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1 INTRODUÇÃO 
 

 1.1 Visão Geral do Projecto|  
 
Este Projecto de Irrigação e Cana-de-Açúcar Orgânica proposto da EcoFarm projecto - – é para o 
estabelecimento, instalação, operação e manutenção de uma iniciativa de infraestrutura de 
irrigação para irrigar plantações de cana-de-açúcar de grande escala que irão produzir açúcar 
orgânico para os mercados Europeus. 
 
O projecto será desenvolvido na periferia oeste da Vila de Chemba, a aproximadamente 50km a 
norte da Vila de Sena do lado Oeste do Rio Zambeze no extremo norte da Província de Sofala em 
Moçambique (Figura 1-1). 
 
Sob uma perspectiva de agricultura, esta área de Moçambique é ideal para a produção de cana-
de-açúcar devido ao solo aluvial rico, com irrigação adequada e aplicação de compostagem, que 
tem o potencial para produzir mais de 100 toneladas de cana-de-açúcar por hectare. O potencial 
rendimento climático calculado da área é de 180 toneladas de cana (tc) por hectare por ano. A 
elevada fertilidade dos solos nesta região reduz significativamente a necessidade por fertilizante 
artificial e rectificação do solo. Eles são, portanto, adequados para práticas de agricultura 
orgânica. 
 
Chemba é um dos distritos mais pobres em Moçambique com um clima quente e seco, com 
precipitação baixa e imprevisível. Os meios de subsistência das famílias são baseados na 
agricultura de subsistência de terras secas, principalmente de mapira, milho e feijão, com muito 
baixos rendimentos, o que faz com que a má nutrição e a segurança alimentar tornem-se bastante 
preocupantes na região. 
 
O projecto irá incluir esquemas de irrigação compostos tanto por sistemas de irrigação de pivô 
central e de reboque para servir aproximadamente 2 800 hectares de cana-de-açúcar orgânica e 
100 hectares de hortícolas e outras culturas alimentares; o estabelecimento progressivo de um 
rebanho de até 5 000 cabeças de gado local do tipo Nguni, cujos dejectos serão usados como 
fertilizantes orgânicos para a cana-de-açúcar; e um fábrica de açúcar com capacidade para 
processar 2 000 toneladas de cana-de-açúcar por dia (tcd). A instalação da fábrica de açúcar irá 
incluir uma central de co-geração que irá produzir energia eléctrica suficiente para a manutenção 
do equipamento do moinho, e do equipamento de irrigação movido à energia eléctrica. 
 
O projecto irá envolver as seguintes entidades produtivas; 

 Uma empresa utilitária que irá possuir, operar, manter e em algumas áreas alugar a infra-
estrutura de irrigação. 

 Duas cooperativas agrícolas (Lambane e Chapo), compostas por pequenos agricultores de 
comunidades locais. 

 Uma Terceira cooperativa composta por cerca de 15 jovens bem treinados e comprometidos 
que irão re-migrar. 

 Uma empresa comercial de produção de cana-de-açúcar, EcoFarm Moçambique Lda 
(EcoFarm), que irá ajudar os agricultores com conhecimentos técnicos e equipamento e irá 
comprar os seus produtos. 

 
O projecto será liderado pela EcoFarm, que irá garantir que a infraestrutura está adequadamente 
concebida, construída e usada, e que as entidades produtivas irão desenvolver capacidade 
suficiente para gerir e usá-la de forma eficiente, e eficaz, e de uma maneira ambiental e 
socialmente sustentável. 
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Figura 1.1: Local da proposta plantação da EcoFarm perto de Chemba, Província de Sofala, 
Moçambique 
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 1.2 Estrutura do Relatório  
 
Este relatório está estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1: uma visão geral do PrGAS e apresenta os membros da equipa que o 
produziram. 

 Capítulo 2: descreve o local e as políticas internacionais, legislação e padrões relevantes, o 
contexto destes requisitos e como eles serão integrados no projecto da EcoFarm.  

 Capítulo 3: uma visão geral da descrição do projecto EcoFarm. 

