como serviço policial, professores e 
enfermeiros), o Diretor dos SDAE informou que existem 12 companhias madeireiras que operam na 
área. Onze dessas empresas são companhias locais de Moçambique. 
 
Dentro da população em idade activa de entre 15 e 65 anos, a tabela abaixo fornece os sectores 
de emprego para aqueles membros que são formalmente, informalmente ou auto empregados: 
 
Tabela 5.5: Sectores de emprego formal e informal 

Sector n % (do total n) 

Agricultura/pesca por conta própria 414 68.5 

Agricultura (remunerada) 84 13.9 

Formalmente empregado 58 9.6 

Comércio essencial 48 7.9 

TOTAL 604 100.0 

 
Poucos moradores estão formalmente empregados (9,6%), enquanto que a categoria de menor 
emprego é o informal, negócios comerciais essenciais (7,9%). A grande maioria das famílias não 
tem a sua meios de os meios de subsistência com base no salário, uma vez que as actividades na 
área agrícola (isto é, agricultura famíliar por conta própria) ocupam 68,5% dos que estão formal ou 
informalmente empregados.  
 
Aproximadamente 13,9% dos moradores está a trabalhar na machamba de alguém por um 
rendimento. Isto pode ser considerado como emprego informal, como é normalmente um emprego 
sazonal e/ou irregularmente remunerado. A prática de troca de trabalho (não necessariamente por 
dinheiro, mas também obrigação moral) penetrata profundamente nas práticas culturais das 
comunidades rurais de Moçambique - como foi documentado por muitos estudos sociais. Um estudo 
conduzido por Osbahr et al. (2008), na Província de Gaza, sul de Moçambique, registrou que o 
trabalho agrícola é muitas vezes trocado entre famílias para enfrentar a escassez de trabalho. Essas 
trocas são muitas vezes praticadas em arranjos de grupo, enquanto que o alimento pode ser usado 
como também uma troca de trabalho das familias. Comumente, o trabalho é trocado sob obrigações 
recíprocas aceitáveis. A troca de trabalho, através de tais obrigações foi observada especialmente 
em tempos de tensão económica (Osbahr et al., 2008).  
 
A Figura 5.10 abaixo mostra os sectores de emprego dos 58 membros que estão formalmente 
empregados: 
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Figura 5.10:  Sectores de emprego formal (% daqueles formalmente empregados) 
 
Como visto a partir da figura acima, daqueles que estão formalmente empregados, o maior sector 
económico é o da educação (24,1%), seguido pelos sectores Administrativo do Governo e da Saúde 
(8,6%, respectivamente). A indústria madeireira também fornece emprego a cerca de 5,2% dos 
residentes formalmente empregados, enquanto que a mesma percentagem de membros 
empregados está a trabalhar na política, tais como políticos, etc. Por último, o trabalho doméstico e 
serviços gerais ligados a técnicos contam, combinados, para cerca de 5,1% daqueles que estão 
formalmente empregados. 
 
5.6.2 Rendimentos e Despesas 

Durante a pesquisa, os entrevistados foram convidados a indicar o quanto de renda as suas famílias 
recebiam de diferentes fontes. A Tabela 5.6 abaixo retrata a variedade de rendimentos recebidos 
por mês contra o número de membros do agregado familiar que indicaram cada tipo de fonte de 
renda. Deve ter-se em mente que o rendimento mensal é variável e, em certa medida, influenciado 
pela época da colheita de culturas que podem ser vendidas. 
Tabela 5.6: Renda do agregado familiar por mês na área de estudo 

Renda do 
Agregado Familiar 

Nr de Famílias 
% (Do Total de 

Famílias) 
Renda Média Mensal 

(MZN) 
Renda Média Mensal 

(US$) 

Comércio local 48 17.1 10,605.0 359 

Venda de gado  68 24.2 4,762.0 161.2 

Doações e/ou 
remessas 

17 6 3,268.2 110.6 

Frutas produtivas 33 11.7 2,863.0 97 

Carvão 8 2.8 1,315.7 44.5 

Peixe 20 7.1 375.0 12.7 

Agricultura 
(culturas) 

9 3.2 330.0 11.2 

Emprego Formal  47 16.7 Incerto* 

Empregos de paz 1 0.4  Incerto* 

*Obter dados a nível de rendimentos é sempre um desafio como os entrevistados, em muitos casos, não 
conseguem lembrar o quanto de renda receberam durante o último mês a partir de várias fontes. Isso é 
especialmente o caso em que, muitas vezes, os membros da família (especialmente aqueles que estão 
formalmente empregados) podem não querer divulgar os seus rendimentos com o resto dos membros da 
familiar. Isto é, infelizmente, uma limitação em qualquer estudo. 

 
Como pode ser observado na Tabela 5.6, embora o comércio local seja a segunda fonte de renda 
mais significante (17,1% de todas as famílias recebem uma renda advinda desta actividade), esta 
contribui com a maior renda média mensal, de 10.605 meticais ($ 359). Este é seguido pela pecuária 
como a maior fonte de renda, de cerca de 24,2% das famílias; gerando vendas (principalmente 
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galinhas e cabritos), que representam uma renda de 4,762MZN ($ 161,2) por mês, que é quase 
metade da proveniente do comércio. 
 
O emprego formal também é significante, pois contribui para a renda de cerca de 16,7% das 
famílais. Os entrevistados não poderam, infelizmente, estimar o rendimento recebido do emprego 
formal por mês. No entanto, durante as discussões dos grupos focais, muitos participantes 
confirmaram que sectores de emprego em específico, tais como empresas madeireiras, pagam em 
torno de 2,200MZN ($ 74,5) por mês aos seus empregados. Relativamente significante, 11,7% das 
famílias também aparece a receber uma renda advinda das árvores produtivas, que provê a quarta 
maior média de faixa de renda de cerca de 2,863.0 MT ($ 97) por mês. Por último, apesar da 
produção de carvão ser bem conhecida e difundida prática de ganho de receitas nas comunidades 
rurais, relativamente poucos agregados familiares (2,8%) parecem obter uma renda proveniente 
deste. O carvão vegetal é normalmente vendido em sacos nas bermas das estradas por cerca de 
70MZN ($ 2,4), e é freqüentemente visto a ser transportados em bicicletas. Alguns moradores 
afirmam que a venda de carvão pode ser uma das principais actividades geradoras de renda durante 
determinados meses. 
 

 

Ilustração 5.7: Dois ciclistas a transportarem lenha e carvão para e de Chemba.  

 
A criação de gado é a estratégia de geração de renda mais importante das famílias durante a 
estação seca, enquanto a receita da venda de produtos agrícolas é mais substancial durante os 
meses de colheita (no final das estações chuvosas, em torno de Março/Abril). De facto, os produtos 
agrícolas das colheitas da machamba são, na verdade, a maior fonte de rendimentos para as 
famílias durante a época de colheita. A maioria das colheitas é vendida em Chemba. No momento 
do estudo, as maiores contribuições de renda das famílias incluíram as vendas de gado, comércio 
local e emprego formal. Essa renda é em grande parte gerida pelos homens. 
 
Em termos de despesas, a alimentação, saúde e roupas são responsáveis pela maior parte dos 
gastos mensais das famílias. No entanto, as despesas relacionadas com as práticas de cerimónias 
tradicionais e funerais são também significativos. Os meses de maiores despesas são aqueles 
associados com o Natal e Ano Novo; meses que estão normalmente associados a uma sobre-
despesas em alimentos e roupas. 
  
Embora o dinheiro seja o principal meio de troca e barganha, uma percentagem significativa (21,0%) 
de famílias também mencionou que os produtos agrícolas e o gado são, às vezes, também usados. 
Por conseguinte, a importância da agricultura e criação de gado na sua cultura e práticas de 
subsistência não podem ser subestimadas, conforme é discutido na próxima seção.   
 

5.7 Agricultura, Pesca e Segurança Alimentar 

5.7.1 Visão geral  

A agricultura é uma parte integrante dos meios de subsistência das comunidades, e constitui a 
espinha dorsal da área e economia informal do país. Apesar de ser um sector económico, a 
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produção agrícola é também para fins de subsistência, o que significa que está intimamente ligada 
à segurança alimentar. Em muitos casos, a pobreza e a fome estão acoplados aos calendários 
agrícolas anuais das comunidades. Isto significa que a safra agrícola do ano pode influenciar os 
ciclos de pobreza e fome. A título de ilustração, durante a estação chuvosa (estas normalmente 
dura entre Dezembro e Março), as famílias têm de plantar os seus produtos agrícolas e esperar 
para a colheita, o que só pode ser durante a estação seca. Além disso, meses de chuva tendem a 
coincidir com um pico de doenças transmitidas pela água, o que significa que esses meses são 
muitas vezes aqueles em que as famílias sofrem limitações e fome extremas. A secção a seguir 
oferece uma visão geral das práticas agrícolas dos moradores, que foram divididas em cultivo de 
alimentos (suas machambas), criação de animais e pesca. Isto é seguido por uma breve secção de 
segurança alimentar, informando sobre dados que descrevem as tendências de consumo das 
famílias. 
 
5.7.2 Cultivo de Alimentos  

Um número muito significante de 245 das 281 famílias estudadas (84,2%) pratica o cultivo de 
alimentos. A maioria dessas 239 famílias (97,6%) pratica o cultivo de alimentos em um pedaço de 
terra separado, enquanto algumas destas famílias (2,4%) têm uma pequena horta em torno da sua 
casa, ou ambos uma pequena horta e uma machamba.  
 
Dessas 239 famílias que, normalmente, praticam o cultivo de alimentos em um pedaço de terra 
separado, 207 (86,6%) tinham no momento um campo produtivo que estava sob um regime de 
plantio. As discussões dos grupos focais revelaram que as machambas são normalmente em torno 
de um a dois hectares de tamanho. No entanto, com base na experiência dos CES com os 
agricultores rurais de Moçambique, poucos campos são raramente maiores que 1ha. Isto será 
confirmado durante a avaliação de campos agrícolas, como parte do PRMS. A Tabela 5.12 abaixo 
apreseneta o número de actuais machambas produtivas detidas por cada uma das 207 famílias. 
 
 

 

Figura 5.11: Número de machambas produtivas 
 

Conforme ilustrado pela Figura 5.11, a maioria dos que têm machambas produtivas têm entre um 
ou dois campos (56,1%). Apenas 43,9% têm mais de dois campos, enquanto muito poucos (6,3%) 
têm mais de cinco campos. Muitos dos moradores próximos ao Rio Zambeze e seus afluentes 
preferem fazer os seus campos em pequenas faixas de ilha para aproveitar o solo produtivo. Isto, 
como explicaremos em breve, tem a vantagem de ter campos férteis, mas a desvantagem de 
inundações ocasionais e a perda de colheitas inteiras. 
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Ilustração 5.8: Da esquerda para a direita: Um campo de mandioca perto de Chapo; um agricultor que 
trabalha em um campo em Nhacola; e um campo de algodão parcialmente colhido em Nhacola. 

 
A Figura 5.12 mostra como cada machamba registrada pelo estudo foi obtida pelo respectivo 
agregado familiar. 

 

Figura 5.12: Titularidade da machamba 
 
O tipo mais comum de titularidade da machamba corresponde a proprietário de forma independente 
ou terra herdada (49,1%), seguido por uma percentagem quase similar de terras de machamba que 
tenham sido adquiridas através das Autoridades Tradicionais (46,6%). Poucas machambas foram 
obtidas do governo (4,3%). As terras agrícolas não parecem ser arrendadas por qualquer família ou 
arrendadas para qualquer família sequer, significando que os agricultores têm as suas próprias 
machambas.  
 
A maioria das famílias praticam a agricultura itinerante, enquanto que a grande maioria de todos os 
actuais campos produtivos avaliados foram cultivados nos últimos anos (99,1%), enquanto apenas 
0,8% constituem tanto novos campos ou campos que simplesmente não têm estado sob um regime 
de cultivo durante o ano passado. Quase todos os campos são de sequeiro, embora alguns sejam 
irrigados com água em latas, a água vem de poços ou furos. Quase todos os campos são cultivados 
usando ferramentas manuais simples, como uma enxada e pá. Não são utilizados fertilizantes, como 
muitas famílias dependem da queima de seus campos após a colheita, o que se acredita restaurar 
a fertilidade da terra. 
 

5.7.2.1 Cultivo de Produtos agrícolas 

A figura abaixo identifica todas as culturas que foram plantadas durante o período do levantamento. 
Como poucas famílias têm hortas menores em torno das suas casas, esta tabela apenas reporta os 
campos em um pedaço de terra separado. Deve notar-se que, muitas vezes, é plantada mais do 
que uma cultura numa única machamba - uma prática conhecida como consórcio. 
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Figura 5.13:  Produtos agrícolas (% de todos produtos agrícolas listados) 
 
É claramente visível a partir da tabela acima o facto do milho, sorgo/milhete e feijão serem os 
principais produtos plantados e colhidos na área durante o período do levantamento (32,3%, 19,0% 
e 15,0%, respectivamente). O Governo, por vezes, provê apoio com sementes de milho. Embora 
este não esteja reflectido nos dados acima, as discussões dos grupos focais revelaram que o feijão 
e milho são os principais produtos agrícolas a serem plantados na área. Embora seja impossível 
prever com certeza, a maioria das famílias parece cultivar o milho (que é uma cultura sazonal) de 
Novembro a Fevereiro, após o qual, a terra é preparada para o algodão, de Maio a Julho. Poucas 
famílias mencionaram o algodão, o que faz sentido como a época do algodão é normalmente entre 
Maio a Julho (embora esta tendência pode ter variações anuais significantes). 
 
O feijão é normalmente consorciado e plantadas ao longo de todo ano. Este é também o caso da 
batata-doce, tomate e do gergelim, que constituem aproximadamente 18,9% de todos produtos 
listados. Embora em quantidades muito menores, as alternativas (principalmente) de culturas de 
rendimento incluem também ervilha, pimenta, legumes, cana-de-açúcar e cebola que geralmente 
são também consorciadas. 
 
Apesar de milho, sorgo e feijão representarem o principal alimento predominante da região, a 
mandioca também é plantada por cerca de 2,8% dos agricultores. A mandioca é uma cultura versátil 
e atractiva de plantar nas áreas rurais, pois ela tende a apoiar as famílias a superar os períodos de 
insegurança alimentar, especialmente durante a época de fome (normalmente o período chuvoso). 
Desta forma, a produção de mandioca é uma forma de complementar ou até mesmo substituir outras 
fontes de alimento (cf. Prudencio e Ai-Hassan, 1994). 
 
As discussões dos grupos focais revelaram que a maioria das famílias utilizam as suas colheitas 
principalmente para fins de subsistência e auto-consumo, embora alguns o fazem para obter um 
pequeno rendimento a partir das culturas de rendimento (legumes, tomates e amendoim, por 
exemplo) que vendem ao longo das estradas, em locais mercados ou em Chemba. 
 

5.7.2.2 Calendário de Cultivo 

Diferentes culturas são plantadas e colhidas durante intervalos de tempo diferentes ao longo do 
ano. A informação neste ‘calendário agrícola’ é importante, pois permitirá que a EcoFarm entenda 
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como o projecto pode beneficiar e dar mais apoio aos moradores durante determinados períodos 
do ano. 
 
A agricultura parece ser realizada por homens e mulheres. A tabela abaixo apresenta uma 
estimativa de diferentes épocas de plantio e colheita para as culturas mais comuns plantadas 
próximo a área de estudo. 
 
Tabela 5.7: Épocas de Cultivo de Culturas na Área de Estudo  

Cultura Início da época de plantio Início da época de colheita 

Algodão Dez / Jan   Maio/Junho 

Milho/Mapira/Milhete 

Primeira época de plantio = 
Outubro/Novembro  

Primeira época de colheita = 
Novembro 

Segunda época de plantio = Março 
Segunda época de colheita = 

Jun/Julho 

Feijões Março-Junho Agosto-Setembro 

 
Deve notar-se que a maioria das culturas é, na verdade, colhida em uma base ad hoc ao longo de 
um determinado período do ano. Por exemplo, embora as épocas previstas de colheita de Milho, 
Sorgo e Milhete diz-se ser em torno de Novembro/Dezembro e Junho/Julho, os campos inteiros não 
são colhidos ao mesmo tempo. A mandioca é outro ponto neste caso, como essa cultura é 
efectivamente colhida durante todo o ano. 
 
Embora seja muito difícil generalizar, parece que existem diferentes épocas de plantio. Por exemplo, 
culturas como o milho, sorgo e milhete são plantadas em Outubro e novamente em Março, ao passo 
que outras culturas, como o algodão ou feijão, são plantadas nos meses de Dezembro/Janeiro, e 
também em Março a Junho (respectivamente). Os períodos de colheita, normalmente, seguem a 
épocas de plantio. Embora este não seja sempre o caso, os meses de seca (Abril a Novembro) 
estão normalmente associados com a colheita. Não foram registrados papéis específicos do género, 
pois aparenta que tanto os homens como as mulheres são responsáveis por trabalhar nas suas 
machambas. 
 

5.7.2.3 Rendimentos provenientes das Culturas 

No momento da realização da pesquisa, apenas cerca de 3,2% de todos agregado9s familares 
confirmou ter recebido uma receita proveniente da venda de culturas no último mês (consulte a 
Tabela 5.6). Embora o rendimento agrícola (ou cultura) mostra uma variação mensal significativa, 
as épocas de colheita (normalmente no final da estação chuvosa) asseguram a maiorida do 
rendimento. No entanto, a discussão de grupo focal dos agricultores revelou que a maioria dos 
produtos agrícolas é apenas vendido dentro das próprias comunidades, enquanto o rendimento da 
venda de culturas é insignificante. 
 
A tabela abaixo apresenta uma estimativa das receitas recebidas a partir de uma variedade de 
produtos, tal como fornecido pelos agricultores durante uma discussão de grupo focal: 
 
Tabela 5.8: Preços da receita das culturas 

Produto agrícola Unidade de venda Preço normal (MZN) Preço normal ($) 

Milho Saco (h = 1m) 450MZN 15.2 

Feijões  Sacos pequenos 150MZN 5.1 

Algodão Sacos de 1kg  11.5MZN 0.4 

Sorgo/ milhete Sacos 450MZN 15.2 

    

5.7.2.4 Desafios e apoio agrícola 

Os desafios mais óbvios e graves para os agricultores da região parecem estar relacionados a 
pragas e falta de equipamentos agrícolas. Por exemplo, muitos se queixam que precisam de 
tractores para arar os seus campos. Argumenta-se que, sem estes tractores, a capacidade máxima 
produtiva da terra não pode ser alcançada. Um outro desafio agrícola gravemencionado pela 
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maioria é a da água, o que parece estar relacionada tanto com os danos causados pelas 
inundações, mas também pelas secas. Embora muitas machambas sejam plantadas em pequenas 
ilhas, o acesso à água para irrigação continua a ser problemático como estas ilhas secam durante 
os períodos de seca. Como alternativa, durante a estação chuvosa, as inundações podem, às 
vezes, arruinar colheitas inteiras, especialmente se o nível da água do rio subir inesperadamente. 
O acesso à terra não efoi visto como um problema ou desafio na área, embora este possa se tornar 
uma preocupação se o desenvolvimento cumulativo da área for levado em consideração. 
 
Outro constrangimento agrícola grave parece ser a falta de um mercado agrícola na área. Sem 
saídas de mercado ou pessoas para comprar os seus produtos, poucos agricultores podem vender 
a sua produção para obter uma renda. Embora existam muitas lojas locais, poucas são realmente 
capazes de obter uma receita real a partir dos produtos agrícolas, como este é vendido 
principalmente dentro das próprias comunidades. O papel do acesso ao mercado é, por vezes, 
imponderado nas áreas rurais, como argumenta-se que os pobres não têm dinheiro para participar 
na economia local. No entanto, cada vez mais, os estudos estão a invalidar este ponto com dados 
que suportam a hipótese de que os pobres rurais em Moçambique estão cada vez mais envolvidos 
na economia de mercado (ver, por exemplo, Tschirley e Weber, 1994). Como é defendido por 
académicos como Tschirley e Weber, estes mercados são altamente necessários para incentivar o 
desenvolvimento rural não-agrícola, que - como é argumentado - é necessário para o alívio da 
pobreza.  
 
Poucos agricultores recebem apoio agrícola (1,6% dos campos agrícolas foram cultivados com 
provimento de apoio). Segundo o Director da SDAE, o governo subsidia a produção de milho, sorgo, 
feijão e legumes em situações de emergência, tais como em casos de enchentes ou secas. Além 
disso, algumas empresas algodoeiras, por vezes, apoiam os agricultores na área com fertilizantes 
de algodão e pesticidas, embora poucas famílias tenham mencionado esse apoio. O preço de venda  
do algodão é regulado pelo Governo de Moçambique. O Governo também apoia ocasionalmente 
os produtores de algodão da área com sementes. O algodão é normalmente vendido a empresas 
produtoras de algodão, como Plexus Cotton Ltd., China Cotton, ou Companhia Nacional de Algodão 
do Governo. 
 
5.7.3 Árvores produtivas 

Além dos produtos agrícolas, as famílias também são dependentes de árvores produtivas, que 
muitas tendem a crescer dentro dos seus quintais ou em torno destes. Os rendimentos provenientes 
dessas frutas podem ser significantes, e um dos principais contribuintes económicos durante os 
ciclos de pobreza e e dos meses de fome (a Tabela 5.6 indicam que 11,7% das famílias obtem uma 
renda das árvores produtivas). Aproximadamente 112 (ou seja, 40,0%) das famílias estudadas 
possuiam árvores produtivas que crescem geralmente em torno das suas propriedades. A figura 
abaixo mostra os diferentes tipos de árvores produtivas em forma de percentagem desses 
agregados familiares. 
 

 

Figure 5.14: Árvores produtivas 
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Note que as linhas não se somam, como os agregados familiares normalmente têm mais de um tipo 
de árvore produtiva. 
 
Como pode ser visto na Figura 5.14, de todos estes agregados familiares que têm árvores 
produtivas, as categorias maiores de árvores produtivas de sua pertença incluem as árvores de 
Moringa (detido por 47,3% dessas famílias), Massaniqueira (35,7%), papaieira (29,5 %), mangueira 
(24,1%) e bananeira (13,4%). Embora a Massaniqueria seja uma árvore que cresce de forma 
silvestre na área, muitas famílias também plantam a árvore pelos seus fins medicinais. A tabela 
abaixo mostra o número médio de árvores mantidas pelas famílias individuais. 
 