 Capítulo 4: detalhes do quadro do actual PrGAS a fim de cumprir com os padrões 
relevantes.  

 Capítulo 5: identifica as necessidades de treinamento, que incluem a capacitação do 
pessoal e treinamento da comunidade e parcerias que serão necessárias para implementar 
o PrGAS.  

 Capítulo 6: informação sobre o envolvimento da comunidade e consultas comunitárias 
contínuas e requisitos de comunicação. 

  Capítulo 7: a capacidade organizacional e recursos humanos necessários para implementar 
o PrGAS. 

 Capítulo 8: as medidas de mitigação e identifica os PGASs específicos que serão 
necessários para gerir o leque de impactos ambientais e sociais identificados durante o 
processo de AIAS. 

 Capítulo 9: o procedimento de monitoria e análise dos PGASs identificados pela direcção da 
EcoFarm. As medidas incluem a verificação e monitoria, relatórios de incidentes, acções de 
não cumprimento e correctivas e revisão da direcção. 

 

 1.3 Objectivos do Programa de Gestão Ambiental e Social 
 
1. Garantir que o projecto está em conformidade com as exigências nacionais legais de SSMA 

aplicáveis. 

2. Garantir que o projecto está em conformidade com as políticas de A&S do grupo credor. 

3. Delinear as medidas de mitigação/melhoria, monitoria, consultivas e institucionais 
necessárias para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar pelos impactos adversos de 
E&S e/ou para melhorar os impactos benéficos relacionados com o projecto. 

4. Tratar de questões de necessidade de capacitação e recursos humanos para fortalecer as 
capacidades do mutuário de E&S se necessário. 

5. Desenvolver os documentos relevantes que irão facilitar a implementação do PrGAS. 
 

 1.4 Processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social à Data 
 
Em 2013 a EcoFarm solicitou à Coastal and Environmental Services (CES) para conduzir uma 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) segundo as normas Moçambicanas, e também 
para cumprir as exigências dos Oito Padrões de Desempenho sobre a Sustentabilidade Ambiental 
e Social publicados pela Corporação Financeira Internacional. A Tabela 1.2 apresenta os volumes 
que foram produzidos durante o processo de AIAS, e que agora fazem parte do PrGAS geral da 
EcoFarm. Todos os documentos preparados como parte do processo de AIAS estão em 
conformidade com os padrões internacionais exigidos|.  
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Tabela 1.1: Relatórios produzidos para o processo de AIAS 

Relatório produzido Data Autores 

Âmbito 

Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição 
de Âmbito e Termos de Referência 

Dezembro, 2013 Coastal & Environmental Services 

Estudos de Especialidade 

Relatório de Avaliação Ecológica  

Dezembro, 2013 

M. Bailey & T. Martin(CES) 

Avaliação de Impacto Terrestre M. Bailey (CES) & W. Conradie (Bayworld) 

Relatório de Avaliação de Impacto Socio-
económico  

A. Hough (CES) 

Recursos Naturais e Uso da Terra R. de Kock (CES) 

Avaliação da Qualidade da Água Superficial e 
Subterrânea 

C. Mack (CES) 

Avaliação de Impacto do Tráfego  T. King (CES) 

Estudo de Resíduos e subprodutos E. Igbinigie (CES) 

Estudo da Qualidade do Ar Setembro 2015 Airshed Professionals 

Avaliação de Impacto Ambiental e Social 

Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e 
Social  

Julho, 2014 M. Bailey, A. Jackson  & W. Rowlston (CES) 

Programa de Gestão 

Programa de Gestão Ambiental e Social (este 
relatório) 

Julho 2014 M. Bailey, A. Jackson  & W. Rowlston (CES) 

 

 1.5 Equipa do Estudo 
 
Os seguintes membros de equipa estiveram envolvidos no desenvolvimento deste PrGAS: 
 
Michael Bailey: Função: Escritor do relatório 
Michael é um Consultor Ambiental Principal na CES em Grahamstown, África do Sul. Ele possui 
um MSc em Biologia de Conservação Quantitativa pela Universidade de Witwatersrand, e um BSc 
em Biologia e Ecologia pela Universidade de Ulster. Ele é membro de pleno direito do Chartered 
Institute of Ecology and Environmental Management (CIEEW). Os seus interesses profissionais 
estão concentrados em assuntos de conservação ecológica e de fauna bravia e de 
desenvolvimento que envolvem pesquisas de populações de fauna bravia e programas de 
monitoria, planeamento ecológico e o desenho de estratégias de mitigação e planos de gestão 
ambiental. Ele é um contribuinte regular, como escritor de relatórios de especialidade para vários 
projectos de AIASS com interesse particular e conhecimento em estudos faunísticos. Ele foi, no 
passado, um consultor ecologista em UK e Irlanda e responsável pela gestão de aspectos 
ecológicos de vários projectos de mineração e energia renovável tanto para clientes de 
empreendimentos privados como para departamentos do Governo. Michael também projectou e 
conduziu vários projectos de pesquisa que variam de pesquisas faunísticas baseadas no campo e 
programas de monitoria em África e na Irlanda, a iniciativas de pesquisa genética baseadas em 
laboratório. Nos últimos sete anos, Michael teve experiência em projectos de desenvolvimento 
ambiental em países como a África do Sul, Zâmbia, Moçambique, Libéria, Botswana, Uganda e 
Zimbabwe, bem como em UK e Irlanda\. 
 
Amber Jackson: Função: Escritora do Relatório| 
Amber, Consultora Ambiental da CES, tem um MPhil em Gestão Ambiental e tem formação tanto 
em trabalho Social como Ecológico. Os seus cursos de graduação focaram-se em Ecologia, 
Conservação e Ambiente, com especial referência aos efeitos da paisagem sobre a Herpetofauna, 
enquanto que o seu mestrado focou-se sobre a gestão ambiental dos sistemas sociais e 
ecológicos. Com uma dissertação sobre segurança alimentar, que investigou o sistema alimentar 
complexo dos mercados formais e informais de distribuição. Ela tem estado envolvida na gestão 
de duas Avaliações de Impacto Ambiental e Social de dois grandes projectos de plantações 
florestais em Moçambique e várias aplicações para parques eólicos na África do Sul. Durante o 
seu tempo na CES, ela coordenou estudos de especialidade, compilou Relatórios de Impacto, 
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preparou os documentos de Questões e Respostas e dirigiu a compilação de Programas de 
Gestão Ambiental e Social e Programas de Monitoria. Ela esteve envolvida em estudos ecológicos 
em Moçambique e na África do Sul. Os seus interesses incluem, estudos ecológicos que lidam 
com a fauna e flora indígena, bem como o uso da terra e a gestão dos recursos naturais. Ela está 
registada como candidata a Cientista Natural Profissional no campo de Ciências Ambientais 
através do Conselho Sul-Africano para as Profissões Científicas Naturais (SACNASP).   
 
Bill Rowlston: Função: Revisor 
Bill possui um grau de Honra de Primeira Classe em engenharia civil pela Universidade de 
Salford, Inglaterra (1971), depois do qual ele trabalhou durante 11 anos para consultores de 
engenharia na Inglaterra. Ele trabalhou durante 25 anos para o Departamento Sul-Africano de 
Água e Florestas, onde contribuiu para o desenvolvimento da Política Nacional de Águas e da Lei 
Nacional de Águas, e compilou e editou a Estratégia Nacional de Recursos Hídricos, Primeira 
Edição| (2004), maioritariamente escrita por ele. Bill juntou-se à CES como Director em 2007. Ele 
trabalhou como director de projectos em uma série e de grandes AIASs e AIASS na África do Sul 
e em outros países Africanos, e já realizou estudos de diligências ambientais e sociais, análises 
de cumprimento e auditorias sobre as normas internacionais para uma série de projectos 
propostos e operacionais. Ele também preparou relatórios especializados sobre recursos hídricos, 
e compilou avaliações de impacto do tráfego para projectos industriais, agro-industriais e de 
mineração, incluindo uma fundição de manganês e um desenvolvimento agro-industrial na 
Província Sul-Africana de Cabo Oriental, uma mina de minério de ferro em Moçambique, projectos 
de silvicultura e agro-industriais em Moçambique, e uma conduta adutora de água bruta em Kwa-
Zulu Natal, África do Sul. 
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2 POLÍTICAS, LEGISLAÇÃO E PADRÕES 
 