Tabela 5.9: Número Médio de Árvores Produtivas  

Categoria da Árvore  Número Médio 

Árvore de Moringa  5.1 

Massaniqueira (indígena a área) 3.0 

Papaieira 2.0 

Mangueira 2.0 

Bananeira 6.5 

Cajueiro 2.0 

 
As árvores produtivas são geralmente plantadas perto das casas e são usadas para fins comerciais 
e de subsistência. A maioria destes frutos é vendida de forma individual a algo em torno de 1 à 5 
MZN, ou entre US$0,03-US$0,17. 
 
5.7.4 Pesca 

O Rio Zambeze e seus afluentes dão suporte a um pequeno sector de pesca que gira principalmente 
em torno dos meios de subsistência das famílias. Cerca de 19,2% das famílias está envolvida na 
pesca, a maioria das quais está situada nas comunidades que estão próximas ao rio. A temporada 
de pesca varia significativamente com o regime de escoamento do rio, embora os meses de 
Setembro à Novembro diz-se ser acompanhado com a maioria de peixes (quando o lençol freático 
do rio sobe). 
 
Além da pesca próximo aos leitos dos rios, muitos usam canoas auto-construídas para expedições 
de pesca, retornando à terra com o peixe que alguns vendem em Chemba em conjunto de 4-5 
peixes por cerca de 50MZN por pacote. Como indicado na Tabela 5.7, cerca de 7,1% das famílias 
recebe uma renda mensal proveniente da pesca, de cerca de 375MZN ($ 12,7). Parte do peixe é 
vendida em Chemba, que atrai compradores de tão longe como Pombwé e Cavlene. São, 
normalmente, os membros jovens do sexo masculino os responsáveis pela pesca. Ser pescador 
parece ter um estatuto elevado nas comunidades, presumivelmente porque o acto de pescar é uma 
excursão perigosa com os riscos de ataques por crocodilos e hipopótamos. 
 
5.7.5 Pecuária 

As famílias rurais diversificarem as suas actividades de geração de renda, como parte de um 
mecanismo de fazer face e proteger-se contra um choque sócio-económico específico (ou 
condição); seja seca, um rendimento pobre ou falta de acesso aos mercados (cf. Barrett, Reardon 
e Webb, 2001). O valor cultural do gado é significativo nas comunidades rurais de Moçambique. Por 
exemplo, o gado, como galinhas ou cabras, não é apenas usado para fins de troca, caprinos e 
bovinos em particular, são culturalmente valorizados e usados em inúmera cerimónias tradicionais 
e para a riqueza nupcial4 (lobolo/dote). 
 
Em muitas partes de Moçambique, ter uma fonte fiável de activos disponíveis tais como gado 
(caprinos, por exemplo), é muitas vezes uma estratégia essencial das famílias lidarem com as 
graves perturbações sócio-ambientais (cf. Osbahr et al., 2008). A criação de animais é amplamente 

                                                
4 Riqueza nupcial é um sistema tradicional, onde as mulheres são pagas (normalmente com 
bovinos) pela sua mão em casamento. 
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praticada nas comunidades rurais Moçambicanas. O gado provê um activo vital na economia e 
segurança alimentar da família, especialmente em tempos de tensão económica. No entanto, 
conforme referido por Osbahr et al. (2008), a guerra em Moçambique afectou drasticamente esta 
prática, uma vez que foram documentadas grandes perdas de gado, agravado pela seca de 1983 
(ibid.). Ainda hoje, muitas famílias se esforçam para ter o número de bovinos que alguma vez 
tiveram. 
 
O levantamento revelou que 183 (ou 65,1%) das famílias têm gado, que é mantido para fins de 
subsistência e comerciais. A figura abaixo mostra os diferentes tipos de animais criados como 
percentagem destas 183 famílias: 
 

 

Figure 5.15: : Criação de gado (% de famílias que estão envolvidas na produção de gado) 
 
Observe-se que as linhas não se somam, como os agregados familiares normalmente têm mais de 
um tipo de gado. 
 
Daqueles que estão envolvidos na criação de animais, galinhas e/ou patos são mantidos pela 
maioria absoluta (68,3%). As galinhas e patos são uma fonte vital e confiável de alimentos, 
especialmente quando as produções de culturas são baixas. Estes são seguidos por pouco mais 
da metade dessas famílias que possuem caprinos (50,8%), seguido por 43,7% que possui porcos. 
Algumas famílias têm também pombos (5,5%). 
O gado bovino é mantido por 19,7% dos agregados familiares para subsistência económica, mas 
também para práticas culturais. O intervalo do preço local para o gado bovino é normalmente 
determinado pela idade e tamanho de uma única vaca. O trabalho é muitas vezes necessário para 
o rebanho, para o qual os pastores são muitas vezes contratados por cerca de 100MZN ($ 3,4) por 
mês. 
 
O número médio de cabeças de gado bovino mantido é de cerca de 8 por família, enquanto que o 
número médio de suínos mantidos é mais ligeiro, superior a seis. O maior número médio de animais 
mantidos é de frangos e/ou patos, de 15, ao passo que o número médio de cabritos mantidos é 11. 
A maioria do gado partilha a água, obtida de poços e/ou furos, embora algumas famílias (3,9%) 
indicam que o seu gado (presumivelmente gado bovino) consomem água do rio.  
 
Aproximadamente 9,3% das famílias têm um curral para o gado. A figura abaixo mostra os tipos de 
cercados como percentagem desses agregados familiares que têm tais estruturas: 
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Figure 5.16:  Cercados do gado (% de agregados familiares que possuem esses cercados) 
 
A figura ilustra que, daquelas famílias que têm cercados para o gado, a maior parte (65,8%) têm 
capoeiras para galinhas e/ou patos, seguido por currais de suínos (13,2%) e bovinos (21,0%). 
Algumas destas estruturas estão descritas na colagem abaixo. 

 

Ilustração 5.9: Agricultura e Criação de Gado na Comunidade 

A: Bovinos; B: Apicultura; C: Curral de gado bovino; D: Gaiola de pombo; E: Campo do algodão; F: 
cercado de caprinos e galinhas; G: camponês a trabalhar na sua terra; e H: Milho a ser preparado 
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5.7.6 Consumo de alimentos / segurança alimentar 

Consumo de Alimentos   
A fim de avaliar o consumo alimentar diário, os entrevistados foram convidados a recordar e listar 
todos os tipos de alimentos que eles tivessem consumido na última semana. Estes dados são 
apresentados na Figura 5.17.  
 

 

Figure 5.17: O consumo de alimentos 
 

Pode-se deduzir a partir da figura acima que a maioria dos agregados familiares consome Xima 
(prato feito a base de farinha de milho), feijão, castanhas e peixes como seu principal alimento em 
uma base semanal (91,5%, 80,1%, 80,0% e 71,2%, respectivamente). Uma percentagem menor, 
mas também significativa de famílias (47,0%) consome regularmente milho, que é da dependente 
sazonalidade. No entanto, o milho é normalmente consumido ao longo de todo o ano, como nem 
todas as plantas são colhidas em simultâneo. Algum milho é também deixado nos caules das 
plantas durante meses para secar, depois disso o milho é triturada para fazer Xima. 
 
Embora a figura acima sugira que a maioria das famílias tem alimentos, um significante número, de 
75,4% das famílias afirmou que eles não tem alimento suficiente para comer. As principais razões 
para isso são as inundações e as condições de seca. Isso já foi explicado, como as inundações 
frequentemente inundam muitas machambas situadas em trechos de ilhas, ao passo que a seca 
afeta o regime de plantio de sequeiro. Como a maioria dos agregados familiares parece sofrer de 
insegurança alimentar, é compreensível que a grande maioria (77,6%) compartilhe as suas colheitas 
e alimentos com outras famílias. Isto sugere fortes relações sociais inter- familiares e padrões de 
apoio alimentar. Compartilhar o alimento pode também reforçar os contratos morais implícitos entre 
as famílias, que simplesmente se refere a ‘obrigações’ sociais entre os agregados familiares que 
muitos dependem e servir como resposta para lidar com os meios de subsistência em momentos 
de tensão ou, neste caso, de insegurança alimentar. 
 
Os agregados familiares foram convidados a listar os meses que consideram ser de maior potencial 
de insegurança alimentar. A esta pergunta, a maioria indicou os meses de Outubro a Fevereiro, que 
coincide aproximadamente com a estação chuvosa (Dezembro-Março). Este resultado faz sentido, 
como poucas famílias são capazes de colher durante a estação chuvosa, enquanto que alguns 
podem também perder as colheitas inteiras devido a subida do lençol freático do rio. Alguns 
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inquiridos também se referiram às inundações que foram vivenciadas nos últimos anos; a chuva 
intensa afectou significativamente as colheitas. Neste aspecto, muitos ressaltaram que estão, de 
facto, a sofrer de insegurança alimentar, visto que as famílias se esforçam para obter colheitas 
suficientes para sustentar as suas famílias. 
 
Segurança Alimentar 
A Mesa Redonda sobre Biocombustíveis Sustentáveis (RSB, 2011) define segurança alimentar da 
seguinte forma: "[...] uma pessoa, família ou comunidade, região ou nação tem segurança alimentar 
quando todos os membros têm acesso físico e económico em todos os momentos para comprar, 
produzir, obter ou consumir alimentos suficientes, seguros e nutritivos para atender as suas 
necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida de saudável"(ibid .: 7). Além 
disso, a seguinte definição de segurança alimentar tem sido adoptada na Cimeira Mundial da 
Alimentação realizada em 1996: "A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todos 
os momentos, têm acesso físico e económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que 
atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida activa e 
saudável "(ibid .: 8). 
 
A razão pela qual a segurança alimentar é uma questão importante neste projetco em particular 
pode ser agravavada para várias razões. Por exemplo, a produção de cana utiliza grandes espaços 
e pode reduzir o número de culturas locais cultivadas. Esta, em contrapartida, pode ter um impacto 
directo na resiliência a longo prazo da produção de alimentos das famílias, como estes podem, 
então, ser forçados a comprar alimentos com dinheiro que podem nem ter. Outra consequência 
deste sector é que pode retirar o trabalho do seu próprio cultivo de alimentos da família. Embora o 
rendimento local recebido do emprego seja um benefício enorme, os moradores estão acostumados 
a ter os seus próprios campos agrícolas e obter a maior parte da sua alimentação diária a partir 
destes campos. Sem o trabalho da família para sustentar esta prática de subsistência, a 
disponibilidade e/ou acesso de alimentos pode se tornar uma consequência não intencional do 
projecto.  
 
O RSB (2011) descreve várias componentes ou elementos de segurança alimentar. Estes são 
apresentados na Tabela 5.10 abaixo. Os elementos e indicadores não estão de forma exaustiva, e 
podem, certamente, ser acrescentados. Conforme explicado pelo RSB, a insegurança alimentar é 
geralmente o resultado de um ou mais destes elementos estar afectado ou em falta.   
 
Tabela 5.10: Tabela 5.11: Elementos e Indicadores de Segurança Alimentar (cf. RSB, 2011) 

Componente Definição Indicadores 

Disponibilidade de 
alimentos 

Esta se refere ao grau em que a comida está 
fisicamente disponível para a população local, 
quer através da agricultura de meios de 
subsistência ou em lojas e mercados. Isto 
também inclui alimentos embalados. Todos os 
indicadores à direita podem influenciar os 
alimentos que entram em uma área.  

1) Transporte de alimentos; 
2)  Sistemas de produção alimentar; 
3)  O tempo (secas/inundações, etc.); 
4) Uso de provisões de alimentos (meios de 

subsistência ou comercial); 
5) Conversão de alimentos para culturas de 

rendimento; e 
6)  Mudanças nas tarifas de importação e 

exportação. 
  

Acesso e estabilidade 
dos alimentos 

Esta é a maneira em que diferentes pessoas 
são capazes de ter acesso aos alimentos. Nas 
áreas rurais, uma variedade de meios são 
usualmente empregues, a fim de alcançar o 
alimento, tal como os sistemas de usar a sua 
própria provisão de meios de subsistência ou 
sobras, compra, troca, empréstimo, partilha de 
ofertas ou  bem-estar. 

7)   Localização dos campos agrícolas 
(distância a caminhar etc.); 

8) Renda e distribuição de habitação e; 
9)  Preços dos alimentos; e 
10)  Choques ou eventos repentinos (como 

insegurança física ou eventos climáticos). 

Utilização dos alimentos 
A capacidade da população local para 
preparar os seus alimentos 

11) Qualidade dos alimentos; 
12)  Método ou preparação (as pessoas têm 

utensílios de cozinha, por exemplo); 
13)  As instalações de armazenamento; e 
14)  O estado de saúde dos indivíduos que 

consomem alimentos (doenças 
endémicas, mau de saneamento etc.).   
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Componente Definição Indicadores 

Consumo de alimentos 

Este refere-se à forma como o alimento é 
consumido dentro de uma familia, que é 
geralmente indicado pela quantidade de 
refeições consumidas por dia e o total de 
despesas em alimentos 

 
15) Número de refeições por dia; 
16) Consumo médio de refeições; e 
17) Despesas das famílias em alimentação.  

 
Cada elemento acima é avaliado no Capítulo 6. 
 

5.8 Uso dos Recursos Naturais e Serviços Ecossistemicos 

 
O termo “Serviços ecossistémicos” é usado para fazer distinção entre uma variedade de recursos e 
processos fornecidos pelo meio ambiente natural (ou ecossistema), que são usados pelas pessoas. 
Para o projecto em mão, os "serviços ecossistémicos" referem-se ao seguinte: 
1) O uso da água natural dos rios e furos; 

2)  Caça de animais para alimento ou pelo seu couro; 

3)  Uso e plantio de terras férteis para produção agrícola (através da prática do cultivo de 
culturas itinerantes e/ou  de rotação); 

4) O uso de recursos naturais, tais como plantas [para fins culturais, de subsistência (cercados 
de animais, artesanato, esteiras, estruturas, etc.), comerciais e/ou medicinais] e madeira 
(para energia ou para venda, como para fazer carvão, ou construção); e 

5)  Locais culturalmente significantes que estão normalmente associados a determinadas 
áreas florestais, montanhas ou árvores e plantas que ocorrem naturalmente.  

 
A Figura 5.18 abaixo mostra a relativa importância dos diferentes recursos naturais para as 
comunidades locais ao redor da área do projecto. 
 

 

Figura 5.18: Utilização dos recursos naturais 
 
O que se pode ver a partir da figura acima é que a maioria das famílias está envolvidaa na colheita 
de insectos ou apicultura (64,1%), recolha de gramíneas e caniço para cobertura de casas (38,4%) 
e recolha de plantas silvestres para fins medicinais (38,4%). O mesmo percentual de famílias parece 
utilizar a área para colher plantas silvestres, bem como para pastar o seu gado - predominantemente 
bovinos e caprinos (31,7% e 31,0%, respectivamente). A recolha de madeira para lenha é a sexta 
maior categoria (28,8% das famílias estão envolvidas na recolha de madeira), ao passo que a 
recolha de areia e/ou argila, quer seja para produção de blocos ou cerâmica, é também praticada 
por apenas 16,7% de todos os agregados familiares. 
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Deve notar-se que a partir dos dados das actividades como produção de carvão ou recolha de 
madeira pode ter sido sub-reportada, pois está claro que a maioria está a usar a madeira para uma 
variedade de meios de subsistência  e  fins comerciais. No entanto, o facto de cerca de 12 empresas 
madeireiras estarem a operar na área no momento do estudo pode ter afectado essa prática. Tais 
empresas podem tanto ter reduzido o acesso à madeira (como muitos se queixaram), ou podem ter 
restringindo os moradores de usar árvores específicas que estão reservadas para a exploração 
madeireira. 
 
Muito poucos agregados familiares estão envolvidos na caça (apenas 8,9%), como muitos 
argumentam que a área não tem muita vida selvagem depois da guerra. Os animais que 
frequentemente tem sido vistos a ser caçados incluem a pequenos antílopes, coelhos, cabritos do 
mato,galinha de angola, porco do mato, e ratos de cana. Alguns dos animais são caçados através 
da captura destes em um estado desorientado depois de o campo ter sido queimado. Conforme 
indicado, determinadas espécies de plantas selvagens também prestam um importante serviço de 
ecossistema em termos de medicinais, alimentos ou fins comerciais. Espécies particulares de 
plantas são utilizadas por razões muito específicas. Plantas locais que são usados para fins 
medicinais incluem diversas espécies de arbustos e/ou árvores, tais como os chamados localmente 
(Sena) de Mpindulo, Nhamatubo, Nhansanganha e Nconde. Certas árvores que são usadas devido 
ao seu potencial madeireiro incluem as chamadas localmente de Sha Chanati, Pau Preto, bem como 
a Árvore de Canhú. As árvores que diz-se serem utilizadas para a confecção da canoa incluem as 
árvores Mangueira Brava e Chanfuta. 
 
Embora muitas árvores prestem um serviço ecossistémico, algumas também são culturalmente 
preservadas. Algumas destas são o embondeiro,a Mangueira Brava e a Massaniqueira. As 
Ilustraçõess 5.10 e 5.11 abaixo, fornecem uma colagem de alguns dos recursos naturais colhidos e 
utilizados pelos membros da comunidade, bem como os seus nomes locais. Em termos dos papéis 
do género, a maior parte das actividades do uso dos recursos naturais listados acima, são 
realizadas pelos homens (especialmente jovens). No entanto, determinadas tarefas são 
desempenhadas por mulheres, e em especial as raparigas, como a pesca de peixe e de camarão, 
a recolha de capim e caniços para palha, bem como a recolha de lenha. 
 

 

Ilustração 5.10: Serviços Ecossistémicos: Árvores utilizadas pelas comunidades locais 

A-C: Massaniqueira (Nome Sena); D-F: Árvore de Pau-Preto  
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Ilustração 5.11: Serviços Ecossistémicos: Árvores utilizadas pelas comunidades locais 

A-C: Mangueira Brava; D-F: Árvore Mbanda (nome Sena)  
 

5.9 Religião, Cultura e Lazer 

O Censo de Moçambique de 2007 indica que uma grande parte da população no Distrito de Chemba 
professa a religião Católica (22,5%), seguida de 10,4% que se identificam como pertencentes à 
Igreja Evangélica. O restante da população pertence a religiões como Anglicana e Islâmica. 
 
A maioria das famílias na área de estudo prática a poligamia. A poligamia é um sistema de 
matrimónio onde os maridos têm mais de uma esposa. De acordo com Adu et al., (2008), esta 
prática é generalizada na África Ocidental e Central, e muitas vezes acreditada-se que culturalmente 
aumente a produtividade do sexo masculino para conduzir, eventualmente, um maior número de 
descendentes sobreviventes. No entanto, quando indagados sobre essa tradição durante o grupo 
focal com os homens, a percepção geral parece ser que são necessárias mais mulheres em uma 
casa para trabalhar nas machambas. A poligamia também é a razão para a existência do grande 
número de estruturas detidas pelas famílias. Por exemplo, como é frequentemente o caso, as 
famílias têm cabanas para dormir separadas para os bebés das suas várias esposas.  
  
Embora os moradores tenham parecido relutantes em falar sobre essa prática, em muitas tradições 
rurais Africanas, as mulheres e os homens pertencem a sociedades secretas separadas. Muito 
pouco tem sido realmente documentado em relação a tais sociedades secretas, embora se saiba 
que estão enraizadas na cultura de muitas tradições Africanas locais (cf. Richter et al, 2001; 
Documentam as sociedades secretas na África ocidental). Os papéis dessas sociedades são regular 
as identidades sexuais e a conduta social. As sociedades secretas são inseridas por meio da 
iniciação, e iniciados e não-iniciados devem suportar uma série de leis e protocolos. Geralmente, 
as sociedades masculinas e femininas operam em isolamento e sigilo, com as sociedades das 
mulheres com tendência a ter uma área estabelecida em áreas sagradas onde os rituais são 
realizados. A iniciação à essas sociedades secretas ocorre, normalmente, durante a pré-
adolescência ou adolescência, e as crianças são normalmente levadas pelos seus pais para a 
iniciação nestas sociedades. As práticas cerimoniais e os rituais são realizados pelos membros 
dessas sociedades, embora se saiba que a iniciação, a circuncisão (para ambos os sexos) e a 
tomada de decisão formam os elementos centrais das mesmas. As sociedades secretas das 
mulheres, em particular, desempenham um papel vital em promover e assegurar o papel das 
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mulheres nas comunidades, assim como na tomada de decisões também é conferida a sociedades 
das mulheres. 
 
Além das sociedades secretas, os moradores também têm locais sagrados, embora nenhum destes 
pôde ser registrado durante a visita ao local. Esses locais constituem áreas específicas que são, 
normalmente marcadas, ou por árvores especiais (e culturalmente valorizadas), rochas ou 
cemitérios (entre outros). Esses locais são normalmente muito sagrados para um determinado 
grupo, que usa os mesmos para rituais e cerimónias tradicionais destinadas a reforçar os seus laços 
com os seus antepassados ou "sentido de lugar" (cf. Huggins, 2005). O valor cultural de um gado 
específico, tal como cabras, vacas e ovelhas também é fortemente reforçado nessas cerimónias, 
durante as quais esses animais são abatidos, sacrificados e comidos como parte de agradecimento 
a seus ancestrais e/ou antepassados. De acordo com alguns homens, esses locais são 
frequentemente visitados quando eles precisam de rezar a seus antepassados por chuva. 
 
Em termos de actividades recreativas, a maioria das comunidades tem campos de futebol (consulte 
a Tabela 5.2), que são usados pelos jovens. Este desporto pode ser visto como uma fuga emocional 
dos jovens das suas tarefas diárias, e é também muito importante para formar a identidade dos 
homens. Este desporto também fortalece os laços da comunidade e o "senso de lugar" entre os 
moradores. Na ilustração, muitas comunidades jogam futebol umas contras as outras, o que reforça 
o seu sentimento de comunidade e orgulho. 
 
Embora muitos gostem de dançar e tocar música, não parece ter nenhum clube de dança ou de 
música nas comunidades. Há, no entanto, organizações de mulheres e homens em algumas das 
comunidades estudadas. Por último, a maioria das comunidades tem cemitérios centrais, e algumas 
famílias enterram os seus mortos individualmente. 

5.10 Necessidades de desenvolvimento socioeconómico 

Foi de relevância para esta AIS estabelecer as necessidades sociais das CAPs e identificar como 
o projecto proposto pode contribuir para os programas de alavancagem da comunidade. A lista a 
seguir fornece as necessidades principais de SED das comunidades próximas da área do projeto. 