 2.1 Legislação Moçambicana 
 
Um resumo da legislação aplicável ao projecto é fornecida na Tabela 2.1 abaixo. Deve notar-se 
que a lista fornecida a seguir não é exaustiva, e foi restringida aos documentos que têm relevância 
directa para o ambiente e/ou comunidades.  
 
Tabela 2.1: Lista de Legislação Moçambicana aplicável 

LEGISLAÇÃO DATA DE PROMULGAÇÃO 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Constituição da República de Moçambique 2004 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E DIREITO DO TRABALHO 

Lei do Investimento Geral Lei 3/1993 de 24 de Junho 

Lei do Trabalho Lei no. 23/2007 de 1 de Agosto 

LEI QUADRO DO AMBIENTE, EIA, INSPECÇÕES & AUDITORIAS 

Lei do Ambiente Lei 20/1997 de 1 de Outubro 

Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental  Decreto 76/1998 

Regulamentos de Avaliação de Impacto Ambiental 
Decreto 45/2004 de 29 de Setembro (Alterado 
pelo Decreto 42/2008 de 4 de Novembro) 

Adenda aos Regulamentos no. 45/2004 do Processo de  
AIA  

Diploma Ministerial 198/2005 de 28 de Setembro 

Directiva Geral para AIA Diploma Ministerial 129/2006 de 19 de Julho 

Directiva Geral para o Processo de Participação Pública 
no Processo de AIA 

Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho  

Emendas às secções 5, 15, 18, 20, 21, 24, 25 e 28 dos 
Regulamentos para o Processo de AIA Decreto 45/2004 

Decreto 42/2008 de 4 de Novembro 

Regulamentos sobre a Inspecção Ambiental Decreto Ministerial 11/2006 de 15 de Junho 

Processo de Auditoria Ambiental Decreto Ministerial 32/2003 de 12 de Agosto 

Extractos do Código Penal 16 de Setembro de 1886 

Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 
Resultante de Actividades Económicas  

Decreto nr 31/2012 de 8 de Agosto 

Normas de aplicação de multas e outras sanções 
prescritas na legislação Ambiental 

Diploma Ministerial 1/2006 de 4 de Janeiro 

Lei de Crimes contra o Meio Ambiente  Diploma Ministerial de 2006/7 

Protecção do Património Cultural Moçambicano Decreto 10/1988 

Património Arqueológico  Decreto 27/1994 

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei de Águas Lei 16/1991 de 3 de Agosto 

Regulamento de Licenças e Concessões de Águas  Decreto 43/2007 de 30 de Outubro 

BIODIVERSIDADE E FAUNA BRAVIA, TERRA 

Lei de Florestas e Fauna Bravia Lei 10/1999 de 7 de Julho 

Regulamentos de Floresta e Fauna Bravia Decreto 12/2002 de 6 de Junho 

Lei de Terras Lei 19/97 de 1 de Outubro 

Regulamento da Lei de Terras 
Decreto 66/1998 de 8 de Dezembro (Alterado 
pelo Decreto 1/2003 de 18 de Fevereiro) 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd     2       EcoFarm Mozambique Lda  

LEGISLAÇÃO DATA DE PROMULGAÇÃO 

Regulamentos de pesticidas Decreto 6/2009  de 31 de Março 

Lei para o Controlo de Espécies Exóticas Invasivas Lei 25/2008 de 01 de Julhp 

 

 2.2 Directrizes e políticas internacionais aplicáveis 
 
Este projecto irá aderir aos Padrões de Desempenho da IFC (2012)  
 
2.2.1 Padrões de Desempenho da IFC  
 
O Padrão de Desempenho 1 da IFC (PS) 1 exige que: 

 Os impactos e riscos ambientais e sociais do projecto sejam identificados, avaliados e 
analisados pelo processo de AIAS e estudos de especialidade. 