1) Dar preferência de emprego a população local; 

2) Dar uma oportunidade aos jovens de participar na indústria açucareira, tal como fornecer 
bolsas de estudo e treinamento de habilidades; 

3) Assegurar que o projecto actue como um catalisador para o desenvolvimento mais amplo 
na área (como prover não só trabalho, mas também materiais e serviços adicionais das 
comunidades vizinhas); 

4) Actualizar, aperfeiçoar ou dar apoio às escolas primárias nas comunidades (como prover 
carteiras escolares, cadeiras, livros, painéis solares, etc.); 

5)  Oferecer mais clínicas para a área; 

6)  Fornecer mais poços (especialmente em Chemba) e melhorar os já existentes; e 

7)  Apoio às actividades de futebol local. 
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6. POTENCIAIS IMPACTOS ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO 

6.1 Introdução 

Esta secção do relatório identifica os potenciais impactos positivos e negativos do projecto proposto 
sobre as CAPs, bem como para Distrito e região de forma mais ampla. Esses impactos foram 
identificados após a consulta com os CAPs através de discussões de grupos focais e do (ESEB), 
bem como através de um estudo de literatura e dados secundários. Os impactos foram identificados 
apenas uma vez, e foi possível fornecer recomendações com relação à mitigação dos impactos. 
Além de simplesmente minimizar a significância dos impactos negativos, as medidas de mitigação 
também pode ser destinadas a melhorar os impactos positivos ou benefícios que podem estar 
associados com o desenvolvimento proposto.  
 
Neste capítulo, os impactos estão listados sem nenhuma ordem particular. Cada impacto foi 
agregado em várias questões. Cada questão (como um título) tem um tema comum e estratégia de 
gestão no seu centro. Deve-se notar que a avaliação socioeconómica dos impactos difere da 
identificação dos impactos ambientais das seguintes principais maneiras:  

1) Os impactos sociais de um projecto nem sempre são mensuráveis, e a sua avaliação, muitas 
vezes envolve uma dimensão subjectiva. A consideração se um impacto é positivo ou 
negativo é também pos sí um juízo de valor. Consequentemente, esses impactos precisam 
de ser informados por meio de uma clara compreensão dos processos sociais e 
conhecimento das comunidades em estudo;  

2) Os impactos sociais são muitas vezes cumulativos e sinérgicos, ou seja, muitas vezes 
agrupadas e interdependentes; 

3) Os impactos sociais podem mudar na medida em que a dinâmica da comunidade e os 
processos sociais mudam. Consequentemente, o projecto em questão é um de inúmeros 
possíveis factores contribuintes para essa mudança contínua e, portanto, não pode ser visto 
de forma isolada das dinâmicas sociais e económicas mais amplas da área. É também uma 
exigência do PD 1 dA IFC considerar esses factores cumulativos, o que em si faz alusão ao 
facto de o projecto não poder ser visto isoladamente. Por isso, é frequentemente muito difícil 
atribuir por completo um impacto específico ao projecto em si. Por exemplo, já potenciais 
riscos à saúde, mas é possível que um projecto os agrave (ou, na verdade até mesmo 
reduza); e 

4) Deve-se notar-se que os impactos sociais são frequentemente inevitáveis e não intencionais, 
o que os torna extremamente difíceis de mitigar. Portanto, neste estudo, as estratégias de 
mitigação precisam de ser conceituadas como estratégias voltadas para gestão de 
mudanças, ao contrário de um meio para evitar inteiramente os impactos. Também pode-se 
dar o caso de gestão de sucesso de impactos potencialmente negativos que podem até 
mesmo mudar os impactos de negativo para positivo.  

 

6.2 Metodologia 

Ao longo desta avaliação, o objectivo tem sido assegurar que as vozes dos membros da 
comunidade sejam ouvidas, e que a história do país e da área sejam tomadas em consideração. As 
questões-chave que foram tidas em conta no processo de identificação de impactos incluíram 
vulnerabilidade dos moradores às mudanças de meios de subsistência, segurança alimentar e 
desenvolvimento económico cumulativo no Distrito de Chemba. 
 
Para assegurar a compatibilidade entre os vários estudos de especialidade, a CES utiliza uma 
escala de classificação padrão. Isto é necessário pois os impactos têm um número de parâmetros 
que têm de ser avaliados. Os detalhes da metodologia de classificação de impacto e escalas de 
significância encontram-se no Apêndice B do Relatório da Avaliação de Impacto Ambiental e Social. 
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6.3 Resumo dos Impactos e Questões Identificadas 

As seguintes questões e impactos são discutidos nesta seção. São propostas medidas de mitigação 
e de aprimoramento para cada impacto identificado. 
 
 
Tabela 6.1: Potenciais Questões e Impactos Socioeconómicos Associados ao Projecto 

Questão Nr  Questões Impactos 

1 Acesso reduzido a Terra 

1.1 Deslocamento económico de pessoas com machambas 
produtivas e perda de estruturas  

1.2 Perda de acesso às rotas locais 

1.3 Insegurança alimentar agravada 

2 Acesso reduzido aos Recursos Naturais 

2.1 Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e 
de recolha da lenha, plantas e outros materiais 

2.2 Aumento da concorrência sobre os recursos naturais 

3 
Criação de emprego e estímulo ao 
crescimento económico 

3.1 Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico 

3.2 Oportunidades de formação e de expansão da base de 
competências locais 

3.3 Criação de oportunidades de pequenos negócios 

3.4 Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios 
advindos do projecto 

3.5 Conflitos entre trabalhadores locais e trabalhadores de 
fora da comunidade 

3.6 Redução dos trabalhadores dos campos agrícolas 
familiares 

3.7 Influxo temporário/permanente de pessoas que procuram 
emprego 

4 Perturbação do Património Cultural 
4.1 Perturbação dos cemitérios e locais sagrados 

4.2 Alteração do "senso de lugar"dos moradores  

5 
 
Saúde, Segurança e Protecção 

5.1 Aumento das doenças transmissíveis e relacionadas com 
vectores, bem como HIV/ SIDA e Infecções de Transmissão 
Sexual (ITSs) 

5.2 Os riscos de segurança 

5.3 Riscos de incêndio 

5.4 Aumento do consumo de álcool fabricado localmente 

 

6.4 Avaliação de Impacto 

6.4.1 Questão 1: Acesso reduzido à terra 

Como os resultados iniciais indicaram, a maioria dos moradores (84,2%) está envolvida no cultivo 
de cultura de subsistência. Desses agregados que praticam a agricultura, 97,6% têm machambas 
individuais. Muitas famílias também confirmaram ter machambas dentro das cooperativas 
comunitárias, bem como nos DUATs a serem atribuídos a EcoFarm. Isso significa, portanto, que há 
uma possibilidade de as machambas produtivas serem perdidas para o projecto e para os 
esquemas produtores sub-contratados. 
 
A perda dessas terras tem uma grave consequência de segurança alimentar, como a maioria destes 
agricultores usa as suas colheitas para fins de subsistência. Com poucos mercados para comprar 
alimentos, a renda não pode sustentar as suas práticas de subsistência actuais, como isto está 
entrelaçado com uma dependência forte (quase cultural e tradicional) de produzir o seu próprio 
alimento nas machambas. 
 
São discutidos a seguir quatro impactos: 
1) Deslocamento económico de algumas machambas e estruturas produtivas; 
2) A perda de rotas de acesso e áreas de acesso locais; e 
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3)  Intensificação da insegurança alimentar. 
 

Impacto 1.1: Deslocamento económico de algumas machambas e estruturas produtivas  

Causa e comentário 

De acordo com o PRMS, cerca de 14 machambas produtivas podem ser perdidas para o 
desenvolvimento. Em relação a escala do projecto, esta é uma quantidade relativamente 
insignificante de machambas. No entanto, qualquer perda de terra deve ser vista como muito grave, 
pois afecta a capacidade das famílias de produzir alimentos.   

Famílias vulneráveis serão afectadas de forma mais significativa, tal como as famílias chefiadas por 
mulheres, ou famílias com membros com deficiência e/ou idosos. Agricultores do sexo feminino 
podem precisar de apoio extra com a realocação dos seus campos agrícolas e equipamentos, 
especialmente as agricultoras que são também chefes de família. As famílias chefiadas por 
mulheres, por vezes, precisam de mais apoio como estas têm de cuidar de toda a sua família, e 
muitas vezes têm menos recursos económicos e apoio para reestabelecer-se após a realocação.  
 

Com Mitigação 

Independentemente das intenções de qualquer projecto, qualquer perda de terra é uma questão 
importante que, mesmo com medidas de mitigação, continua a ser uma preocupação e ameaça 
para a meios de subsistência dos moradores rurais. Devem ser implementadas medidas de 
mitigação e de melhoria apropriadas, a propriedade e o esquema de produtores sub-contratados 
durante a fase de construção ainda pode ter um efeito negativo moderado sobre os CAPs. Este 
raciocínio está ligado ao facto de que a perda da terra pode afectar os agricultores a longo prazo; o 
impacto continua grave, apesar do número de oportunidades de emprego e apoio providenciados 
pelo projecto. Não se prevê a perda de nenhuma terrra agrícola durante a fase de operação do 
projecto. Portanto, para esta fase, os impactos foram classificados como sendo baixo negativo.  
 

Sem Mitigação 

Se não forem implementadas quaisquer medidas de mitigação ou de melhoria, a significância do 
projecto será “elevada negativa”, uma vez que os efeitos da perda de terra serão muito graves. 
Caso o projecto não seja desenvolvido (isto é, a opção "restrita"), não existirão impactos de 
deslocamento económico. A razão para isso é que nenhuma terra será afectada, o que significa que 
os proprietários potencialmente afectados ou as estratégias subsistência primária das comunidades 
permanecerão inalteradas. No entanto, os impactos de ‘restrição’ não devem ser vistos 
isoladamente pois os potenciais benefícios do projecto, como emprego, formação agrícola e 
estímulo de um nicho de mercado para os empreendedores agrícolas, podem ser potencialmente 
mais benéficos do que a manutenção das práticas existentes de meios de subsistência e de 
agricultura. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gradade do 

impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Muito grave Pode ocorrer ELEVADA - 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Grave Pode ocorrer MODERADA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira   Pouco Provável MODERADA- 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira Pouco Provável BAIXA - 

Restrição  

Impacto geral Nenhum efeito significativo 
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Impacto 1.2: A perda de rotas de acesso local 

Causa e comentário  

O uso da terra para o projecto pode afectar temporária ou permanentemente as rotas de acesso 
entre as comunidades e entre as comunidades e a infra-estrutura social. A perda das vias de acesso 
da população pode ter um impacto negativo importante no seu sentimento de bem-estar e padrão 
de vida. Esse impacto tem diferentes impactos em diferentes grupos sociais:  

1) As mulheres podem ser mais severamente afectadas em termos de acesso a infra-estrutura 
social, uma vez que elas são geralmente responsáveis por levar as crianças aos serviços de 
saúde, colheita de água, material vegetal e palha; 

2) Ser forçado a tomar rotas alternativas (mais longas), pode também pôr em perigo a 
segurança física das mulheres e crianças; e 

3) A perda de vias de acesso também pode afectar as pessoas com deficiência (dificuldade de 
locomoção) de forma desproporcional. 

 
Com Mitigação 
 
Caso sejam adoptadas medidas de mitigação, a propriedade terá um impacto negativo moderado 
no acesso continuado da população local às rotas estabelecidas. Não se prevê qualquer outra 
restrição das vias de acesso durante a fase de operação do projecto. Portanto, para esta fase, os 
impactos foram classificados como baixo negativo, como não existem medidas de mitigação para 
este impacto. 
 

Sem Mitigação 

Caso nenhuma medida de mitigação seja adoptada, a disposição da propriedade de operação pode 
implicar na restrição de acesso das populações locais às rotas e caminhos estabelecidos, e ao seu 
acesso aos recursos naturais. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Importância Global Escala 

Temporal 
Escala 

espacial 
Gravidade do 

impacto 

 Fase de Construção  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo 

 
Moderada 

  Provável ELEVADA - 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo 

 
Moderada 

 Provável MODERADA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira Provável MODERADA- 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira  Provável BAIXA - 

Restrilção  

Impacto Geral Nenhum efeito significativo 

 

Impacto 1.3: Intensificação da Insegurança Alimentar 

Causa e comentário 

Como explicado no Capítulo 5, vários elementos podem ser avaliados para medir a segurança 
alimentar da população. Estes incluem disponibilidade dos alimentos, sucesso e estabilidade dos 
alimentos, utilização dos alimentos e consumo de alimentos (este último já foi tratado no capítulo 5, 
e portanto não será repetido abaixo). 
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Disponibilidade dos alimentos  

A partir dos dados, fica claro que a maioria das famílias é muito dependente da agricultura de 
subsistência. Cerca de 84% das famílias pratica o cultivo de alimentos, cerca de 40% têm árvores 
produtivas, 19,2% estão envolvidos na pesca e cerca de 65% têm gado. O valor deste estilo de vida 
na subsistência não pode ser exagerado pois os moradores são, obviamente, em grande medida 
dependentes da sua própria produção alimentar. Além das pessoas que vivem em Chemba e perto 
desta, efectivamente, muito poucos alimentos são comprados nos mercados, o que significa que os 
moradores ainda não estão totalmente expostos aos custos associados com o transporte de 
alimentos, ou flutuações nas tarifas de importação e exportação de alimentos. Existe uma ligeira 
preocupação que o projecto possa, no entanto, afectar os preços dos alimentos locais, 
especialmente se forem empregadas mais pessoas a receber uma renda regular. 
 
Ademais, as famílias podem também cada vez mais converter as suas culturas alimentares em 
culturas de rendimento, em particular para a cana de modo a concorrer no mercado de nicho ou nos 
esquemas de produtores subcontratados. Embora a maioria das famílais tenha campos agrícolas, 
a venda de produtos agrícolas é sempre um meio atraente e muitas vezes tentador de obter renda 
necessária. Devem ser empregues medidas de mitigação suficientes no local para proteger contra 
a consequência não intencional da indisponibilidade de alimentos. 
 

Acesso e Estabilidade dos Alimentos  

Os meios utilizados para ter acesso a alimentos variam entre as diferentes comunidades. 
Normalmente, a distância para Chemba é um factor fundamental na forma como as pessoas 
acedem aos alimentos, uma vez que os mercados de alimentos maiores estão localizados em 
Chemba. Por exemplo, parece que as pessoas que vivem em Chemba são claramente mais 
dependentes do acesso a alimentos dos mercados, pois a maior parte das oportunidades de 
emprego (e, portanto, da renda) estão em Chemba. O poder de compra é, portanto, maior em 
Chemba, enquanto os moradores mais distantes da vila estão mais propensos a emprestar, trocar, 
compartilhar ou simplesmente usar as suas provisões de alimentos. Caso o projecto continue, os 
agregados familiares sem acesso às explorações agrícolas (especialmente em Chemba), que são, 
portanto, mais dependentes da compra de alimentos podem estar ser afectados negativamente pela 
inacessibilidade e estabilidade de alimentos, e assim as famílias seriam afectadas pelas flutuações 
de preços. Note-se que eventos climáticos dramáticos (secas e cheias) têm afectado os níveis de 
produção agrícola local nos últimos anos. 
 
Claramente, diferentes medidas de mitigação e de melhoria dos meios de subsistência devem estar 
em prática para lidar com diferentes famílias e onde estas estiverem baseadas.   
 

Utilização dos alimentos 

A utilização dos alimentos, que inclui a qualidade dos alimentos consumidos e a sua preparação, é, 
por si só, um estudoa. Foram colhidos dados insuficientes para medir a utilização dos alimentos, 
razão pela qual a CES recomenda vivamente que a EcoFarm realize um Estudo Alimentar e 
Nutricional (consulte o Capítulo 7, que provê medidas de mitigação) separado. Apesar de algumas 
famílias terem eletricidade em Chemba, de longe, a maioria não tem qualquer forma de 
electricidade. Isto significa que determinados alimentos frescos não podem ser armazenados 
durante um longo período. 
 
Por último, foi observada a falta de saneamento durante a pesquisa, que é em grande parte 
resultado dos pontos de água que são compartilhados com o gado, serviços de saúde inadequados 
ou práticas de higiene (ou a educação) precárias. Isto afecta a utilização dos alimentos, 
especialmente, entre as crianças ou idosos doentes, como os alimentos não podem ser 
adequadamente consumidos ou digeridos. Os alimentos que são preparados em condições anti-
higiénicas podem até mesmo tornar-se por si, a fonte de doenças infecciosas em si. 
 
Deve notar-se que não é um número significativo de machambas que será economicamente 
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deslocada pelo projecto. O PRMS, por exemplo, afirma que apenas 14 machambas devem ser 
perdidas. Isso reduziu a gravidade desse impacto. 
 

Com Mitigação 

Devem ser adoptadas medidas de mitigação, os níveis de produção alimentar poderiam aumentar. 
Por esta razão, a significância seria moderada positiva. Não se prevê adquiriri mais terreno durante 
a fase de operação do projecto, embora melhorias contínuas e, possivelmente, algumas expansões 
menores possam precisar de alguma terra. Portanto, o impacto durante a fase de operação, caso 
seja adoptada a mitigação poderá ser moderada positiva. 

Sem Mitigação 

Sem qualquer medida de mitigação, o projeto pode ter um ligeiro impacto negativo na segurança 
alimentar, fazendo com que a significância global seja baixa negativa. Não se prevê adquiriri mais 
terreno durante a fase de operação do projecto, embora melhorias contínuas e, possivelmente, 
algumas expansões menores possam precisar de alguma terra. Portanto, o impacto durante a fase 
de operação, caso seja adoptada a mitigação poderá ser moderada positiva. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância geral Escala 

Temporal 
Escala 

espacial 
Gravidade do 

impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira Pode ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Moderada benéfica  Provável 

 
MODERADA+ 

Operation Phase Fase de Operação  

Sem Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Ligeira Provável BAIXA - 

Com Mitigação 
Longo prazo 

 
Área de estudo Moderada benéfica  Provável 

 
MODERADA+ 

Restrição  

Impacto geral Nenhum efeito significativo 

 
6.4.2 Questão 1: Medidas de Mitigação e de Melhoramento  

São propostas as seguintes medidas de mitigação para a Propriedade EcoFarm: 

1) De acordo com o PD 5 da IFC, deve-se elaborar um Plano de Restauração e Melhoria dos 
Meios de Subsistência (para este projecto, este é referido como um PRMS). Este plano deve 
incluir uma avaliação agrícola e de activos detalhada de todos os campos agrícolas 
afectados e bens dos proprietários, a fim de desenvolver estratégias de indemnização 
adequadas e matrizes de titularidade; 

2) O PRMS será elaborado em conformidade com os Regulamentos do Processo de 
Reassentamento resultante das Actividades Económicas (GdM, 2012); 

3) De acordo com o Administrador do Distrito de Chemba, como parte deste PRMS, deve ser 
criada uma comissão pela EcoFarm que inclua representantes das CAPs e o desenvolvedor, 
bem - Os Serviços Distritais de Actividades Económicas, representando o sector agrícola; 

- Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estrutura, o que representa o planeamento 
territorial, obras públicas e habitação; 
- O Administrador do Distrito; e 
- Um representante do Governo Provincial. 

4) O comité deve funcionar como um grupo de monitoria e supervisão de possíveis 
deslocamentos económicos, e deve incluir um mecanismo de comunicação (referido pelo 
IFC como um "Mecanismo de reclamações”), quer para retorno geral do projecto e/ou 
reclamações);   
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5) O comité estabelecido deve ser o principal veículo para envolvimento entre o desenvolvedor 
e os agregados familiares afectados e os agricultores, que deve ser usado para estabelecer 
as taxas de indemnização de culturas e árvores, provisão de terras agrícolas alternativas 
(esta deve tornar-se um problema), bem como restauração/desenvolvimento de estratégias  
de subsistência (como programas agrícolas, por exemplo). De acordo com os Regulamentos 
do Processo de Reassentamento resultante das Actividades Económicas, os representantes 
do governo listados acima devem ser parte da implementação do PRMS;  

6) Na medida do razoavelmente possível, o PRMS deve ser usado como um documento de 
orientação com o seja concebia a disposição da irrigação da Propriedade EcoFarm para 
acomodar, na medida do razoavelmente possível, as machambas e/ou estruturas existentes; 

7) Antes da aquisição de terras para o desenvolvimento da irrigação na EcoFarm Estate, de 
acordo com o PRMS, os agricultores afectados e/ou proprietários de casas/estrutura devem 
ser notificados sobre esse deslocamento com, pelo menos, dois ou três meses de 
antecedência, como o tempo de notificação precisa de levar em consideração o calendário 
de plantio e colheita. Os comités estabelecidos devem fornecer inúmeras oportunidades 
para aqueles afectados de modo a fazerem parte da implementação do PRMS, e para 
negociarem opções de suporte com a EcoFarm; 

8) Os agricultores e/ou agregados familiares afectados pela perda de campos 
agrícolas/estruturas etc. devem ser assistidos pelo desenvolvedor e a SDAE para encontrar 
terras agrícolas alternativas e preparar seus "novos" campos antes de perderem as suas 
terras. Esta terra deve ter, pelo menos, a mesma qualidade ou melhor, e nenhum agricultor 
deve estar pior após o deslocamento. Na medida do razoavelmente possível, essas "novas" 
machamba/s devem ser capazes de sustentar o agricultor afectado no momento da 
aquisição da terra. A terra alternativa deve ser uma negociação entre as pessoas afectadas 
e o SDAE. A terra não deve ser dada sem uma consulta significativa e uma análise da opção. 
Estas medidas de mitigação são boas práticas das directrizes do IFC no âmbito do seu PD 
5, que é colectivamente referido como "apoio transitório"; 

9) Como a segurança alimentar é uma componente-chave do projecto, a CES recomenda que 
o desenvolvedor realize uma avaliação nutricional dos CAPs e estabeleça uma linha de base 
da segurança alimentar área afectada do projecto. Essa avaliação deve quantificar a pré e 
pós segurança alimentar da implementação do projecto para garantir que as medidas de 
mitigação propostas para proteger-se contra a redução da segurança alimentar são 
efectivas; 

10) O uso de rotas de acesso local que podem ser afectadas devem ser avaliadas e criadas 
rotas alternativas, preenchendo as funções perdidas. As mulheres, em particular, precisam 
de ser consultadas em termos de segurança das novas rotas; e 

11) Deve ser desenvolvida uma estratégia para monitorar os impactos das vias de acesso 
alteradas no uso de infra-estruturas sociais como parte de um levantamento de 
monitoramento longitudinal (ou seja, em curso). 

 
São propostas as seguintes medidas de mitigação adicionais para os DUATs comunitários que 
estão envolvidos no esquema de produtores de fomento: 

1) Recomenda-se fortemente que a EcoFarm dê suporte as cooperativas para desenvolver 
uma estratégia de comunicação e mecanismo para os agricultores dentro dos DUATs 
comunitários se envolverem com a EcoFarm no que diz respeito ao esquema de produtores 
sub-contratados (independentemente de incluir recomendações positivas ou reclamações); 

2) II. Embora o esquema de produtores sub-contratados operará nos DUATs das próprias 
comunidades, ainda recomenda-se que a EcoFarm, com assistência dos SDAE e SDPI, 
forneça apoio adequado para realizar uma avaliação das terras agrícolas nos DUATs da 
comunidade. Justamente, isso não é da responsabilidade do desenvolvedor, embora 
qualquer apoio adicional desta natureza ajudaria o esquema de produtores sub-contratados 
a desenvolver a infra-estrutura de irrigação de forma a evitar que tivessem que deslocar 
qualquer agregado familiar e/ou machamba;  
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3) Subsequentemente, para avaliação dos campos agrícolas, conforme explicado, a CES 
aconselha a EcoFarm a implementar as mesmas medidas para os DUATs comunitários 
como é proposto pela PRMS para a própria propriedade; 

4) O desenvolvedor tem o compromisso de apoiar as comunidades locais com a sua própria 
segurança alimentar, permitindo que algumas cooperativas e/ou membros da comunidade 
partilhem em outro pivô e/ou irrigação de reboque nos DUATs da comunidade com 
pequenos terrenos alocados para as culturas alimentares da família. No entanto, a CES 
aconselha a EcoFarm a se envolver com os agricultores das cooperativas de forma a avaliar 
as suas preferências de localização para o sistema de irrigação e parcelas de terra. Terão 
de ser discutidas diferentes opções com cada agricultor beneficiário, como diferentes 
agricultores poderão preferir ter os seus campos em locais diferentes. O envolvimento 
antecipado e a aceitação de uma doação comunitária extra de sistema de irrigação para 
segurança alimentar; e 

5) Por último, um grande benefício para os CAPs seria os agricultores terem práticas agrícolas 
sustentáveis que lhes permita utilizar pedaços de terra mais pequenos por períodos mais 
longos. Alguns programas agrícolas que poderiam ser considerados incluem: 

- Formação em conservação agrícola, usando terrenos de demonstração (isso pode ser 
considerado em vários  0,1 hectares de terra alocados a culturas alimentares); e/ou 
- Programa de horta escolar, incluindo um módulo de segurança nutricional e alimentar. 

 

6.4.3 Questão 2: Acesso Reduzido aos Recursos Naturais  

Uma questão relacionada com a perda de terreno para machambas é a questão da redução do 
acesso aos recursos naturais. Uma matriz de recursos naturais é usada pela maioria dos moradores 
- recursos que sustentam suas práticas de subsistência e fazem parte integrante dos serviços 
ecossistêmicos prestados pelo ambiente natural. A relativamente grande porção de terra será 
utilizada para o desenvolvimento do projecto, e à luz de outros desenvolvimentos nas proximidades 
do projecto, tais como a indústria madeireira que já reduziu o acesso da comunidade para árvores 
de grande porte, a preocupação levantada é que os recursos naturais , como os serviços dos 
ecossistemas, podem ser reduzidos. A principal questão aqui diz respeito ao acesso a árvores, 
arbustos e plantas para a construção de casas e outras infraestruturas. Por outro lado, deve notar-
se que as possibilidades de emprego deve ter um contra-efeito dramático sobre essa perda. Com 
mais oportunidades de emprego, materiais domésticos podem ser comprados para a construção, 
reduzindo a pressão exercida sobre o ambiente natural. 
 
Dois impactos são discutidos abaixo, ou seja, a perturbação e/ou alterações nos padrões de 
subsistência e da colecta de madeira, plantas e outros materiais, bem como um aumento na 
competição por recursos. 
 

Impacto 2.1: Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e de recolha de madeira, 
plantas e outros materiais 

Causa e comentário 

Se o acesso aos recursos naturais é reduzida, os moradores serão obrigados a adaptar suas 
estratégias de sobrevivência para qualquer recolha de menos material de madeira e planta, ou 
caminhar distâncias maiores para obter tal material.De qualquer forma, os efeitos podem ser 
significativos como as pessoas podem não ter material suficiente para a construção de subsistência 
ou padrões de sustento (consulte Capítulo 5). Isto irá reduzir seu padrão de vida, e pode torná-los 
mais dependentes do governo ou projectos de desenvolvimento para apoio; com efeito mudando 
seu estilo de vida de um sustentável a uma um dependente de renda 
 

Com Mitigação 

Devem ser adoptadas medidas de mitigação, tais como incluir um corredor de conservação para a 
colheita sustentável dos recursos naturais, os impactos ainda seriam relevante, embora a gravidade 
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de tais impactos seria negativa baixa. Uma vez que não são esperadas novas reduções nos 
recursos naturais durante a fase operacional, a gravidade desse impacto negativo deve ser baixa 
durante esta fase. A razão para isso é que a perda inicial de recursos naturais, eventualmente, 
continuará a ter um ligeiro impacto sobre os padrões de uso dos recursos naturais dos moradores. 
 

Sem Mitigação 

Sem qualquer medida de mitigação, o projecto pode perturbar e mudar padrões de subsistência e 
de recolha de madeira, plantas e outros materiais. Isto irá levar a uma significância geral elevada. 
 

Declaração de significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo   Área de Estudo Muito Grave Provável ELEVADA - 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Área de estudo MODERADA Provável BAIXO - 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Área de Estudo Ligeira  Provável MODERADa- 

Com Mitigação Longo Prazo  Área de Estudo Ligeira  Provável BAIXA - 

Não-Avançar  

Impacto Geral Nenhum efeito significativo 

 

Impacto 2.2: Aumento da competição sobre os recursos   

 

Causa e comentário 

Nenhuma disputa de terra foi observada ou mencionada entre os moradores locais. No entanto, 
com menor acesso à terra, há uma possibilidade de que disputas e conflitos de terra e dos recursos 
naturais possam aumentar. 
 

Com Mitigação 

Caso sejam adoptadas medidas de mitigação, a significância geral deve ser negativa baixa como a 
gravidade do impacto deve ser ligeira. Uma vez que não são esperadas novas reduções nos 
recursos naturais durante a fase operacional, o impacto durante esta fase deve ser negativo baixo. 
 

Sem Mitigação 

Sem qualquer medida de mitigação, a significância geral deve ser negativa moderada, como a 
gravidade do impacto seria grave. 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Longo Prazo  Área de estudo Grave Pouco Provável  MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de estudo Ligeira Provável BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo prazo 
 

Área de estudo Grave Pouco Provável  MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de estudo Ligeira Provável BAIXA- 

Não-Avançar  
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Impacto Geral Nenhum efeito significativo 

 

6.4.4 Questão 2 Medidas de Mitigação e Melhoramento  

São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

1) O Relatório do Estudo de Especialidade de Recursos Naturais e Uso da Terra inclui zonas 
de tampão e corredores de conservação que devem ser consideradas; 

2) De acordo com as orientações internacionais, a perda de acesso aos recursos naturais é 
vista como deslocamento económico, especialmente se os moradores locais derivarem uma 
renda de tais recursos (IFC, 2012). Consequentemente, uma comissão da comunidade deve 
ser usado como uma ferramenta de comunicação apartir da qual a EcoFarm irá estabelecer 
remuneração e titularidade de estruturas para tais perdas em consulta com o SDAE, antes 
de qualquer aquisição de terras que poderia afectar as famílias, as estruturas e/ou 
machambas; 

3) A EcoFarm devem incorporar como parte de uma tal comissão da comunidade um 
mecanismo de comunicação através do qual as PAP podem se engajar com a EcoFarm 
durante todo o processo de PRMS, sejam estes queixas, retorno do projecto ou observações 
gerais e sugestões de projectos; 

4) A descrição do projecto permite largas faixas de vegetação nativa a serem mantidas entre 
os campos, como estas também atuarão como quebra-fogos eficazes. Acredita-se que 
essas áreas vão ajudar a manter a ecologia da região e assegurar a utilização dos recursos 
naturais. Recomenda-se ainda que a disposição da infraestrutura de irrigação (tanto na 
propriedade, mas também nas cooperativas da comunidade) deve ser concebida de forma 
a conservar o máximo das áreas de vegetação densa quanto possível para-uso controlado 
e sustentável da comunidade. Tais áreas florestais podem ser controladas como um serviço 
do ecossistema para as comunidade afectadas, geridas por líderes da comunidade 
designados como os guardiões dessas áreas de uso controlado. Para a propriedade, por 
exemplo, um acordo pode ser assinado entre a EcoFarm e as comunidades circundantes 
que reforça os direitos das comunidades em torno de usar essas áreas de florestas 
controladas, no entanto, com cláusulas rígidas e particulares e condições de saúde e 
segurança; e 

5) Recomenda-se que todas as actividades de limpeza de terra tome em conta o potencial uso 
de recursos das CAPs. Por exemplo, a madeira abatida deve ser fornecida para os 
moradores, enquanto gramíneas e caniços a serem cortados podem ser fornecidos às 
famílias para tecto. 

 

6.4.5 Questão 3: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

O projecto está em grande parte das premissa e intenções do governo e do desenvolvedor para 
estimular um nicho de mercado para a produção de cana de açúcar no Distrito de Chemba. Como 
são necessárias oportunidades de emprego na área, os moradores e as autoridades locais têm 
grandes expectativas de que o projecto vai criar oportunidades de emprego e estimular o 
crescimento económico. Os seguintes impactos estão relacionados com esta questão, que são 
discutidas abaixo.    
1) Oportunidades de emprego; 
2) Oportunidades de formação e expansão da base de competências local; 
3) Criação de pequenas empresas; 
4) Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto; 
5) Conflitos entre trabalho local e expatriados; 
6) Redução do trabalho da  agricultura familiar; e 
7) Influxo temporário/permanente dos candidatos a emprego. 
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Impacto 3.1: Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico 

Causa e comentário 

Como explicado, cerca de 750 oportunidades permanentes de emprego em todos os níveis de 
habilidade devem ser criadas pela própria propriedade, e cerca de 58 pessoas serão necessárias 
para gerir e operacionalizar a fábrica de açucar. Por disso, os moradores serão empregados sob as 
cooperativas para vender a sua própria cana para EcoFarm. Portanto, será criado inúmeras 
oportunidades de emprego. 
 
A área tem uma população jovem significativa (a Tabela 5.3 indicou que 51,8% da população tem 
de 14 anos ou menos), que terá as oportunidades de emprego no futuro próximo. Uma proporção 
significativa da população (43,8%) estão em idade de trabalhar - 15 e 64 anos -que significa que o 
potencial de força de trabalho é significativo. A área também carece de oportunidades de emprego 
real ou o crescimento económico, para quais fins o projecto certamente fornecem uma injeção 
económica muito necessária para a economia da região. 
 
A maioria das tarefas pode ser realizada por mão de obra local, o que significa que os profissionais 
estrangeiros ou trabalho migrante não tem que ser usados para uma grande extensão. 
 
Sem Melhoramento 
Caso as medidas de melhoramento não sejam implementadas, a significância das oportunidades 
de emprego seria positiva baixa durante a fase de construção, e moderada durante a fase 
operacional (durante a qual devem ser criadas mais oportunidades de emprego). A razão para esta 
significância positivo é que, mesmo sem estas medidas de melhoria, oportunidades de emprego 
são necessárias e devem ter um impacto positivo sobre a população em termos de geração de 
renda. Com oportunidades de emprego, as famílias podem, potencialmente, ter uma forma regular 
de renda. Isso poderia ajudar muitas famílias a diversificar as suas oportunidades de obtenção de 
renda, ou até mesmo para comprar o equipamento necessário para reforçar as suas práticas 
agrícolas. Além disso, estimular a economia da região pode ter um impacto permanente e 
sustentável nestas cdomunidades e as oportunidades de emprego na área. 
 
Com Melhoramento 
 
Caso sejam implementadas medidas de melhoramento, mais população local seria capaz, 
finalmente, de colher os benefícios do projecto. Este deverá ter um impacto altamente positivo na 
geração de emprego. Por último, caso o projecto não prossiga (a opção “não-avançar”), isso teria 
um impacto negativo sobre os CAPs baixo. A razão para isso é que o desenvolvimento acumulado 
na área (especialmente de madereiros) pode adquirir mais de terra e os recursos da população 
local, reduzindo as suas fontes de subsistência, possivelmente, sem fornecer qualquer forma real 
sustentável de geração de renda. 
 
 Declaração de significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Moderada Benéfica Provável BAIXA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Muito Benéfico  Definitivo  ELEVADA+ 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional  Moderada Benéfica  Provável MODERADA+ 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Benéfica Definitivo ELEVADA + 

Não-Avançar  

Impacto Geral Longo Prazo  Área de Estudo Moderada negativa Pode Ocorrer BAIXA -  
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Impacto 3.2: Oportunidades de formação e expansão da base de competências locais  

 

Causa e comentário 

Como explicado, uma componente-chave do projecto envolve formação na produção de cana, 
gestão de cooperatvas e gestão de negócios. Esta componente de formação faz parte do esquema 
de produtores de fomento. Além disso, treinamento em serviço também será fornecido para a força 
de trabalho, que deve expandir sua base de habilidades. A EcoFarm também é incentivada a 
fornecer aprendizagem para os membros da comunidade não qualificados, permitindo-lhes adquirir 
competências necessárias no local de trabalho enquanto trabalham sob a supervisão de mais 
pessoal experiente. 
 
Em adição as habilidades relacionadas ao local de trabalho, experiência de projectos em países em 
desenvolvimento indicam que a transferência de competências de saúde e segurança adquiridos 
pelos funcionários para a comunidade em geral pode ocorrer (ou seja, os funcionários a melhoram 
as medidas de saúde e segurança em seus domicílios, tais como casa e sensibilização para a 
segurança rodoviária, e higiene pessoal e nutricional). 
 
Sem Melhoramento 
 
Caso não seja oferecido o desenvolvimento de competências, o impacto da criação de emprego, 
possivelmente, será limitado a um grupo selecionado de indivíduos, afectando a capacidade de 
mais membros da comunidade para beneficiar de formação através da criação de mais empresas 
e crescente economia da região. A significância geral na criação de emprego e a dinamização da 
economia seria, portanto, positiva moderada. 
 
Com Melhoramento 
 
Caso seja fornecida formação, a significância global da criação de emprego e a dinamização da 
economia seria elevada positiva, à medida que mais pessoas seriam capazes de colher os frutos 
do projecto, utilizando as habilidades que adquiriram para crescer a economia da região ou para 
competir no novo mercado da cana. A significância geral na criação de emprego e a dinamização 
da economia seria, portanto, elevada positiva.  
  

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Moderada Benéfica  Definitivo  MODERADA+ 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Muita Benéfica  Definitivo  ELEVADA+ 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional  Moderada Benéfica  Provável MODERADA+ 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Benéfica Definitivo  ELEVADA+ 

Não-Avançar  

Impacto Geral Nenhum efeito significativo 

 

Impacto 3.3: Criação de oportunidades de pequenos negócios 

Causa e comentário 

O projecto vai exigir produtos e serviços. Estes podem ser adquiridos localmente, em parte, criando 
oportunidades de geração de renda locais. No entanto, apenas um pequeno número de artesãos e 
empresas locais foram identificados na área, e negócios em geral e habilidades de gestão financeira 
estão faltando na população local. 
. 
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Sem Melhoramento 
Caso o projecto não utilize os serviços locais da área, menos pessoas locais seriam capazes de 
estabelecer as pequenas empresas, deste modo, oferecendo menores benefícios do projecto, e o 
impacto do projecto sobre a estimulação da economia só vai ser moderadamente positiva. 
 
Com Melhoramento 
 
Se o projecto usar os serviços locais, na medida do possível, mais pessoas locais seriam capazes 
de estabelecer as pequenas empresas, e o impacto do projecto sobre a estimulação da economia 
será elevado positivo.  
 

Declaração de significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Moderada Benéfica  Definitivo  MODERADA+ 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Muito Benéfica  Definitivo  ELEVADA+ 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional  Moderada Benéfica  Provável MODERADA+ 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Benéfica Definitivo  ELEVADA+ 

Não-Avançar  

Impacto Geral Nenhum efeito significativo 

 
Impacto 3.4: Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto 

Causa e comentário 

A linha de base de dados mostrou que o emprego é quase inexistente. Ela também mostrou que as 
expectativas de emprego do projecto são elevadas.Com este pano de fundo, é provável que as 
oportunidades criadas pelo projecto possam levar a conflitos comunitários, especialmente se alguns 
membros da comunidade receberem mais benefícios do projecto do que outros.  

 
Estes incluem conflito dentro de comunidades e entre as comunidades resultantes de: 
 
1) Um aumento das disparidades económicas entre aqueles com empregos e os que não têm; 
2) Mudanças nos valores e mudanças no “modo de vida” das pessoas com emprego; 
3) Mudanças nas relações de poder entre os jovens empregados e anciãos; 
4) Percepção de acesso injusto ao esquema de produtores de fomento; 
5) Percepção de estratégias de recrutamento desleais; 
6) Percepção de compensação injusta pela perda de culturas e estruturas (esta questão será 

particularmente sensíveis); 
7) Percepção de estratégias de aquisições preferenciais; e/ou 
8) Corrupção de funcionários e lideranças locais. 

 
Sem Melhoramento 
Se não forem adoptadas medidas de mitigação, os conflitos da comunidade podem ser graves e 
prováveis, dando um significância negativa geral moderada. 
 

Com Melhoramento 

Devem ser adoptadas medidas de mitigação, nenhum comunitário significativo é esperado. Caso o 
projecto não avançar, ou seja, a opção “não avançar”, a declaração de significância deve revelar 
nenhum efeito significativo para este impacto.  

Declaração de significância 

Impacto 
Efeito Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral 

Escala Escala Gravidade do 
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Temporal Espacial Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Regional  Ligeira Provável MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Regional  Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional  Ligeira Pode Ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

Impacto 3.5: Conflitos entre mão de obra local e expatriados 

Causa e comentário  

O nível educacional e a base de competências na área são muito baixos. O projecto certamente vai 
exigir a importação de pessoal qualificado de dentro e fora de Moçambique. Estas pessoas de fora 
poderiam ser de diferentes grupos étnicos, que poderiam levar a tensão e conflito entre elas e a 
população local devido a várias razões: 
 
1) Diferenças de riqueza; 
2) Acesso diferencial às instalações; 
3) Diferentes normas culturais e de opinião política; e 
4) Sensação de que pessoas de fora “roubam” empregos da população local. 
 
No entanto, deve notar-se que este não é um efeito significativo, como poucos trabalhadores 
qualificados seriam necessários. 
 

Sem Mitigação 

Sem mitigação, a significância geral seria moderada negativa durante as fases de construção e 
operacional. 

Com Mitigação 

Se forem implementadas medidas de mitigação, a significância geral deste impacto seria baixa 
negativa durante as fases de construção e operacional. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Ligeira Pode Ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional Grave Pode Ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

Impacto 3.6: Redução na disponibilidade de mão de obra agricultura familiar  

Causa e comentário 
Esta é uma preocupação porque as famílias precisam de trabalho para trabalhar em suas próprias 
machambas. As oportunidades de emprego, especialmente se mais de uma pessoa for empregada 
por agregado familiar, podem reduzir o acesso dos próprios moradores para o trabalho agrícola. 
Isto é particularmente um problema que diz respeito à mais jovem geração e mulheres, que são em 
grande parte responsáveis pela agricultura. Este impacto é agravado pelos impactos do HIV/SIDA 
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na população activa saudável, bem como doenças de veiculação e no ar, que são comuns na área. 
 

Sem Mitigação 

Este impacto é provável, como o número de oportunidades de emprego a ser fornecido é 
significativa (750). O impacto seria pior se as oportunidades de emprego sazonal ou temporário 
coincidirem com os períodos de plantação ou colheita das comunidade. A significância geral seria 
moderada negativa durante a fase de construção e fase operacional. 
 

Com Mitigação 

As medidas de mitigação irão impedir as famílias de perder o trabalho agrícola (especialmente 
durante os períodos de plantio e colheita). A significância geral seria negativa baixa durante as fases 
de construção e operacional. 
 
Se não existir o projecto, é pouco provável que eventuais impactos no nível actual de insumos 
agrícolas de trabalho possam ser antecipados.  
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Moderada Provável MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional Grave Provável MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

Impacto 3.7: Influxo de candidatos a emprego temporário/permanente 

Causa e comentário  

Como há poucas oportunidades de emprego no distrito, há uma possibilidade de que o projecto 
poderia atrair trabalhadores migrantes em busca de emprego. No entanto, uma vez que as 
discussões dos grupos focais revelaram algumas tendências migratórias no momento, esta é 
apenas uma pequena possibilidade, especialmente desde que o projecto tenha como objectivo 
empregar os moradores locais tanto quanto razoavelmente possível. 
 
Como a maioria dos moradores estudados são pobres e muitos são com pouca educação, ais 
trabalho mais instruído e qualificado será exigida para alguns cargos técnicos, como gestores e 
agrônomos de cana. A significância deste deve ser baixa, como a maioria dos trabalhadores 
necessários não deve precisar de experiência de trabalho anterior. Tal como acontece com a 
maioria dos impactos sociais, a migração também pode ter uma influência positiva em termos de 
prestação de moradores locais com oportunidades de pequenos negócios devido a um aumento da 
demanda por produtos locais e de outros bens, bem como oportunidades de intercâmbio cultural. 
 
Embora o influxo seja considerado fora do controle do desenvolvedores do projeto, as directrizes 
da IFC na imigração induzida por projectos sugerem que o influxo pode ameaçar a “segurança do 
projecto” e que deve ser gerido como uma ameaça o projecto (cf. IFC, 2009). Os impactos directos 
e indirectos associados com um afluxo de trabalhadores (de fora) são susceptíveis de ter impactos 
significativos sobre estas comunidades, uma vez que geralmente resultam em muitas mudanças 
sociais, culturais, económicas e políticas. Algumas delas incluem (mas não estão limitadas) a: 
1) Criação de tensões e conflitos entre os moradores locais e os migrantes em matéria de 

recursos naturais, terra e oportunidades de emprego; 
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2) Inflação de comida local e preços de produtos; 
3) Colocação de aumento da pressão sobre os recursos sociais e naturais já limitados; 
4) Aumento da incidência de chamados “males sociais”, incluindo prostituição, abuso de álcool 

e crime; 
5) Aumento da prevalência de doenças transmissíveis, como as doenças diarreicas, doenças 

transmitidas por vectores, como a malária e as infecções sexualmente transmissíveis 
(consulte o Estudo de Impacto de Saúde); 

6) Criação de “intervalos de pobreza”, tais como as desigualdades em termos de acumulação 
de renda e riqueza entre os habitantes locais e os migrantes; e 

7) Perturbação das dinâmicas sociais, por exemplo, aumento de conflitos entre homens e 
mulheres em relação às despesas do rendimento do agregado familiar, e as tensões entre 
os migrantes e os homens locais sobre questões de concorrência sexual percebidas. 