 Uma série de políticas e objectivos para o desempenho ambiental e social seja definido. 

 Um conjunto de planos de gestão seja estabelecido para alcançar estes objectivos. 

 O desempenho ambiental e social seja monitorado segundo as políticas e objectivos. 

 Os resultados da monitoria sejam reportados adequadamente. 

 O Sistema de gestão ambiental e social e os resultados sejam regular e frequentemente 
revistos para lutar por uma melhoria contínua. 

 
O esforço necessário para estabelecer o Sistema de gestão ambiental e social (SGAS) depende 
das práticas de gestão existentes. Quaisquer sistemas de gestão de produção e baseados na 
qualidade que estejam a operar na organização podem ser usados como base para a construção 
dos elementos de um Sistema consistente com as exigências do PD 1 na ausência de um sistema 
existente de gestão ambiental, de saúde e segurança, recursos humanos e social. Assim, a 
EcoFarm irá adoptar as melhores práticas industriais dos sistemas de gestão que serão 
implementadas de uma forma que garanta que todas as exigências apresentadas sejam 
cumpridas. 
 
O PD1 é o padrão de desempenho que se refere explicitamente ao desenvolvimento e 
implementação do SGAS (que inclui este PrGAS), mas a gestão dos impactos ambientais e 
sociais deve ser feita de acordo com os restantes sete padrões de desempenho, PD 2 a 8. 
 
Como parte do seu compromisso contínuo com as comunidades afectadas pelo projecto a 
EcoFarm é obrigada a divulgar os seus vários Planos de Gestão de SSMA antes da 
implementação do projecto para as comunidades afectadas e partes interessadas, e fornece 
actualizações durante o tempo de vida do projecto, visto que as medidas de mitigação são 
ajustadas e actualizadas para reflectir as alterações das circunstâncias e as reacções das 
comunidades afectadas. 
 
2.2.2 Directrizes de SSMA da IFC  
 
Enquanto os Padrões de Desempenho da IFC estão relacionados aos Padrões de Desempenho 
de todas as fases do ciclo de vida do projecto – planeamento, desenho, construção, operação e 
descomissionamentoo/encerramento – as Directrizes de SSMA da IFC referem-se 
especificamente às fases de construção e operação dos projectos. Apesar de haver alguma 
sobreposição entre os Padrões de Desempenho e as Directrizes, as Directrizes não se referem 
directamente à avaliação de impacto A&S de um projecto. Ao invés disso, elas prestam orientação 
para a gestão de perigos e riscos específicos associados à operação de um tipo de projecto 
particular, baseado nos resultados das avaliações A&S.  
 
As Directrizes são documentos técnicos de referência que recomendam exemplos gerais de Boas 
Práticas Internacionais da Indústria (BPII) específicos à indústria, e eles fornecem níveis de 
desempenho e objectivos mensuráveis para infraestruturas novas e existentes, incluindo alvos 
específicos pelos quais as BPII podem ser alcançadas. As Directrizes sectoriais de SSMA são 
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projectadas para serem usadas em conjunto com as Directrizes Gerais de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente (SSMA) (IFC, 2007), que fornecem orientação aos utilizadores sobre questões 
comuns de SSMA potencialmente aplicáveis a todos os sectores de desenvolvimento. Para 
projectos complexos e multi-facetados é necessária referência a mais de uma das directrizes 
sectoriais.  
 
2.2.3 As Directrizes Gerais de SSMA da IFC 
 
As Directrizes Gerais de SSMA da IFC fornecem valores indicativos de boas práticas 
internacionais da indústria, conforme reflectido nos padrões relevantes de países com quadros 
legais reconhecidos. Estas directrizes são alcançáveis sob condições normais de operação em 
infra-estruturas desenhadas e implementadas de forma adequada através da aplicação de gestão 
adequada, técnicas de controlo e prevenção. Estes níveis deveriam ser alcançados em pelo 
menos 95% do tempo de operação, a serem calculados como proporção de horas anuais de 
operação. Desvios desses níveis, em consideração a condições específicas, locais de projecto, 
devem ser justificadas na avaliação ambiental. 
 