 
Com Mitigação 
Se  medidas de mitigação apropriadas estiverem no lugar, o impacto tanto durante a construção e 
fases operacionais deve ser baixo negativo nas comunidades afectadas 

 

Sem Mitigação 

Se não forem desenvolvidos e implementados planos adequados, o impacto da migração interna 
pode ser negativo moderado para aa fases de construção e operacional. Este impacto é moderado, 
uma vez que o risco ou probabilidade de um influxo é pouco provável. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Grave Pouco Provável MODERADA- 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Benéfica Pouco Provável BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo  Regional Grave Provável MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo  Regional Benéfica Pouco Provável BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
6.4.6 Medidas de Mitigação e Melhororamento 

O desenvolvedor deve explorar oportunidades para gerir e mitigar os impactos negativos associados 
a este problema através do desenvolvimento de planos de gestão adequados. Algumas dessas 
recomendações incluem: 
 

1) Desenvolver um Plano de Gestão de Trabalho, Recrutamento e Influxo (PGTRI): 

As directrizes a seguir podem ser usadas no desenvolvimento de um plano desse tipo: 

- Divulgação da informação: As oportunidades de emprego têm de ser anunciadas. A 
aquisição e as modalidades de tal emprego devem ser disponibilizadas ao público. 
Comunicações regulares são necessárias para o público em geral no que diz respeito ao 
recrutamento e aquisições; 

- Recrutamento e transparência da cadeia de suprimentos: regras e oportunidades de 
recrutamento e de contratação tem que ser transparente e, mais importante, acessível ao 
público. Esta será a responsabilidade do OLC, bem como o gestor de recursos humanos. A 
possibilidade de correctores de trabalho pode ser investigada para evitar as tensões em 
torno do “encontro às portas do projecto” de pessoas para oportunidades de emprego; 

- Gestão de Influx e medidas de segurança: Embora a necessidade de segurança do 
projecto seja compreensível, tais medidas de segurança podem ter outras implicações de 
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segurança e mobilidade dos moradores circundantes. Um mecanismo precisa ser 
implementado para permitir o acesso livre às suas comunidades vizinhas, enquanto ainda 
no entanto restringe o afluxo descontrolado de candidatos a emprego. Compromissos 
regulares com os moradores locais e os agentes de segurança por meio de oficinas e 
reuniões devem construir uma relação entre essas partes, visando colectivamente evitar 
uma solução viável a este respeito 

2) As seguintes convecções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem de ser 
respeitadas neste plano: 

1. Convenção 87 da OIT sobre a liberdade sindical e a protecção do direito sindical;  
2. Convenção 98 da OIT sobre o direito de organização e negociação colectiva;  
3. Convenção 29 da OIT sobre trabalho forçado;  
4. Convenção 105 sobre a abolição do trabalho forçado da OIT;  
5. Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima de emprego;  
6. Convenção 182 da OIT sobre o trabalho infantil;  
7. Convenção OIT 100 sobre igualdade de remuneração; e  
8. Convenção 111 da OIT sobre discriminação.  

. 

3) As recomendações contidas no PD2 da IFC (Trabalho e Condições de Trabalho) devem ser 
respeitadas no desenvolvimento de políticas de trabalho e directrizes operacionais. Essas 
incluem;  

1. Desenvolver políticas e procedimentos de RH adequadas (Nº 8);  
2. Estabelecer condições de trabalho adequadas (No 10);  
3. Assegurar a não discriminação e proporcionar a igualdade de oportunidades (No 15);  
4. Criação de um mecanismo de reclamações para questões trabalhistas (No 20);  
5. Proteger a força de trabalho (No 21-22); e  
6. Saúde e Segurança Ocupacional (No 23).  

 

4) Um comitê de centro de emprego/ emprego deve ser estabelecido para projectar o 
implementar o PGTRI. Isso deve garantir que o recrutamento é feito de uma maneira justa 
e transparente e que as possibilidades de criação de emprego são maximizadas; 

5) Bolsas de estudo e de trabalho através de estágios poderiam ser fornecidas à população 
local (especialmente os jovens); 

6) Desenvolvimento de um Plano de Emgajamento das Partes Interessados (SEP), que 
incorpora o desenvolvimento de estratégias de gestão colaborativa para a imigração; 

7) Assegurar o acesso equitativo aos benefícios do projecto, bem como a comunicação 
transparente e eficaz com as partes interessadas locais (através do SEP); 

8) O OLC precisa ser treinado para monitorar e lidar com potenciais problemas; 

9) Os moradores também devem precisam ser encorajados a continuar as suas práticas 
agrícolas de uma forma sustentável. Programas adicionais de treinamento agrícolas podem 
ser considerados (especialmente para os jovens), bem como a assistência com acesso aos 
mercados locais e centros económicos para a venda de seus produtos; 

10) A implementação de um programa de treinamento para capacitação em pessoas locais 
ligadas a metas para a substituição gradual do pessoal expatriado com os nacionais; 

11) Na medida do possível, esses trabalhadores envolvidos na fase de construção devem ser 
incorporados no quadro de pessoal permanente para a fase operacional;  

12) Desenvolvimento e implementação de um curso de indução obrigatória da comunidade para 
todas as pessoas de fora, empreiteiros e sub-empreiteiros que entram na comunidade local. 
Este código deve incluir políticas relativas a interações com as comunidades e autoridades 
governamentais, a protecção dos bens da comunidade, de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis(DST), etc; e 

13) Não mais do que dois membros devem ser empregados por família.  
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6.4.7 Questão 4: Perturbação do Património Cultural 

Duas questões relacionam-se com a possível perturbação ao património cultural, ou seja, a 
perturbação de sepulturas e os lados sagrados, bem como alteração do “senso de lugar” das 
comunidades. 
 
 
Impacto 4.1: Perturbação de sepulturas e locais sagrados       

Causa e comentário 

A maioria das comunidades têm um cemitério central e vários locais sagrados ao redor da 
comunidade. Estes são uma parte integrante da identidade das comunidades. A perturbação de 
cemitérios e/ou locais sagrados poderia prejudicar a vida social e espiritual das comunidades. 
 
Embora não seja a intenção do projeto para afetar quaisquer sepulturas ou locais sagrados, alguns 
desses sites, especialmente aqueles longe de aldeias, pode ser afectada. 
 

Sem Mitigação 

A remoção desses locais tem, consequências de longo alcance permanentes, uma vez que afecta 
directamente os valores e padrões de relacionamentos fundamentais no cerne da vida desses 
moradores. Sem mitigação, a significância deste impacto seria negativa elevada durante a 
operação. Durante a fase operacional, as mudanças de perturbação de sepulturas são ligeiras, 
como estriam em grande parte, estabelecidas no projecto. A significância durante esta fase é baixa 
negativa, como sempre haveria a possibilidade de um túmulo ser afectado com as mudanças 
contínuas de terras. 
 

Com Mitigação  

Qualquer interrupção de túmulos ou sepulturas deve ser evitada na medida do possível. No entanto, 
a mitigação deverá permitir que as comunidades exprimam as suas preocupações e tenham um 
contributo para as etapas de planeamento e implementação do projecto. 
 
Isso deve permitir que os moradores afectados sentam-se parte do projecto, e tenham uma 
contribuição significativa à forma como seus túmulos podem ser removidos e/ou realocados. Com 
mitigação apropriada, a significância deste impacto será reduzida para negativa baixa. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral 

Escala Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Grave 
Pode ocorrer ELEVADA- 

Com Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pode ocorrer BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pode ocorrer 

BAIXA- 

Com Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pode ocorrer 

BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 4.2: Alteração do “senso de lugar” das comunidades        

Causa e comentário 

Mudanças no bem-estar e no “sentido de lugar” são difíceis de medir e, como resultado, esses 
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impactos são muitas vezes ignorados. No entanto, a implementação do projecto provavelmente terá 
um impacto no sentimento de segurança e bem-estar das pessoas, uma vez que as pessoas locais 
têm dependência fortemente sobre o ambiente não só para a agricultura, mas também por razões 
espirituais. Os recursos naturais ao redor fornece-lhes um ambiente familiar, especialmente em 
zonas que são requeridas como sagradas. O projecto vai mudar a paisagem física, e, neste 
processo, as perspectivas das pessoas sobre seus meios de subsistência e o possível futuro para 
os seus filhos. Em outras palavras, o “equilíbrio social” dos moradores pode ser perturbado.  
 

Sem Mitigação 

A  significância geral deste impacto é negativa baixa, uma vez que o risco de alterar  o “senso de 
lugar” das comunidades é pouco provável. A população local parece dar boas-vindas ao 
desenvolvimento, e seria privada de oportunidades económicas e sociais se o projecto não 
proceder. 
 

Com Mitigação 

Caso sejam implementadas medidas de mitigação, a significância geral deste impacto ainda seria 
negativa baixa. 

Declaração de significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância Geral 

Escala Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco Provável 

BAIXA- 

Com Mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Ligeira 

Pouco Provável 

BAIXA- 

Fase de Operação  

Sem Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco Provável 

BAIXA- 

Com Mitigação 
Permanente 

Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco Provável 

BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

6.4.8 Medidas de Mitigação e de Melhoramento 

São propostas as seguintes medidas de mitigação: 
 

1) O PRMS irá registar cada cemitério afectados e jazigo na área de propriedade com a ajuda 
dos moradores; 

2) No caso de sepulturas precisarem de ser realocadas, os moradores afetados precisarão 
indicar a sua preferência a este respeito, o que poderia incluir a compensação e/ou 
assistência com a exumação, despesas de transladação e afins; 

3) A CES recomenda-se que as famílias afectadas estejam envolvidas com o desenvolvedor, 
pelo menos, três meses antes da limpeza de terrenos ou preparação. Durante este tipo de 
compromisso, as comunidades afectadas precisam ser informadas quais áreas serão limpas 
e preparadas, e discussões com relação à possível deslocalização de sepulturas ou 
compensação para a remoção de tais sepulturas precisam ser celebradas entre os 
moradores afectados e o desenvolvedor (por meio de uma comissão estabelecida). Alguns 
aspectos a serem considerados incluem a preparação de novos locais de sepultamento e 
meios adequados de transporte e re-enterro dos mortos; 

4) Após a avaliação de terras agrícolas e inventário de activos (como parte do PRMS), a 
EcoFarm deve projetar a disposição de infraestrutura da propriedade para, na medida do 
razoavelmente possível, excluir áreas que foram identificadas pelos moradores locais como 
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sagrados; 

5) Continuação e vias de acesso seguras a essas áreas precisam ser asseguradas através da 
disposição da infraestrutura, tais como a adopção de corredores de conservação propostos 
e zonas-tampão nos Recursos Naturais e Uso da Terra; 

6) Como parte de uma comissão que precisa ser estabelecida como parte do PRMS, um 
mecanismo de comunicação, entre as CAPs e EcoFarm também devem estar no local, 
através do qual todas as questões, preocupações e/ou queixas podem ser levantadas e 
apresentadas por PAP; 

7) Através do SEP, engajamentos comunitários continuos e transparentes devem ser 
realizados em uma base regular (usando a comissão e mecanismo de comunicação acima 
mencionado) para resolver quaisquer retorno, preocupações, problemas e/ou queixas. Actas 
de tais reuniões precisam ser mantidas, e devem ser distribuídas e assinadas pelo 
administrador do distrito 

8) Se tal for necessário, o desenvolvedor deve elaborar um Plano de Gestão do Patrimônio 
Cultural em consulta com as comunidades afectadas. Este plano poderia incluir a gestão de 
áreas de uso sustentável dos recursos da comunidade (como explicado), e deve apoiar com: 

 - Proteger o património cultural da área; 
- Identificar todos os locais sagrados na área e propor formas de proteger e /ou realocar 
esses locais; e 
- Apoiar o desenvolvedor a entender as normas culturais e valores dos moradores da 
região. 

 
6.4.9 Questão 5: Segurança, Saúde e protecção 

Os seguintes impactos são discutidos na saúde, segurança e protecção: 

1) Aumento de doenças transmissíveis e doenças transmitidas por vectores, bem como  
HIV/SIDA e Infecções de Transmissão Sexual (ITS); 

2) Riscos de segurança; 

3) Riscos de incêndio; e 

4) Aumento do consumo de álcool fabricado localmente. 

 
Impacto 5.1: Aumento de doenças transmissíveis e transmitidas por vectores, bem como hiv/sida 
e  ITS 

Causa e comentário 

O potencial afluxo populacional, combinado às habitações precárias, instalações sanitárias 
inadequadas e à falta de medidas de prevenção na área, podem resultar em aumento da 
prevalência de doenças transmissíveis e transmitidas por vectores. Doenças transmissíveis são as 
que podem ser transmitidas de uma pessoa para a outra, enquanto as transmitidas por vectores 
referem-se por exemplo, a malária e a cólera. Muitos dos tipos desta última doença, são 
encontrados em águas poluídas e estagnadas. Doenças adicionais relacionadas com a água, como 
a diarréia, doenças de pele e parasitas intestinais são frequentemente relatadas pela população 
local nas áreas rurais, onde as condições de higiene são más. 
 
Além dessas doenças, o projecto tem potencial de aumentar o risco e a propagação do HIV/SIDA e 
das ISTs como resultado de um número de factores directos e indirectos relacionados ao afluxo 
populacional de pessoas que estão a procura de emprego ou de expatriados. 

1) Os homens geralmente têm práticas sexuais de maior risco, especialmente os que trabalham 
na área de transporte e os que se encontram longe das suas uniões familiares normais; 

2) O aumento do rendimento disponível, especialmente entre os homens, pode significar 
gastos de dinheiro em vícios tais como álcool e drogas e formas de sexo transacional. A 
pobreza pode encorajar mulheres as locais ou nos acampamentos de funcionários a 
envolverem-se em práticas de sexo transacional oportunista. O dinheiro também pode servir 
de atractivo para os trabalhadores do sexo comercial fora da área de estudo; 

3) Um influxo de migrantes em busca de emprego pode tornar comunidades remotas 
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vulneráveis ao HIV/SIDA; e 

4) A imigração e os movimentos populacionais relacionados à mistura entre pessoas com 
elevada prevalência de HIV/SIDA com pessoas com baixa prevalência. 

 

Sem Mitigação  

Sem mitigação, este impacto pode potencialmente ter uma elevada significância negativa. 
 

Com Mitigação 

Mesmo com medidas de mitigação, este impacto pode ainda ser moderado negativo, visto que a 
probabilidade deste acontecer é provável. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Permanente Regional Grave Provável ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Regional Moderada Provável MODERADA -  

Fase de Operação  

Sem Mitigação Permanente Regional  Grave Provável ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Regional Moderada Provável MODERADA - 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

Impacto 5.2: Riscos de Segurança 

Causa e comentário 

Em qualquer projecto não é incomum que haja conflitos entre o pessoal do projecto e os moradores 
locais. Isso é mais aplicável em projectos onde os moradores têm permissão de acesso à áreas 
específicas do local do projecto, o que não será o caso neste projecto. Embora seja recomendável 
por razões de segurança, que a entrada para as áreas do projecto seja controlada pelo pessoal da 
segurança, em muitos casos, o pessoal da segurança não está devidamente treinado para usar a 
força, e pode abusar da sua posição de poder, e no processo discriminar ou até mesmo assediar 
os moradores locais. Esta situação pode ser pior se os expatriados forem usados como seguranças 
do pessoal. 
 

Sem Mitigação 

Este é um potencial impacto de significância negativa moderada. A não implementação de medidas 
de mitigação pode resultar em relações turbulentas entre o implementador e as CAPs. No caso mais 
grave, os moradores podem estar sujeitos a ataques violentos pelos agentes de segurança, o que 
significa que este impacto deve ser considerado. Sem medidas apropriadas de mitigação, a 
significância deste impacto nas fases de construção e de operação deve ser semelhante 

Com Mitigação 

Caso as medidas de mitigação sejam implementadas, a significância de tais medidas será baixa 
negativa. 
 

Declaração de significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Geral 

Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Construção  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Moderada Pouco Provável  
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MODERADA - 
 

Com Mitigação Curto Prazo Área de Estudo Ligeira Pouco Provável BAIXA - 

Fase de Operação  

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada Pouco Provável 
MODERADA 

 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Ligeira Pouco Provável BAIXA - 

Não-Avançar  

Impacto Geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 

Impacto 5.3: Risco de Incêndio 

Causa e comentário 

Embora o projecto será desenvolvido em terras não utilizadas, tanto quanto possível, ainda assim, 
existe um grave risco de perigo de incêndio sobre as plantações, predominantemente porque o fogo 
é usado pela população local para a caça e queima de seus campos de cultivo. O risco está 
relacionado, principalmente, ao uso do fogo pelos membros da comunidade, que podem incendiar 
algumas das plantações de açúcar. O raio médio de cada pivô de açúcar é de cerca de 436 m, e 
com a colheita manual, qualquer incêndio, portanto, pode representar um grave risco sobre as 
grandes áreas e ao trabalho manual nesses campos. Este risco também é acrescido pois a colheita 
será realizada durante um período de 24 horas com três turnos de oito horas, o que permite 
operações noturnas completas. Em grande parte, este risco está associado com a proximidade da 
infraestrutura do projecto e das plantações à actividade humana e/ou à terra produtiva. Portanto, o 
risco pode ser gerido ou totalmente evitado através de uma disposição e planeamentocuidadoso da 
da infraestrutura. 
 

Sem Mitigação  

Se nenhuma medida de mitigação for tomada, o projecto de plantação de cana-de-açúcar pode ser 
danificado ou, mais grave ainda, este fogo pode representar um risco grave a saúde e segurança 
dos trabalhadores ou membros da comunidade. Este impacto seria localizado, e existe uma 
probabilidade da sua ocorrência. Este seria um impacto de significância moderada negativa durante 
a fase de construção do projecto, no entanto elevado negativo durante a fase de operação, quando 
as plantações estiverem estabelecidas e os riscos de incêndio forem maiores. 
 

Com Mitigação 

Medidas adequadas de mitigação podem reduzir este impacto para negativo baixo, pois, a 
propagação descontrolada de incêndios pode ser significativamente reduzida. Esta significância 
seria similar durante a fase de operação. Não haveria nenhum impacto se o projecto não proceder 
(ou seja, a opção “restrição”), já que os moradores continuariam a usar o fogo como um meio de 
caçar e gerir as suas machambas 

Declaração de significância  

Impact 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Geral Escala 

temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Construction Phase  

Sem Mitigação Curto Prazo Área de estudo Moderada  Pouco Provável MODERADA - 

Com Mitigação Curto Prazo Área de estudo Ligeiramente Benéfica Pouco Provável BAIXA - 

Operation Phase Fase operação  

Sem Mitigação Longo Prazo Área de estudo Moderada  Pouco Provável ELEVADA -  

Com Mitigação Longo Prazo Área de estudo Ligeiramente Benéfica Pouco Provável BAIXA - 

Não-Avançar  

Impacto geral Sem Alteração – o estado existente não será afectado 
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Impacto 5.4: Aumento do Consumo de Álcool Fabricado Localmente    

Causa e Comentário 

Conforme ilustrado na AIS, o consumo de álcool é um grave problema na região, especialmente 
porque está enraizado nos meios tradicionais de subsistência de muitas PAP. Por exemplo, como 
notado, em inúmeros casos, as mulheres são culturalmente esperadas a preparar o álcool local 
para os seus maridos. A taxa de consumo de álcool é elevada, especialmente entre os homens, 
que têm implicações dramáticas e por vezes irreversíveis na estrutura dos agregados familiares, na 
criação e educação das crianças. Outro efeito a longo prazo do abuso de álcool é a Síndrome 
Alcoólica Fetal (SAF), que é uma doença mental que se desenvolve em fetos, associada aos 
elevados níveis de consumo de álcool durante a gravidez.  
 
A questão em causa é que, através da fermentação local, a cana-de-açúcar roubada pode 
facilmente ser transformada em álcool. Este álcool fabricado localmente é muito forte, e pode 
também, potencialmente, causar problemas de saúde. Embora possam ser estabelecidas medidas 
de controlo e mitigação mais rígidas para a propriedade, processos adequados de supervisão 
podem tornar-se permeáveis e aplicados com menos rigidez nos DUATs comunitários, onde este 
impacto pode se tornar uma questão séria. 
 

Sem Mitigação 

Os efeitos do consumo de álcool são a longo prazo, especialmente porque este muitas vezes, torna-
se enraizado na cultura e na tradição. Portanto, sem medidas de mitigação, a significância deste 
impacto seria moderada. 
 

Com Mitigação  

Caso as medidas de mitigação sejam implementadas, a significância dessas medidas seria baixa 
negativa, posto que, as medidas apropriadas de mitigação poderiam reduzir significativamente o 
comportamento dos que procuram o álcool e o acesso ilegal a cana-de-açúcar da propriedade para 
fabrico de álcool (especialmente entre os jovens e homens). 
 

Declaração de significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Construction Phase Fase de Construção  

Sem Mitigação Longo prazo  Área de estudo Moderada  Probable provável 
MOD- 

 

Com Mitigação Longo prazo  Área de estudo Ligeira 
Unlikely Pouco 

Provável 
BAIXA - 

Operation Phase Fase operação  

Sem Mitigação Longo prazo  Área de estudo Moderada Probable provável MOD- 

Com Mitigação Longo prazo  Área de estudo Ligeira 
Unlikely Pouco 

Provável 
BAIXA - 

Restrição  

Impacto Geral  Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
6.4.10 Questão 5 Medidas de Mitigação e Melhoramento 

As seguintes medidas de mitigação e melhoramento são propostas com relação às doenças e 
HIV/SIDA, tráfego, segurança, incêndio, consumo de álcool e poluição da água. 
 

Doenças e HIV / SIDA 

1) Realizar um estudo epidemiológico na área (como parte de uma avaliação de saúde); 

2) Desenvolver um Plano Comunitário de Saúde e Segurança com base nos resultados do 
estudo de saúde; 
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3) Desenvolver e implementar uma política clara de HIV/SIDA para os funcionários, sub-
contratados/fornecedores (esta deve incluir as relações entre os estrangeiros e as 
comunidades locais); 

4) Envolver-se com ONGs especializadas para oferecerem workshops contínuod de 
sensibilização comunitária em sexo seguro e HIV/SIDA (envolver funcionários e todas as 
partes interessadas da comunidade, mas focando especificamente as mulheres locais e 
organizações juvenis); 

5) Desenvolver e implementar um programa de prevenção da malária; 

6) Envolver-se com ONGs especializadas para conduzir workshops sobre higiene, com 
mulheres locais; e 

7) Colaborar com os centros de saúde locais em termos de respostas rápidas à surtos de cólera 

 

Segurança 

1) Devem ser usados uma comissão e mecanismo de comunicação pelos moradores locais, 
através dos quais eles podem exprimir as suas preocupações ao implementador; 

2) Os riscos e/ou incidentes específicos devem ser reportados ao OLC, e precisam de ser 
avaliados pelo desenvolvedor que por sua vez deve implementar medidas apropriadas; 

3) Ao contratar pessoal de segurança, o desenvolvedor deve empreender esforços razoáveis 
para saber se o pessoal não participou de abusos cometidos no passado; 

4) Na medida do possível, o pessoal de segurança deve ser recrutado a partir das comunidades 
circunvizinhas. Isto deve permitir a estes distinguirem entre a população local e pessoas de 
fora desse cícrculo. 

5) O pessoal de segurança deve ser devidamente treinado no uso da força e, mais importante, 
na conduta apropriada perante os trabalhadores e as comunidades afectadas; 

6) Devem ser desenvolvidos critérios específicos para recrutamento de pessoal de segurança 
(em colaboração com os líderes locais e partes interessadas); 

7) Deve ser desenvolvido um código de conduta para o pessoal de segurança; e 

8) Todas as CAPs devem ser informadas sobre os papéis e responsabilidades do pessoal de 
segurança. 

 

Incêndio 

1) O projecto deve incluir barreiras corta-fogos suficientes entre as plantações (isto foi incluído 
na descrição do projecto), e as comunidades vizinhas precisam de estar envolvidas por 
forma a entender, a todo custo, que essas áreas não podem ser utilizadas ou queimadas 
(pode-se considerar um sistema de sanções); 

2) O PRMS avaliará o uso da terra, bem como registar as terras agrícolas produtivas dentro da 
área da propriedade. Estes dados devem ser usados pelo implementador para conceber a 
disposição da infra-estrutura do projecto, de modo a evitar que se tenha essa infra-estrutura 
muito próximo das actividades humanas; e 

3) Deve ser desenvolvido pela EcoFarm um Plano de Resposta de Emergência, que estabeleça 
os procedimentos para resposta de emergência durante um perigo de incêndio na 
propriedade. Esse plano deve ser preparado por um profissional qualificado e deve ser 
divulgado aos trabalhadores, mas também às comunidades directamente afectadas, dentro 
e ao redor da propriedade. 

 

Consumo de Álcool 

1) O pessoal de segurança deve ser treinado, especificamente na identificação de 
comportamentos de busca de álcool entre a força laboral dos membros da comunidade, que 
entram nos campos. A formação deve ser fornecida para impor medidas de segurança sobre 
os trabalhadores e/ou membros da comunidade local, que roubarem qualquer cana-de-
açúcar nas plantações. Na medida do possível, os mesmos processos devem ser aplicados 



Volume 3: Volume de Especialidade de AIAS –Avaliação de Impacto Social – Setembro 2014  

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      112           EcoFarm Lda 

e reforçados nos DUATs comunitários;  

2) Deve ser adoptada uma abordagem de tolerância zero ao álcool na propriedade e nos 
DUATs comunitários. Embora a imposição de tais restrições e mecanismo possam ser 
difíceis de implementar nos esquemas de produtores sub-contratados. O monitoramento e 
inspecções regulares da força de trabalho podem assegurar que esta abordagem ao álcool 
seja aplicada; e 

3) Campanhas regulares de testagem de álcool podem ser consideradas, especialmente nos 
DUATs comunitários, onde o comportamento de procura de álcool (e tomar a cana-de-
açucar para consumo pessoal) pode ser facilmente sancionado, uma vez que as 
cooperativas são operadas pelas próprias comunidades.  
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7. PLANO DE MITIGAÇAO SOCIAL 
 
A secção anterior forneceu uma escala de classificação do impacto e as medidas de mitigação. É 
evidente que as medidas de mitigação exigirão uma série de planos separados de gestão, 
estratégias, políticas e programas de formação. A Tabela 7.1 abaixo apresenta um resumo de todas 
medidas de mitigação e/ou melhorias propostas. 
 
 
Tabela 7.1: Plano de mitigação social   

Medidas de Mitigação/Melhoramento Descrição 

 
Deslocamento Económico: 
Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de 
subsistência (PRMS) 
 

Um Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de subsistência (PMRS) 
foi desenvolvido em conformidade com os Regulamentos para o 
Processo de Reassentamento resultante das Actividades Económicas 
(2012) de Moçambique, e do PD 5 do IFC. Questões específicas 
abordadas e realizadas por este relatório incluem: 

1) Avaliação agrícola e dos bens de todas terras agrícolas e/ou 
estruturas efectadas dentro dos DUATs a serem atribuídos a 
EcoFarm, por forma a desenvolver estratégias de 
compensação e matrizes de elegibilidade adequadas. O 
relatório recomendará que um processo silimar de avaliação e 
a avaliação em si sejam  realizados nos DUATs das 
cooperativas ; 

2) Mecanismos para que a EcoFarm apoie os SDAE a alocar 
terras agrícolas alternativas face a perda de terras (uma 
directriz do IFC), bem como prestar assistência aos 
beneficiários com as suas novas terras alocadas antes da 
aquisição de qualquer terra; 

3) Registo de todos acessos dos moradores afectados aos 
recursos naturais, locais específicos e/ou árvores de valor 
cultural etc., e recomendações para permitir acesso futuro 
para os recursos naturais dentro da propriedade; 

4) Diretrizes da EcoFarm para usar na concepção da disposição 
final da irrigação da propriedade para que, na medida do 
possível, acomode as machambas e/ou estruturas existentes; 

5) Propostas para que o projecto e o sistema de produtores sub-
contratados para restaurar e melhorar a vida das pessoas 
afectadas, com base nas informações relativas ao projecto e 
sistemas existentes, bem como nas recomendações 
adicionais; 

6) U exigência e orientação de procedimentos para a EcoFarm é 
o estabelecimento de um comité comunitário que inclua 
representantes das CAPs e o desenvolvedor, bem como: 

1. Os SDAE (representando o Sector Agrícola); 
2. A SDIP  (representando os Sectores de 

Planificação Territorial, Obras Públicas e 
Habitação); 

3. O Administrador Distrital; e  
4. Um representante do Governo Provincial. 

1) Este comité deve dispor de um mecanismo de comunicação 
entre a PAP e o implementador, quer seja para retorno geral 
do projecto e/ou para reclamações; 

2) Este comité também será responsável por estabelecer uma 
estrutura de compensação e legitimidade para o deslocamento 
económico em consulta com o DSAE, antes de qualquer 
aquisição de terra que pode afectar famílias, infra-estruturas 
e/ou machambas; 

3) Conforme será descrito no PRMS, a EcoFarm deve usar este 
comité como um veículo através do qual se envolverá com os 
agricultores que serão afectados pela aquisição de terras, 
fornecendo-lhes uma notificação prévia de pelo menos três 
semanas antes de qualquer desmatamento que afecte as suas 
machambas; e 

4) Medidas que visam quantificar a segurança alimentar antes e 
após a implementação do projecto, através de um programa 
de monitoria e avaliação nutricional. 

 
Esquema de produtores sub-contratados 

Para além do PRMS e das recomendações nele contidas, podem ser 
adoptadas as segintes medidas para o sistema de produtores sub-
contratdos:  

1) Em termos de alocação de terras de irrigação para produção 
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Medidas de Mitigação/Melhoramento Descrição 

de alimentos próprios, a EcoFarm deve envolver-se com cada 
agricultor da cooperativa para avaliar a sua preferência de 
localização do sistema de irrigação e parcelas de terra. As 
várias opções devem ser discutidas com cada agricultor 
beneficiário pois diferentes agricultores podem preferir ter os 
seus campos em locais distintos. 

 
Envolvimento da Comunidade e das Partes Interessadas 
  

1) Deve ser elaborado e implementado um Plano de 
Envolvimento das Partes Interessadas; 

2) O PRMS irá detalhar os procedimentos a serem adoptados 
pela Ecofarm no estabelecimento de um mecanismo de 
comunicação comnunitária que funcionará como parte da 
comissão comunitária. A mesma comissão e mecanismo de 
comunicação podem ser usados para as CAPs da propriedade 
e do esquema de produtores sub-contratados; e 

3) As Actas de todas as reuniões devem ser arquivadas, 
distribuídas e assinadas pelo Administrador do Distrito. 

 
Recursos Humanos 
 

1) O implementador deve elaborar e implementar um Plano de 
Gestão de Trabalhadores, Recrutamento e  Influxo; 

2) Deve ser estabelecido um Comité de Trabalho e Área de 
trabalho que inclua um mecanismo de reclamação, 
especificamente para questões laborais. Este comité também 
deve ser responsável por estabelecer e implementar um Plano 
de Melhoria de Emprego, bem como (onde for viável e 
possível) um Plano de Substituição de Expatriados; 

3) Na medida do possível, o pessoal de segurança deve ser 
recrutado a nível das comunidades circunvizinhas; 

4) Ao contratar o pessoal de segurança, o implementador deve 
empreender esforços razoáveis, para saber se o pessoal em 
causa não tenha participado de abusos no passado; 

5) Deve ser desenvolvido um código de conduta para o pessoal 
de segurança; e 

6) O pessoal de segurança deve ser devidamente treinado no 
uso da força e, mais importante, ter uma conduta apropriada 
perante os trabalhadores e comunidades afectadas. 

 
Programas Agrícolas 

O desenvolvedor pode considerar a possibilidade de educar a população 
local em práticas agrícolas sustentáveis, que lhes permitir utilizar 
parcelas de terra menores por períodos mais longos. Os programas que 
podem ser considerados incluem:  

1) Formação em conservação agrícola, usando terrenos de 
demonstração (esta pode ser considerada em algumas 
parcelas de terra de 0,1ha, alocados à culturas alimentares 
das famílias); e/ou  

2) Programas de jardins escolares com um módulo em nutrição 
e seguraça alimentar 

Além disso, o excesso de água do projecto pode ser disponibilizado aos 
agricultores para as suas próprias culturas alimentares, ou às famílias 
para as suas necessidades de água. Isto poderia incluir tanques de água, 
ou até mesmo a melhoria dos furos existentes e construção de novos. 

 
Uso dos Recuros Naturais 

1) Na medida do possível, a disposição da infra-estrutura de irrigação 
(quer na propriedade como nas cooperativas comunitárias), deve 
ser concebida de forma a conservar o quanto máximo possível, as 
áreas de vegetação densa, para  uso comunal controlado e 
sustentável; 

2) As áreas florestais podem ser controladas como um serviço do 
ecossistema para as comunidades afectadas, geridas por líderes 
nomeados na comunidade, para actuarem como guardiões dessas 
áreas de uso controlado 

3) Devem ser asseguradas vias de acesso continuas e seguras para 
essas áreas através da disposição da infra-estrutura, tal como 
(possivelmente), conectar os corredores de conservação (para fins 
de utilização dos recursos comuns, conforme explicado) à essas 
áreas; 

4) Relativamente à propriedade, pode ser assinado um acordo, entre 
a EcoFarm e as comunidades circundantes que reforça os direitos 
dos moradores vizinhos de usar essas áreas florestais controladas, 
porém com cláusulas rígidas e específicas, e condições de saúde e 
segurança; e 
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Medidas de Mitigação/Melhoramento Descrição 

5) Recomenda-se que todas as actividades de desmatamento tomem 
em conta o potencial uso de recursos pelos CAPs. Por exemplo, a 
madeira abatida deve ser dada aos moradores, enquanto o capim 
e o caniço a serem cortados podem ser fornecidos às famílias para 
o fabrico de coberturas. 

 
Plano de Desenvolvimento Comunitário 

O desenvolvedor pode elaborar um Plano de Desenvolvimento 
Comunitário, em que todos os esforços e propostas da EcoFarm para 
alavancar as comunidades circunvizinhas, através do esquema de 
produtores sub-contratados, podem ser listadas e leiloadas. As 
recomendações incluem: 

1) a provisão de mais poços de água e o estabelecimento de 
comités de manutenção dos mesmos (conforme 
anteriorimente explicado); 

2) Bolsas de estudo e estágios de trabalho podem ser oferecidos 
à população local; 

3) Assistência ao clube de futebol local (melhoria dos campos de 
futebol, oferta de bolas, etc.); e 

4) As escolas primárias existentes podem ser melhoradas com 
salas de aula decentes, e possível provisão de materiais 
escolares. 

 
Plano de Património Cultural 

5) Um plano deve ser elaborado para garantir que o património 
cultural na área seja considerado; 

6) Este deve identificar todos os locais sagrados que serão 
afectados e propor formas para proteger os mesmos; e 

7) O plano deve também fornecer medidas para eventuais 
exumações e/ou trasladação de alguns túmulos que serão 
afectados. 

 
Poluição da Água 

8) O Relatório de Especialidade de Resíduos e o Relatório de 
Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS) devem ser 
consultados, e medidas adequadas devem ser postas em 
prática de acordo com as recomendações contidas nestes 
relatórios; 

9) Os furos das ccomunidades precisam de ser continuamente 
monitorados pela sua capacidade de sucção e níveis de 
poluição; e 

10) Caso sejam usados pesticidas, uma Estratégia Integrada de 
Gestão de Pragas deve ser elaborado e implementado, tendo 
em conta as directrizes do IFC sobre o Tratamento e Aplicação 
de Pesticidas. 

 
Saúde e Segurança dos Trabalhadores e da Comunidade 

11) Devem ser criadas barreiras corta-incêndio suficientes entre 
as plantações (isto foi incluído na descrição do projecto), e as 
comunidades vizinhas previsam ser envolvidas na percepção 
de que estas áreas não podem ser usadas ou queimadas a 
nenhum custo (pode-se considerar um sistema de sanções); ; 

12) Deve ser elaborado um Plano de Prontidão de Emergência. O 
mesmo deve: 

1) Incluir regras de segurança de trânsito, mas também planos e 
medidas adequadas de mitigação para a demarcação e 
vedação da área de mineração; e 

2) Ser preparado por um profissional qualificado e divulgado ao 
nível dos trabalhadores, mas também nas comunidades mais 
afectadas, dentro e nas proximidades da propriedade. 

 
Abuso de Álcool 

3) O pessoal de segurança deve ser treinado, especificamente, 
na identificação de comportamentos de procura de álcool entre 
a força de trabalho dos membros da comunidade, que entram 
nos campos. A formação deve ser fornecida para impor 
medidas de segurança sobre os trabalhadores e/ou membros 
da comunidade local, relativamente ao roubo da cana-de-
açúcar nas plantações. Na medida do possível, os mesmos 
processos devem ser aplicados e impostos nos DUATs 
comunitários; 

4) Deve ser adoptada uma abordagem de tolerância zero ao 
álcool na propriedade e nos DUATs comunitários, deveria ser 
adoptada. Embora a imposição de tais restrições e 
mecanismos possa ser difícil de implementar no esquema dos 
produtores sub-contratados, monitorias e inspecções 
regulares da força de trabalho, podem assegurar queeta 
abordagem ao álcool é aplicada; e 

5) Podem ser consideradas campanhas regulares de testagem 
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de álcool, especialmente nos DUATs comunitários, onde os 
comportamentos de procura de álcool (e retirada de cana-de-
açucar para consumo pessoal) podem ser facilmente 
sancionados, uma vez que as cooperativas são operadas 
pelas próprias comunidades. 
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8. CONCLUSAO 
 
O presente relatório é parte de uma avaliação de impacto ambiental e social conduzida pela CES 
do Projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar Orgânica da EcoFarm. O relatório baseia-se em dados 
primários recolhidos a partir das CAPs do projecto, de 09 a 20 de Setembro de 2013. Estes dados 
foram colhidos por meio de um Estudo de Base Socioeconómico, grupos focais e entrevistas a 
informantes-chave. O relatório foi elaborado em conformidade com a legislação de Moçambique, 
bem como com as directrizes das melhores práticas internacionais, tais como as as da Corporação 
Financeira Internacional. 
 
Embora existam muitos esquemas de produtores de fomento a operar em Moçambique, este 
projecto é único em vários aspectos. Em primeiro lugar, o projecto reafirma o desejo do Governo 
dos investidores estimulararem a economia do Distrito, permitindo que a população local se 
beneficie dessa economia por meio das cooperativas e DUATs comunitários. O projecto está, 
portanto, interligado com as prioridades de investimentos de desenvolvimento do próprio Governo 
para o Distrito de Chemba, bem como com os objectivos do desenvolvedor da propriedade e os 
objectivos do negócio. 
 
Apesar do esquema de produtores de fomento do projecto nos DUATs da comunidade ser 
suportado pelo Governo, o implementador anseia permitir que a população local partilhe dos 
benefícios do projecto como os legítimos residentes na área e ocupantes das terras. Neste sentido, 
o projecto está a seguir uma abordagem de desenvolvimento ‘da base para o topo’ onde a 
população local é envolvida e formada na indústria da cana-de-açúcar e na gestão das cooperativas, 
antes e durante o desenvolvimento da infraestrutura de irrigação. Isso permite que os moradores 
tomem posse do projecto antes mesmo do seu funcionamento pleno, sabendo para onde este vai e 
como as suas famílias irão de beneficiar com o mesmo. 
 
A abordagem comunitária participativa adoptada pela EcoFarm no desenvolvimento do projecto tem 
facilitado a identificação de uma série de questões e impactos, os quais todos foram descritos e 
avaliados neste relatório. Dois destes – deslocamento económico e segurança alimentar - são 
considerados os mais importantes. 
 
A disposição das áreas irrigadas foi concebida, tanto quanto possível, para evitar quaisquer 
machambas e estruturas existentes. É, no entanto, quase certo que será necessário, para algumas 
áreas de terra cultivada, ocupá-las para estabelecer os irrigadores. Serão necessárias medidas para 
abordar o deslocamento económico que irá daí resultar. No presente relatório, são propostas 
medidas suficientes de mitigação e melhoria para a EcoFarm adoptar e levar adiante através do 
PRMS, para atender a estes casos nos DUATs da propriedade da EcoFarm. 
 
No entanto, a situação é menos clara no que diz respeito ao deslocamento económico nos DUATs 
comunitários. Os DUATs existentes de Chapo e Lambane foram estabelecidos entre o Governo e 
as comunidades em causa e, portanto, qualquer envolvimento da EcoFarm é em uma perspectiva 
de apoio e patrocinador do projecto. Consequentemente, entende-se que será da responsabilidade 
do Governo tomar medidas razoáveis para cuidar do deslocamento económico nas terras das 
cooperativas. É provável que a capacidade do Governo em abordar estas questões seja limitada e, 
portanto, propõe-se que a EcoFarm dê apoio e assistência ao Governo a realizar a avaliação dos 
campos agrícolas e inventário dos activos nos DUATS das cooperativas realizadas para a 
propriedade da EcoFarm. 
 
A questão da segurança alimentar futura está directamente ligada à possibilidade das machambas 
existentes serem tomadas pelo estabelecimento dos campos de açúcar irrigados. O implementador 
pretende reservar uma área irrigada de até 100ha, dedicada aos membros da comunidade para o 
cultivo de culturas alimentares, mas os detalhes desta iniciativa ainda devem ser trabalhados e 
aperfeiçoados. Recomenda-se que, assim que o projecto estiver finalmente aprovado pelas 
autoridades, seja desenvolvido um Plano de Segurança Alimentar separado, no qual questões 
como, a localização da área ou áreas, disponibilidade e alocação de água, delimitação de áreas 
individuais e acesso aos fertilizantes orgânicos para evitar a necessidade de continuar a 
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desenvolver novas áreas de cultivo, podem ser discutidas e acordadas com a população local. 
 
Desde que as medidas de mitigação recomendadas, sejam diligentemente implementadas não há 
nenhuma razão para que este projecto, sob uma perspectiva socioeconómica, não seja aprovado 
pelas autoridades reguladoras. 
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APENDICE A: PADRÕES DE DESEMPENHO DA CORPORAÇÃO 
FINANCEIRA INTERNACIONAL 

 
Padrão de Desempenho Principais Objectivos 

PD 1: Avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais 
 

1. Identificar e avaliar os impactos sociais e ambientais, quer 
positivos assim como negativos, na área de influência do 
projecto; 

2. Evitar, ou onde a prevenção não for possível, minimizar, mitigar 
ou compensar os impactos adversos, nos trabalhadores, CAPs 
e meio ambiente; 

3. Assegurar que as CAPs são devidamente envolvidas em 
questões que podem potencialmente afectá-las; e 

4. Promover a melhoria do desempenho social e ambiental das 
empresas através do uso eficaz dos sistemas de gestão. 

PD 2: Condições dos Trabalhadores e Laborais 
 

1. Estabelecer, manter e melhorar a relação do 
trabalhador/gestão; 

2. Promover o tratamento justo, não-discriminatório e a igualdade 
de oportunidades dos trabalhadores e o cumprimento com as 
leis nacionais do trabalhador e do emprego;  

3. Proteger a força de trabalho, abordando questões de trabalho 
infantil e trabalho forçado; 

4. Promover condições de trabalho seguras e saudáveis; e 
5. Proteger e promover a saúde dos trabalhadores. 

PD 3: Eficiência dos recursos e prevenção da poluição 
 

. 
1. Evitar ou minimizar os impactos adversos na saúde humana e 

no meio ambiente, prevenindo ou minimizando a poluição 
proveniente das actividades do projecto; e 

2. Promover a redução das emissões que contribuem para as 
mudanças climáticas. 

 
 
PD 4: saúde, segurança e protecção comunitária 
 

1) Evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e no 
ambiente, evitando ou minimizando a poluição das actividades 
do projeto; e 

2) Promover a redução das emissões que contribuem para as 
mudanças climáticas. 

PD 5: Aquisição de terras e reassentamento involuntário 
 

1) Evitar ou pelo menos minimizar o reassentamento involuntário, 
sempre que possível, explorando concepções e disposições 
alternativas do projecto; 

2) Mitigar os impactos sociais e económicos adversos relativos a 
requisição ou as restrições de terra no uso da mesma pelas 
pessoas afectadas, através de: (i) Fornecimento de 
compensação pela perda de bens a um custo de reposição; e 
(ii) Assegurar que as actividades de reassentamento sejam 
implementadas com a devida divulgação da de informação, 
consulta e participação informada das pessoas afectadas;   

3) Melhorar ou pelo menos restaurar os meios de subsistência e 
padrões de vida das pessoas deslocadas; e 

4) Melhorar as condições de vida entre as pessoas deslocadas, 
através da provisão de habitações adequadas, com garantia 
de posse nos locais de reassentamento 

PD 6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos 
recursos naturais vivos 
 

1) Proteger e conservar a biodiversidade; e 
2) Promover a gestão e a utilização sustentável dos recursos 

naturais por meio da adopção de práticas que integrem as 
necessidades de conservação e prioridades de 
desenvolvimento. 

PD 7: Povos indígenas 
 

1) Assegurar que o processo de desenvolvimento fomenta o 
pleno respeito da dignidade, direitos humanos, aspirações, 
culturas e meios de subsistência baseados nos recursos 
naturais dos Povos Indígenas; 

2) Evite os impactos adversos dos projectos em comunidades de 
Povos Indígenas, ou quando a prevenção não for possível, 
minimizar, mitigar ou compensar tais impactos e prover 
oportunidades de benefícios de desenvolvimento, de uma 
maneira culturalmente apropriada;  

3) Estabelecer e manter um relacionamento contínuo com os 
Povos Indígenas afectados por um projecto ao longo da vida 
deste; 

4) Promover a negociação de boa-fé e a participação informada 
dos Povos Indígenas quando os projectos estiverem situados 
em terras tradicionais ou costumeiras em uso pelos Povos 
Indígenas; e 

5) Respeitar e preservar a cultura, o conhecimento e as práticas 
dos Povos Indígenas. 

PD 8: Património Cultural 

1) Proteger o património cultural dos impactos adversos 
decorrentes das actividades do projecto e apoiar sua 
preservação; e 

2) Promover a partilha equitativa dos benefícios provenientes do 
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Padrão de Desempenho Principais Objectivos 

uso do património cultural nas actividades empresariais. 
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APENDICE B: OS PRINCIPIOS DO EQUADOR 
 

 Princípios Objectivos Principais 

Princípio 1: Avaliação e categorização 

Quando um projecto é proposto para financiamento, as Instituições 
Financeiras dos Princípios de Equador (EPFI) irão, como parte de 
sua avaliação social e ambiental interna e due diligence, categorizar 
o projecto com base na magnitude dos seus impactos e riscos 
potenciais de acordo com critérios de selecção ambiental e social do 
IFC 

Princípio 2: Avaliação social e ambiental 

O mutuário precisa de conduzir um processo de Avaliação Social e 
Ambiental para abordar os impactos e riscos sociais e ambientais 
relevantes do projecto proposto. A avaliação deve também propor 
medidas de mitigação e de gestão relevantes e adequadoa à 
natureza e dimensão do projecto proposto 

Princípio 3: Padrões sociais e ambientais aplicáveis 

A avaliação referida acima refere-se aos PD do IF aplicável. Essa 
avaliação irá determinar a conformidade global do projecto, ou os 
desvios justificados, do respectivo PS e das Directrizes Ambiental, 
de Saúde e Segurança (EHS). O processo de avaliação em ambos 
os casos deve abordar a conformidade com as leis relevantes do 
país anfitrião, regulamentos e autorizações que dizem respeito a 
questões sociais e ambientais. 

Princípio 4: Plano de acção e sistema de gestão  

Um desenvolvedor deve preparar um plano de acção (que retrata os 
resultados pertinentes, e baseia-se nas conclusões da avaliação). O 
plano de acção deverá descrever e priorizar as acções necessárias 
para implementar medidas de mitigação, acções correctivas e 
medidas de monitoramento necessárias para gerir os impactos e 
riscos identificados na avaliação. Os mutuários irão trabalhar sobre 
este, manter ou estabelecer um sistema de gestão social e 
ambiental. 

Princípio 5: Consulta e divulgação 

O governo, o mutuário ou um especialista terceirizado deve 
consultar as comunidades afectadas pelo projecto de uma forma 
estruturada e culturalmente apropriada e incorporar adequadamente 
as preocupações das comunidades afectadas. 

Princípio 6: Mecanismo de Reclamação 

O mutuário deve, pela dimensão dos riscos e impactos adversos do 
projecto, estabelecer um mecanismo de reclamações como parte do 
sistema de gestão. Isso permitirá que o mutuário receba e facilite a 
resolução das preocupações e queixas sobre o desempenho social 
e ambiental do projecto levantado por indivíduos ou grupos dos 
CAPs. 

Princípio 7: Revisão Independente 
Um especialista independente social ou ambiental, que não esteja 
directamente relacionado com o mutuário, irá rever a documentação 
da avaliação, planos de acção e processo de consulta. 

Princípio 8: Convénios 
Uma força importante dos princípios é a incorporação de convénios 
vinculados ao cumprimento de todas as leis pertinentes do país 
anfitrião, planos de acção aceites e padrões relevantes 

Princípio 9: Monitoramento independente e relatórios 

Deve-se assegurar o monitoramento contínuo e a elaboração de 
relatórios da vida de um empréstimo. O proponente irá requerer a 
nomeação de um especialista independente ambiental e/ou social, 
ou contratar especialistas externos qualificados e experientes para 
verificar as suas informações de monitoria, que será compartilhada 
com a agência de financiamento. 

Princípio 10: Relatórios 

Cada agência de financiamento que adopta os Princípios do 
Equador compromete-se a divulgar publicamente, pelo menos 
anualmente, sobre os seus processos e experiência de 
implementação dos Princípios do Equador e, tendo em conta as 
considerações de confidencialidade adequadas. 
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APENDICE C: ACTAS DAS REUNIÕES 
  

Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm, 
Moçambique 

ACTAS DAS REUNIÕES COM OS LÍDERES DAS COMUNIDADES 
AFECTADAS  

 
11 de Setembro de 2013 
ACTAS PREPARADAS PARA:  

 
 

EcoFarm Mozambique Lda.   
 

ACTAS PREPARADAS PARA:  

 
Jan Anton Hough  

Coastal & Environmental Services 
GRAHAMSTOWN  

P.O. Box 934  
Grahamstown, 6140 

046 622 2364 
Com escritórios também em East London e Porto Elizabete (Africa do 

Sul) e Maputo (Moçambique)  
www.cesnet.co.za 

 

Data Local da reunião Hora Objectivo da reunão 

11/09/2013 Vila de Chemba   10:00-11:40 

1) Solicitação de permissão 
dos chefes das 
comunidades afectadas 
para começar com o 
levantamento nos 
agregados familiares para a 
Avaliação de Impacto 
Social (AIS); 

2) Obtenção de dados 
demográficos básicos para 
cada comunidade a ser 
estudado;  

3) Organizar e fazer arranjos 
para os grupos focais para 
a AIS em cada comunidade; 
e 

4) Sensibilizar os chefes para 
estabelecerem um comité 
central para o futuro Plano 
de Acção de 
Reassentamento (RAP) . 

http://www.cesnet.co.za/
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Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm,  
 

Data: 11/09/2013  Local:  Vila de Chemba           Hora: 10:00-11: 40  

Registro de Participação 

Nome Companhia/Comunidade Posição Nr de contacto 

Sr. Anton Hough CES Cientista social 079 514 76 11 

Sra. Carina Saranga CES Cientista social 824136038 

Sr. Noah Simbekewa EcoFarm Representante do cliente 820 901 281 

Sra. Maria da Gloria 
Morais 

EcoFarm  Oficial de Ligação Comunitária do Cliente 825 290 630 

Marcos Biriate Tembo 
Bairro 1 ( extensão de 

Chemba) 
Secretário e Presidente da COCO de 

Chapo  
865923171 

Zeca Singano Decha 
Bairro 1 (extensão de 

Chemba ) 
Líder Geral 

Não forneceu/ não 
tem 

Dias Toms Chave Chemba  Líder Principal de Chemba 824605254 

Tomé Frolindo Nhacolo Líder 
Não forneceu/ não 

tem 

Constancio Artur Chapo Membro do COCO Chapo  
Não forneceu/ não 

tem 

Joao Joaquim Antonio-Mbuzi 
Líder Não forneceu/ não 

tem 

Elias Ernesto Catemba Nhacolo 
Líder 

822663902 

Victor Alberto das Neves Lambane Presidente da Cooperativa Lambane  
Não forneceu/ não 

tem 

Artur José Chapo 
Líder Não forneceu/ não 

tem 

Carlitos Manuel Antonio-Mbuzi Líder 825601815 

Carlitos Fernando Goba Líder 822696987 

Pedro Carvalho Lambique Líder 867313209 

Jose Artur Não especificado Não especificado 868648528 

Evaristo Armando Chapo Líder 
Não forneceu/ não 

tem 

Marcos Melione Lambane Líder  868546012 
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Geral 

A reunião foi organizada com o apoio do Líder Principal da área regional de Chemba (Sr. Dias Toms 
Chave) com todos os líderes das seguintes comunidades e vilas que são consideradas como 
Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAP) do projecto EcoFarm: 

 

1) Chapo;  

2) Nhacolo;  

3) Chemba 

4) Bairro 1 (extensão de Chemba); 

5) Bairro 3 (Extensão de Chemba);  

6) Antonio-Mbuzi;  

7) Lambane;  

8) Lambique;  

9) Macanga;  

10) Goba; and  

11) Nhandula.  

 

Os líderes foram informados sobre a reunião por meio de um anúncio na rádio local. A principal 
razão para a reunião foi solicitar a permissão dos líders para iniciar com a Avaliação de Impacto 
Social (AIS) e levantamento nos agregados familiares, mas também para organizar uma série de 
grupos focais em cada comunidade, bem como instigar o estabelecimento de um comité para os 
procedimentos do Plano de Acção de Reassentamento (RAP) vindouro. A reunião foi presidida em 
Português pela Sra. Saranga (CES), enquanto um dos líderes traduziu as discussões para a língua 
local da área, Sena. 

 

Discussão da reunião  

O Sr. Simbekewa (representante da EcoFarm), fez a apresentação da equipa social (incluindo a si 
próprio, o dr. Hough, a dra. Saranga e a Sra. Morais) aos participantes. Após uma visão geral de 
cada membro da equipa e suas respectivas organizações, ele deu inicio à um breve histórico sobre 
a EcoFarm e sobre o esquema de produtores sub-contratados, que será operacionalizado em 
parceria com as duas cooperativas da comunidade, nomeadamente, Chapo e Lambane. 
Seguidamente, fez uma breve exposição em torno da Coastal & Environmental Services (CES) 
contratados sob a EcoFarm, para efectuarem um estudo das comunidades que serão afectadas 
pelo projecto, onde depois esclareceu a necessidade da realização de um levantamento social em 
cada uma das comunidades em questão. 
 
Os líderes presentes solicitaram a apresentação de uma breve agenda da reunião antes de 
quaisquer outros avanços. Em resposta a esta solicitação, a Sra. Saranga aprofundou em torno dos 
objectivos da reunião conforme já delineados. 
 
A Sra. Saranga prosseguiu com a reunião, explicando o objectivo principal da visita da equipa, que 
consiste em levar a cabo um levantamento social domiciliar em cada uma das comunidades 
afectadas. O questionário a ser utilizado foi rapidamente elaborado, tendo todos os líderes, 
posteriormente, concedido a permissão para a equipa prosseguir. Os líderes foram informados de 
que a equipa conduzirá este inquérito até 20 de Setembro de 2013. 
 
A Sra. Saranga solicitou a cada líder que fornecesse à equipa, algumas informações gerais sobre 
cada Comunidade. Esta informação incluía a demografia das comunidades, instalações sociais (tais 
como, o número de escolas, clínicas, furos de água, etc.) e infra-estruturas sociais gerais (tais como, 
campos de futebol, organizações comunitárias etc.). Após isso, fez uma breve explanação em torno 
das intenções da equipa em criar uma comissão entre todas estas comunidades em causa, que 
actuará de forma independente das duas cooperativas comunitárias. Os objectivos dessa comissão 
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foram explanados, os quais visam prover uma Pessoa Afectada pelo Projecto (PAP), a oportunidade 
de apresentar queixas ou exprimir problemas e/ou preocupações ao cliente, através dos membros 
de cada comunidade, que actuarão no interesse dos membros da sua comunidade. Foi esclarecido 
que não estará envolvido nenhum pagamento nas operações desta comissão. Subsequentemente, 
os líderes foram notificados para elegerem dois representantes em suas comunidades (um de cada 
sexo), para actuarem nesta comissão, e que esta última, será estabelecida durante a próxima visita 
da equipa ao local.  
 
O restante da reunião centrou-se na organização de um grupo focal em cada comunidade para a 
semana de 16 de Setembro. A reunião foi conjurada às 11h40min.  
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APENDICE D: QUESTÕES DO GRUPO FOCAL 

GRUPO FOCAL GERAL 
1   DINÂMICA DA COMUNIDADE 
Quando é que esta comunidade foi estabelecida? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Existe um influxo regular de pessoas para esta vila durante o ano? (Detalhar) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Em geral, de que forma é que a terra foi obtida nesta comunidade?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Quem toma as decisões nesta comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
[Homens] O que é que os homens normalmente fazem diariamente nesta comunidade? [Mulheres] 
O que é que as mulheres normalmente fazem diariamente nesta comunidade? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Qual é o papel dos jovens na comunidade? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Qual é o papel dos idosos na vossa comunidade?  

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2 INFRA-ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA LOCAL 
Educação 
Como é que descreveria a situação educacional dos membros da comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Que escola é que as crianças desta vila frequentam e como é que fazem para lá chegar? 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Condições sociais 
Esta comunidade sofre com criminalidade etc? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
O que (vocês) fazem em casos de criminalidade e para onde é que se dirigem em busca de ajuda? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Como é que (vocês) acham que o projecto poderá afectar a segurança da vossa comunidade? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Comunicação e transporte 
Qual o meio de transporte que (vocês) usam na vossa comunidade (custos envolvidos para a cidade 
mais próxima)? Indique detalhes em torno dos custos envolvidos em motorizadas, veículos etc. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Como é que descreveria as condições das estradas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como é que (vocês) acham que o projecto poderia afectar as condições da estrada? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Instalações e organizações recreativas 
Será que as famílias nesta comunidade participam de actividades tais como, futebol, danças, 
desporto, música etc.? (Detalhar) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como é que (vocês) acham que o projecto poderia afectar essas actividades recreativas (em que 
proporções)?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Existem organizações/grupos importantes nesta comunidade com os quais consideram que o 
EcoFarm deveria interagir [idosos, membros de sociedades secretas, organizações particulares 
etc.]?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3 USO DA TERRA 
Terra 
Qual é o regime tradicional de aquisição de terra na região (terra nativa, etc.)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quem controla a terra e a sua atribuição? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Qual é o envolvimento do Governo na atribuição de terras? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Qual é o modo actual de aquisição de terra?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Vocês têm enfrentado problemas de posse de terra na vossa área? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
4 MEIOS DE SUBSISTÊNCIA 
Serviços sociais 
Qual é o método de energia usado na vossa comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Caso sejam árvores/carvão vegetal, que tipos de árvores são usadas e quem é que as recolhe? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Quantos poços existem na comunidade, e quantas famílias fazem uso de cada poço (estimativa)?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quantos furos com bombas manuais existem na comunidade, e quantas famílias fazem uso de cada 
furo com bomba manual? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como é que descreveriam a qualidade e fiabilidade da água? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Em que termos poderia o projecto afectar as fontes de água? [ poluição da água] 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Que tipos de instalações de saneamento existem na vossa comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quantas latrinas de fossa existem na comunidade, e quantas famílias utilizam cada latrina? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Qual é que consideram ser a maior necessidade na vossa comunidade (os serviços mais urgentes)? 
 
Rendimentos e despesas 
Na generalidade, existem membros da vossa comunidade que se encontram formalmente 
empregados (ou seja, com trabalho remunerado) [se sim, especifiquem o tipo de emprego, 
temporário / permanente]  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Vocês acreditam na possibilidade de o projecto proporcionar oportunidades de emprego, e será que 
as pessoas na vossa comunidade estariam dispostas a trabalhar no projecto? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quais são as maiores fontes de renda na comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

 
Será que as famílias recebem quaisquer outras formas de rendimento / apoio etc. [compensação]? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quais são as épocas do ano com maior evolução nos rendimentos e porquê? 
 

Verão Outono Inverno Primavera 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quais são as maiores fontes de despesas na vossa comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Quais são os meses que apresentam as maiores tendências de despesas e porquê? 
 

Verão Outono Inverno Primavera 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quem, normalmente faz a gestão das finanças das famílias? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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5 PRÁTICAS CULTURAIS / TRADICIONAIS 
Cultura e religião 
Será que os membros da vossa comunidade praticam a poligamia e inter-casamentos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Que religiões são praticadas na vossa comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

Existe alguma mesquita / igreja na vossa comunidade ? 
 

Nr de mesquitas Nr de igrejas Participação (diariamente, semanalmente, mensal) 

   

 
Existe algum cemitério na vossa comunidade, ou os enterros são feitos nos quintais (com que 
frequência visitam o cemitério)? 
 

Nr dos cemitérios Enterro  nos quintais Fazem visita às campas com regularidade 
(sim / não) 

   

 
Será que os homens/mulheres pertencem à alguma sociedade secreta? (Cite as sociedades) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Vocês tem locais secretos onde realizam rituais para as vossas  sociedades secretas (obter as 
coordenadas GPS, se possível) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
Para além dessas sociedades secretas, vocês praticam quaisquer tradições culturais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como é que consideram que o projecto poderia afectar as vossas tradições / sociedades secretas? 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6 O PROJECTO 

 
Vocês tem alguma dúvida em relação ao projecto (Detalhar)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Vocês têm alguma expectativa em relação ao projecto? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Qual é a sua opinião sobre o projecto? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como é que vocês consideram que o projecto pode afectar a vossa comunidade e meios de 
subsistência? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OBRIGADO! 

 

AGRICULTURA, PESCA, SEGURANÇA ALIMENTAR E USO DOS RECURSOS 
NATURAIS  

1 AGRICULTURA 

Em média, qual é a extensão dos campos agrícolas? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Qual é a principal produção cultivada (excluindo árvores frutíferas produtivas)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Existem diferentes estações de plantio? (Algodão / milho) Explique: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Vocês empregam o trabalho remunerado ou trabalho de diferentes populações que migram para 
esta área? (Algodão / milho) Explique: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
O que (vocês) fazem com as  vossas colheitas (venda, alimentação ou ambos etc.)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Caso comercializem a vossa colheita, onde é que tem vendido? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Indiquem os preços estimados para diferentes colheitas? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Quais são os desafios mais graves em relação à vossa agricultura? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Descrevam as vossas colheitas agrícolas durante o ano passado e se foram registadas alterações 
nas colheitas agrícolas nos últimos 5 anos? Em outras palavras, a prática agrícola registou 
melhorias nos últimos anos? Melhorou e trouxe mais rendimentos, etc.? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Vocês recebem algum apoio agrícola proveniente de qualquer organização? (Explicar). 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Calendário Agrícola 
 

MÊS ACTIVIDADE AGRÍCOLA PAPÉIS EM FUNÇÃO DE GÉNERO 

Janeiro    

Fevereiro   

Março   

Abril   

Maio   

Junho   

Julho   

Agosto   

Setembro   

Outubro   

Novembro   

Dezembro   

 
 
Vocês consideram que o projecto poderia afectar a vossa prática agrícola (como)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2 PESCA 
Vocês praticam a pesca para fins comerciais? (Descrever, onde, com que frequência, como)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Quem normalmente pratica a pesca (papéis etc.)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Rendimentos da pesca (debate)  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Quais são as variações sazonais? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
 
Vocês empregam a mão-de-obra assalariada na pesca ou empregam o trabalho de outras 
populações que migram para esta área etc.? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Vocês recebem algum tipo de apoio para a pesca? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
A quem vendem o peixe? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Como vocês consideram que o projecto poderia afectar a vossa pesca? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3 USO DOS RECURSOS NATURAIS   
Vocês considerariam que esta comunidade é dependente dos recursos naturais da região (as 
barragens/rios/zonas húmidas, etc?) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Será que houve quaisquer alterações ao nível dos recursos naturais nos últimos anos (porque)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Como vocês consideram que o projecto pode afectar os recursos naturais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Poderiam indicar algumas das espécies de plantas que são frequentemente colhidas na área, e 
para que fins cada uma é usada? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Frequência da recolha de plantas (quem é que colhe as plantas)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Será que houve alguma redução de plantas/árvores nos últimos anos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Indiquem alguns dos animais que são caçados na área e para que fins cada um é usado (quem é 
que caça)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Com que frequência vocês caçam? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Será que houve uma redução no número de animais nos últimos anos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4 SEGURANÇA ALIMENTAR 
Poderiam descrever a segurança alimentar da vossa comunidade (será que as pessoas vão à cama 
sem se alimentar)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Será que esta situação mudou nos últimos anos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Como vocês consideram que o projecto poderia afectar a vossa segurança alimentar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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APENDICE E: COPIAS DOS REGISTROS DE PRESENÇA 
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APENDICE F: QUESTIONÁRIO  
 

COASTAL & ENVIRONMENTAL SERVICES – Setembro de 2013 LITORAL & Environmental Services - Setembro 2013 
 

ESTUDO SOCIOECONÓMICO DE BASE PARA O PROJECTO DE IRRIGAÇÃO E CANA-DE-AÇÚCAR DA 
ECOFARM 

 
A empresa EcoFarm Moçambique Lda. pretende estabelecer um projecto de irrigação e apoio às cooperativas comunitárias nesta área, envolvendo a 
produção de cana-de-açúcar e hortícolas, bem como o funcionamento de uma instância de criação de gado. O projecto beneficiará directamente a 
comunidade local nas proximidades da comunidade de Chemba, uma vez que duas cooperativas já foram estabelecidas para receber apoio da 
EcoFarm no plantio da cana-de-açúcar. Estas duas cooperativas e DUATs, incluem Lambani COCO e Chapo COCO, cada uma composta por vários 
membros da comunidade nas localidades de Lambani e Chapo. Para que esse projecto possa beneficiar a sua comunidade e família, tanto quanto 
possível, gostavamos de colocar algumas questões básicas sobre o seu agregado familiar e comunidade. Esta informação ajudará a empresa e 
desenvolvimento, a garantir que a sua comunidade e família possam obter o máximo de benefícios, e que quaisquer possíveis efeitos negativos sejam 
mitigados. Pedimos a sua atenção nos próximos 45 minutos. 
  

Q1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1 NOME DO TRABALHADOR DE 
CAMPO  

 

1.2 LOCALIDADE Lambane Chapo  Nhacaloma  Nhacola  António 

 Mbuzi Chimuara Chemba  Goba  

 Outra (especificar) 

1.3 COORDENADAS GPS   

1.4 DATA Automático 

1.5 GRUPO ÉTICO DO AGREGADO FAMILIAR  

1.6 RELIGIÃO DO AGREGADO FAMILIAR Cristã Islâmica Outras (especicar) 

1.7 PRIMEIRA LINGUA DO AGREGADO FAMILIAR  Portuguese Sena Ndau Tchitcheua Outros 

1.8 SERÁ QUE AS PESSOAS NA SUA FALAM 
FALAM/ESCREVEM EM PORTUGUÊS 

Sim Não 
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Q2 POSSE DA CASA  

 
2.1 Ano em que o chefe de família se estabeleceu nesta 

comunidade  

2.2 Ano em que a estrutura da casa foi construída   
2.3 A casa é permanente / temporário Permanente Temporária 

2.4 Posse da Casa Adquiriu a Terra atravès das autoridades tradicionais O dono herdou a terra 

Terra adquirida do Governo 
O dono estabeleceu-se na terra de forma 

indepenente 
Arrendamento/locação 

Outros Dados: Especificar  

2.5 Caso aplicável, como é que  pagam pela  terra  

2.6 2.6 Caso aplicável, quanto dinheiro você paga por mês 

(MZN) 
 

2.7  Você arrenda esta casa ou qualquer outra casa na 

comunidade 
Sim Não 

2.8 [Se sim] para quantas pessoas   

2.9 [Se sim] como é que as pessoas lhe pagam  Dinheiro Outras formas (especificar) 

2.10 [Se em dinheiro] quanto é que a sua casa arrecada  por 

mês [MZN] 
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Q3 INVENTÁRIO DE ACTIVOS: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS DOS AGREGADOS FAMILIARES 

3.1 Quantas estruturas pertencem ao 

agregado familiar nesta comunidade 
 

No.  

Utilidade Principal da estrutura 

 

1= Casa habitacional 

2 = Apenas para Dormir  

Apenas para cozinha 

4 = Cabana de recreação/reuniões 

5=Sanitário / Banho 

 6 = Residencial combinado a uma área 

comercial (especificar a natureza do 

comércio) 

Apenas para comércio 

 8 = Casa Espiritual 

9 = Armazém 

10 = Cerca 

11=11 = Outros fins (especificar) 

 

 

 

 

 

 

Número de 

quartos 

(a opção 

‘pode ser 

uma cerca’)  

  

Principal material de construção (pode ser mais 

de um) 

Posse da 

Estrutura 

 

1 = Proprietário 

privado 

2 = Inquilino de 

senhorio privado 

3 = Outros 

(especificar) 

Chão 

1 = Lama /terra 

2 = Cimento 

3 = Palha / 

plantas 

4 = Outro 

(especificar) 

Paredes 

 

1 = Blocos de 

cimento 

2 = blocos de 

argila/tijolos 

3 = Blocos de 

argila/tijolos e 

gesso 

4 = Lama & 

paus/bamboo 

5 = Palha 

6 = Latas 

7 = Estrutura de 

madeira 

8 = Outros 

(especificar)   

 

 

Cobertura 

 

1 = Sem 

cobertura 

2 = Palha 

3 = Chapas 

de zinco 

4=Sem 

cobertura  

5=Outros 

(especificar)  

  

 

1      

Opção: não 

paga em 

dinheiro 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10       
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Q4 TABELA DE COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR E PERFIL SÓCIO-ECONÓMICO 

 
4.1 Quantas pessoas compõem este agregado familiar (todas pessoas que 
dormem nesta casa uma vez por semana, ou que vivem temporariamente em outra 
área, mas que ainda são consideradas membros deste agregado familiar) 

 

 

 

N°. 
R = 1 

Nome 
Relação 
para com 

o HH 

Desabilitado 
(isso não 
significa 
doenças 

gerais tais 
como, 

malária, dores 
de cabeça, 

etc.) 
Sim/Não 

Gênero 
Idade 

 
estatuto de 
residência 

Nível 
Académico 

Se 
superio, 

explicar & 
onde 

Ocupação Actual 

Se 
formalmente 
empregado, 

onde  

1 
(Respondente)1) 
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LISTA DE CÓDIGOS Q6 

 

PARENTESCO 
ESTADO 

RESIDENCIAL 
EDUCAÇÃO 

QUAL É A OCUPAÇÃO 

DIÁRIA DO MEMBRO 

 
1 - Chefe do Agregado Familiar 
(HH) 
 
2 - Esposa do HH 
 
3 - Filho / Filha do HH 
 
4 - Son-in-law / Genro do HH 
 
5 - Neto do HH 
 
6 - Pais do HH 
 
7 - Sogros do HH 
 
8 - Cunhado/Cunhada do HH 
 
9 - Irmão / Irmã do HH 
 
10- Primo do HH 
 
11 - Avós do HH 
 
12 – Filho adoptivo/Enteado do 
HH 
 
13 – Outros familiares 
 
14 - Non-relacionado por 
dependente 
 
15 - Sobrinho / Sobrinha 
 
16 - Refugiados 

 

1 – A viver no terreno 
 
2 - Trabalhador migrante em 
outro Distrito / País 
 
3 - Trabalhador migrante em 
outro país 
 
4 - Estudante em outro 
       Distrito 
 
5 - Estudante em outro 
       País 
 
6 – Outros membros 
temporariamente ausentes 
 
7 – A viver em outros lugares 
da área (não-migrantes) 

 
0 - Nenhuma 
 
1 - Ensino primário 
 
2 – Conluio o ensino primário 
(7ª Classe)  
 
3 - Escola secundária 
 
4 – Conluio o ensino 
secundária (12ª Classe) 
 
5 - Superior  

 
 

1 -6 anos ou menores ficam 
em casa 

2 - Idade escolar, mas não 
frequenta a escola 

3- A frequentar a escola todos 
os dias 

4 - Estudante / a estudar 
5 – Trabalhador assalariado 
  
6 - Agricultura familiar própria 
7 – A ajudar com outras 

actividades agrícolas 
familiares (a ser pago 
como um trabalhador) 

8 - Ajudar com outras 
actividades agrícolas 
familiares (a não ser 
pago como trabalhador) 

9 - Pesca própria para a 
venda 

10 – a Pescar para uma outra 
pessoa (a ser pago como 
um trabalhador).  

11 - A pesca para uma outra 
pessoa (a não ser pago) 
12 - Envolvido em pequenos 
negócios não relacionados 
com a agricultura ou pesca 
(comércio básico) 
13 – A vender produtos de 
arte / artesanato 
14 – Domestico/não esta a 
procura de trabalho (ocupado 
com as actividades 
domésticas, a cuidar de 
crianças etc.) 
 
15 - Deficiente / doente / não 
pode contribuir  
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Q5 CONDIÇÕES DE VIDA DO AGREGADO FAMILIAR 

 

5.1 PRIMARY ENERGY SOURCE (select one) 5.1 FONTE PRIMÁRIA DE ENERGIA (seleccionar uma) 

5.1.1 Fontes de 

energia 

 

Lenha Carvão vegetal Petróleo Gás 

Gerador Painel solar Bateria Lanterna Electricidade 

5.1.2 Outras 

(especificar) 
 

5.1.3 (Se lenha) 
Que árvore local é mais frequentemente 

usada para a energia 
 

5.2 ÁGUA POTÁVEL (assinalar uma opção) 

5.2.1 Água potável do agregado familiar  Tanque 
Poço com bomba 

manual 

Furo sem bomba 

manual 
Torneira 

Nascente Riacho/Rio Afluente Outras: Especificar 

5.2.2 Qualidade da 

água 
Sempre Potável Às vezes turva, mas sempre potável Sempre turva e às vezes não-potável 

Sempre turva e precisa de purificação 

5.2.3 Considera que tenha água potável suficiente Sim Não 

5.3 SANEAMENTO (assinalar uma opção) 

5.3.1 Princípio sanitário usado pelo 

agregado familiar 
BushesMatas / Floresta Latrina Melhorada 

Autoclismo / fossa séptica / sistema de esgoto 

5.3.2 Se latrina melhorada, quantas pessoas 

usam a latrina 
Sem Certeza   

5.4 ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS (assinalar uma opção) 

5.4.1 Sistema de eliminação de 

resíduos 
Enterrar o lixo Queimar os resíduos Decompor o lixo 

Usar para alimentar o 

gado 

Aterro Central de 

Resíduos 
Aterro privado Queimar e Enterrar Outros (especificar) 

5.5 TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO 

Qual é o método de transporte usado pela sua família diariamente 

diariamente  
 Bicicleta Andar a pé Motocicleta 

Autocarro Taxi  

Outros:  

5.5.2 Onde se dirige sempre que tiver problemas ao nível da 

sua comunidade 
Anciãos Chefes Outros (especificar) 

5.5.3 De onde, a sua comunidade, recebe as notícias 

importantes 
Rádio Chefes Anciões 

Outros 

(especificar) 

5.6 MERCADOS 

5.6.1 Onde você compra os seus 

produtos alimentares 
 

5.6.2 Quantas vezes você vai a esse 

local 
Diáriamente Semanalmente Mensalmente 

5.6.3 Quem normalmente recolhe os alimentos Homens Mulheres Ambos 

5.6.4 Quanto você gastou a última vez que comprou os 

alimentos (MZN) 
 Sem Certeza 
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5.7 Escolas 

5.7.1 Se as crianças estiverem a frequenter a escolar na sua família, em que 

escolar elas estudam 
 

5.7.2 Como é que as crianças vam a 

escola 
A pé 

Autocarr

o 
Táxi Outros: especificar 

5.7.3 Assim que concluirem o ensino primário, irão as crianças da sua familia frequenter 

o ensino secundário 
Sim  Não 

5.7.4 Se não, por quê  

5.7.5 Se sim, onde elas irão frequentar este  

5.8 FERTILIDADE E MORTALIDADE DO AGREGADO FAMILIAR 

5.8.1 Quantas crianças nasceram no seu agregado familiar nos últimos 12 meses  

5.8.2 Quantas crianças (de 1 ano ou menos) morreram nos últimos 12 meses, no seu 

agregado familiar 
 

5.8.3 Quais foram as principais razões para estas mortes  

5.8.4 Quantas pessoas (sem contar as crianças) morreram nos últimos 12 meses  

5.8.5 Quais foram as principais razões para estas mortes  

5.9 Segurança Alimentar 

5.9.1 Na última semana, poderia listar exactamente, o que o seu agregado familiar comeu diariamente 

 

5.9.1.1 Feijão 5.9.1.2 Mapira 5.9.1.3 Legumes 

5.9.1.4 Milho 5.9.1.5 Repolho/Couve 5.9.1.6 Milho 

5.9.1.7 Mandioca 5.9.1.8 Arroz 5.9.1.9 Batata-doce 

5.9.1.10 Gergelim 5.9.1.11Milho-miúdo 5.9.1.12 Ananás 

5.9.1.13 Banana 5.9.1.14 Frango 

5.9.1.15 Qualquer outra carne (especifique) 5.9.1.16 Peixe 

5.9.1.17 Xima 5.9.1.18 Ervilha 

5.9.1.19 Outros: Especificar 

 
5.9.2 Será que a sua família partilha alimentos com outras 

famílias 
Sim Não 

5.9.3 Tem comprado alimentos com frequência ou recolhe 

da sua própria machamba 
Tem comprado alimentos Machamba Ambos  

5.9.3 Será que a sua família passou fome nos últimos 12 

meses 
Sim Não 

5.9.4 Quais foram as razões para tal  

5.9.5 Por favor, indicar em que mês o seu agregado familiar passou fome 

Jan  Feb March Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
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Q6 CULTURA E PATRIMÓNIO 

 6.1 TÚMULOS 

6.1.1 Será que o seu agregado familiar tem alguns 

túmulos nesta comunidade 
YesSim  No não 

61.2 Quantos túmulos N/A  

6.1.3 Estes túmulos, estão enterrados em seu quintal ou em um 

cemitério central 
Quintal Cemitério Central 

Ambos  

 

Q7 USO DOS RECURSOS NATURAIS DA COMUNIDADE 

7.1 Será que alguém da sua família já usou as florestas / barragens / rios ao nível da área para os seguintes fins: 

7.1.1 Você pratica a pesca nos rios Sim Não 

7.1.2 Você toma banho nos rios Sim Não 

7.1.3 Será que as águas dos rios, são usadas para dar de beber os 

animais da sua família 
Sim Não 

7.1.4 Você usar a área como lugar de pastagem para os seus animais 

(excluindo patos / galinhas) 
Sim Não 

7.1.5 Areia / argila para fabricação de tijolos Sim Não 

7.1.6 Argila para cerâmica Sim Não 

7.1.7 Capim/ caniço / bambus, etc., para estruturas de casas (telhados 

/ cercas / palha) 
Sim Não 

7.1.8 Capim/ caniço / / bambus etc. para o fabrico de cestos / cadeiras 

/ móveis etc. 
Sim Não 

7.1.9 Madeira para estruturas móveis / estruturas de casas (não de 

bambu) 
Sim Não 

7.1.10 Plantas medicinais Sim Não 

7.1.11 Plantas silvestres (legumes / frutas etc.) Sim Não 

7.1.12 Caça para a carne de animais silvestres Sim Não 

7.1.13 Colheita de insectos Sim Não 

7.1.14 Madeira para o fabrico de carvão Sim Não 

7.1.15 Madeira para usar como lenha Sim Não 

7.1.16 Pólos de bambu para a venda Sim Não 

7.1.17 Postes de madeira para a venda (não de bambu) 

Yes Será que o seu 

agregado familiar, 

actualmente praticar o 

cultivo de alimentos 

(agricultura) 

Não 

7.1.18 Gum harvest 7.1.18 colheita de cola Sim Não 

7.1.19 Apicultura Sim Não 

7.1.20 Outros: 

Especificar  
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Q9 AGRICULTURA   

9.1 Será que o seu agregado familiar, actualmente praticar o 

cultivo de alimentos (agricultura) 
Sim Não 

9.2 Onde você pratica este 

cultivo:  
Ao redor da casa Num campo separado Ambos 

 9.3 Se ao redor da casa, quais são os produtos que se 

encontram cultivados no momento 
A terra acaba de ser queimada Preparando terreno 

Amendoim Feijão Mapira Legumes 

Algodão Milho Repolho Milho 

Tomate Mandioca Arroz Batatas doces 

Cana de Açúcar Gergelim Painço Ananás 

Plátano Pimenta 

Espinafre Cebolas 

Batata-doce Ervilha 

Outros: Especificar 

9.4 No ano passado, o que você fez com estes produtos Vender tudo e consumir nenhum 
Vender quase todos, 

consomem poucos 

Metade para a venda, metade para o consumo 
Consumir a maior parte e vender 

poucos 

Consumir todos e vender 

nenhum 

Não plantei nada nos últimos 12 meses 

9.5 Se em um terreno separado, quantas terras 

preparadas/plantadas / recentemente queimadas, neste 

momento esta família possui 
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No. 

          Posse 

1 = O proprietário - 

comprou as 

terras das 

autoridades 

tradicionais 

2 = O proprietário - 

comprou 

as terras do 

Governo 

3 = O proprietário - 

adquiriu o as 

terras de forma 

independente 

4 = Herdou 

5 = Inquilino dum 

senhorio privado 

6 = Outros 

(especificar) 

Caso seja 

uma 

locação 

financeira,  

quanto 

paga por 

mês (MZN) 

 

 

 

 

 

 

Cultivou nos 

últimos 12 

meses 

 

1=Sim 

2=Não 

Como você 

trabalhou a 

terra 

 

1 = Usando 

animais 

2 = Enxada / 

Pá 

3 = Tractor 

4 = Outros 

(especificar) 

 

 (pode 

assinalar 

mais que 

uma opção) 

Como você irrigou 

as plantas no 

campo 

 

1 = Apenas com a 

chuva 

2 = Poços / Furos 

3 = Inundações / 

irrigação 

4 = Bombeado pelo 

rio 

5 = Cano de 

irrigação 

6 = Outras 

 

(pode assinalar 

mais que uma 

opção) 

Fertilização 

 

 

1 = Nonhuma 

2 = Comprei 

fertilizantes  

3 = Recebo 

fertilizantes de 

uma empresa 

3 = Corte e 

queimar 

4 = Outros 

 

(pode assinalar 

mais que uma 

opção) 

Rotação 

 

Número de 

colheitas 

no campo 

antes de 

se mudar 

para uma 

nova 

área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você recebe 

algum apoio 

(sementes / 

equipamentos 

etc.) de uma 

empresa para 

estas terras 

Todas as culturas 

actualmente 

plantadas (assinalar 

todas)<  

 

- Amendoim 

- Feijão 

- Mapira 

- Legumes 

- Algodão 

- Milho 

-

 Repolho/Couv

e 

- Milho 

- Mexoeira 

- Tomatr 

- Mandioca 

- Arroz 

- Batata-doces 

- Cana-de-

açúcar 

- Gergelim 

1) Alho 

2) Painço 

3) Ananás 

4) Pimenta 

5) Plátano 

6) Espinafre 

7) Cebolas 

8) Soja 

9) Inhame 

10) Ervilha 

11) Outras: 

Especificar 
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Q10 DETALHES DE CAMPOS AGRÍCOLAS (apenas de campos cultivados) 

Q11 ÁRVORES PRODUTIVAS (auto-plantadas) 

11.1 Será que o seu agregado familiar possui algumas das seguintes árvores 

produtivas: 
Número 

Uso 

(comercial; meios de subsistência; ambos) 

11.1.1 Muringa   

11.1.2 Cajueiro   

11.1.3 Bananeira   

11.1.4 Mangueira   

11.1.5 Papaeira   

11.1.6 Abacate   

11.1.7 Limoeiro   

11.1.8 Mandarina   

11.1.9 Goiaba   

11.1.10 Laranjeira   

1.11.11 Outras: Especificar   

 

Q12 ANIMAIS 

12.1 Quantos dos seguintes gado o seu agregado familiar possui, e em que eles são usados:  

Tipo de gado Não 
Uso  

(comercial; meios de  subsistência; ambos) 

12.1.1 Não tenho quaisquer animais 

12.1.2 Bovino   

12.1.3 Caprinos   

12.1.4 Ovelhas   
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12.1.5 Suinos   

12.1.6 Coelhos   

12.1.7 Galinhas / Patos   

12.1.8 Peru   

12.1.9 Pombos   

12.1.10 Outros (especificar)   
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Q13 REDIMENTOS E DESPESAS DO AGREGADO FAMILIAR 

13.1 Caso queira comprar algo, como normalmente paga pelo 

produto 
Dinheiro Outros (especificar) 

13.2 Será que chega a usar alimentos, colheitas, animais ou qualquer outra coisa para comprar algo 

de alguém 
Sim  Não 

 13.3 [Se sim] 

explicar: 
 

13.4 Poderia nos dizer se a sua família recebeu uma renda a partir das seguintes fontes no último mês: 

.4.1 Receber salário mensal a partir dum emprego 

formal  

Sim MZN 

Não tenho 
certeza de 
quanto 

 

13.4.2 Receber uma renda a partir da agricultura 

(produtos de venda) 

13.4.3 Receber uma renda de trabalho agrícola 

13.4.4 Venda de peixe 

13.4.5 Venda de produtos de arte / artesanato para fins 

turísticos 

13.4.6 Comércio local (fora agricultura ou pecuária)  

13.4.7 Frutas e plantas de árvores plantadas 

13.4.8 / Doações/dinheiro de membros da família 

13.4.9 Venda de carvão 

13.4.10 Rendimento proveniente do arrendamento de 

terras 

13.4.11 Rendimento de compensação de renda 

13.4.12 Vendas de Gado 

13.4.13 Empregos informais (motorista / Faz-tudo etc.) 

13.5   Em que áreas você gasta a 

maior parte do seu dinheiro 

(escolha uma opção; não 

corra/don´t prompt) 

Comida Assistência médica Educação Roupas 

Materiais domésticos Transportes Cerimônias Funerais Outras: (Especificar) 

13.6 Será que o seu agregado partilha a renda 

com outros agregados para a compra de 

alimentos? 

Sim  Não 
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Q15 O PROJECTO 

14.1 Algum comentário que gostaria de fazer sobre o 

projecto proposto 
 

 

 

 

 

14.2 Terá algumas preocupações relativas ao projecto?  
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APÊNDICE G: FICHA DE INFORMAÇÃO DA COMUNIDADE 
 
COMUNIDADE  

NR. DE HOMENS (incluindo crianças)  

NR. DE MULHERES (incluindo crianças)  

NR. DE FAMÍLIAS  

NR. DE IGREJAS  

NR. DE MESQUITAS  

NR. DE FUROS DE ÁGUA SEM BOMBAS  

NR. DE POÇOS COM BOMBAS MANUAIS  

NR. DE LATRINAS MELHORAS 
CONSTRUIDAS 

 

COBERTURA DE REDE MÓVEL Sim Não 

NR. DE ESCOLAS PRIMÁRIAS  

NR. DE CLÍNICAS  

CENTRO DE PESCA Sim Não 

(Se sim) 
Influxo regular de migrantes / trabalhadores / comerciantes etc. 

(pergunta aberta) 

MERCADOS SEMANAIS Sim No 

(Se sim) 
Influxo regular de migrantes / trabalhadores / comerciantes etc. (pergunta 
aberta) 

CAMPO DE FUTEBOL Sim Não 

CLUBE DE FUTEBOL Sim Não 

(Se sim, fundamenta)  

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPONESES Sim Não 

(Se sim, fundamenta)  

ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES Sim Não 

(Se sim, fundamenta)  

ORGANIZAÇÃO DOS HOMENS Sim Não 

(Se sim, fundamenta)  

NR. DE CEMITÉRIOS  
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APÊNDICE H: BASE DE DADOS DAS PARTES INTERESSADAS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Base de Dados das Partes Interessadas  

Auroridade Governamental Relevante  

Nome Companhia/Comunidade Posição No de Contacto 

Eng. Goaquim Arota Chemba Administrador do Distrito de Chemba  +258 827415109 

Sr David Nboane  Chemba Director do SDAE em Chemba  

+258 8249 47770/+258 
23730003; 

dmoane@yahoo.com.br; 
davidecineta@gmail.com 

Sr Inacio Antonio 
Verissimo 

Chemba Director do SDPI em Chemba +258 825653520 

Autoridade Comunitária Relevante  

Marcos Biriate Tembo 
Bairro 1 (Chemba 

extension) 
Secretário e Primeiro Presidente da  

Chapo COCO 
865923171 

Zeca Singano Decha 
Bairro 1 (Chemba 

extension) 
Líder de 1o Escalão Non provided/do not have  

Dias Toms Chave Chemba Principal Líder para Chemba 824605254 

Tomé Frolindo Nhacolo Chefe Não fornecido/Não tem 

Constancio Artur Chapo Membro da Chapo COCO  Não fornecido/Não tem 

Joao Joaquim Antonio-Mbuzi Chefe Não fornecido/Não tem 

Elias Ernesto Catemba Nhacolo Chefe 822663902 

Victor Alberto das Neves Lambane Presidente de Lambane COCO  Não fornecido/Não tem 

Artur José Chapo Chefe Não fornecido/Não tem 

Carlitos Manuel Antonio-Mbuzi Chefe 825601815 

Carlitos Fernando Goba Chefe 822696987 

Pedro Carvalho Lambique Chefe 867313209 

Jose Artur Não Especificado Não Especificado 868648528 

Evaristo Armando Chapo Chefe Não fornecido/Não tem 

Marcos Melione Lambane Chefe 868546012 

mailto:dmoane@yahoo.com.br