Programas de monitoria ambiental devem ser implementados para abordar todas as actividades 
que possam ter potenciais impactos significativos sobre o ambiente, durante as operações 
normais e condições adversas. Actividades de monitoria ambiental devem ser baseadas em 
indicadores de uso directo ou indirecto de emissões, efluentes, e recursos aplicável ao projecto de 
plantação. 
 
O desempenho de saúde e segurança ocupacional deve ser avaliado segundo as directrizes de 
exposição internacionalmente publicadas. Os exemplos incluem: 

 As directrizes de Limites de Exposição Ocupacional e Índices Biológicos de Exposição 
publicados pela Conferência Americana de Higienistas Industriais;  

 O Guia de Bolso de Riscos Químicos publicado pela Instituto Nacional para a Segurança e 
Saúde Ocupacionais dos Estados Unidos; 

 Limites de Exposição Permissíveis publicados pela Administração de Saúde e Segurança 
Ocupacional dos Estados Unidos; e  

 Limites Indicativos de Exposição Ocupacional publicados pelos estados membros da União 
Europeia ou outras fontes.  

 
Os Projectos devem tentar reduzir o número de acidentes entre os trabalhadores do projecto (quer 
sejam empregados directos ou subcontratados) a uma taxa de zero, especialmente acidentes que 
possam resultar em perda de tempo de trabalho, diferentes níveis de deficiência, e especialmente 
fatalidades. 
 
O ambiente de trabalho deve ser monitorado para riscos ocupacionais relevantes para o projecto. 
A monitoria deve ser concebida e implementada por profissionais acreditados como parte de um 
programa de monitoria de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO). 
 
As Directrizes sectoriais de SSMA da IFC que são de relevância para o projecto proposto da 
EcoFarm são as Directrizes de SSMA da IFC para Produção Agrícola de Plantações (2007), e as 
Directrizes de SSMA da IFC para Produção Pecuária de Mamíferos (2007). Um resumo das 
questões associadas às Directrizes acima é apresentada na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Questões das Directrizes Sectoriais da IFC relevantes para o projecto 

Questões Associadas com a Produção 
Agrícola de Plantações 

Questões associadas com a Produção de 
Mamíferos 

Environmental 

 Stress sobre os recursos hídricos 

 Erosão do solo e perda de capacidade 
produtiva 

 Uso de pesticidas 

 Eutroficação de ambientes aquáticos 

 Impactos sobre a biodiversidade 

 Os resíduos das culturas e outros resíduos 
sólidos 

 Emissões atmosféricas 

 Gestão de resíduos 

 Águas Residuais 

 Emissões Atmosféricas 

 Gestão de Materiais Perigosos 

 Impactos Ecológicos 

 Doenças de Animais 

Saúde e Segurança Ocupacional 

 Riscos físicos; 

 Entrada em espaço confinado 

 Riscos Químicos; 

 Exposição a riscos físicos 

 Exposição a riscos químicos 

 Exposição a agentes biológicos 

 Espaços confinados 

Saúde e Segurança da Comunidade 

 Potencial exposição a pesticidas causada 
pela pulverização, eliminação inadequada e 
utilização de embalagens e recipientes, e a 
presença de pesticidas em concentrações 
potencialmente nocivas em produtos pós-
colheita; 

 Potencial exposição a patógenos e odores 
desagradáveis associados com a utilização 
de esterco; 

 Potencial exposição à emissões 
atmosféricas da queima a céu aberto de 
resíduos de culturas. 

 Doenças de Animais 

 Segurança Alimentar 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

 3.1 Gestão do Projecto e Componentes de Desenvolvimento 
 
O projecto será desenvolvido e implementado pela EcoFarm, que irá garantir que a infraestrutura 
é concebida, construída e usada de maneira adequada, e que as entidades produtivas irão 
desenvolver capacidade suficiente para gerir e usá-la de forma eficiente e eficaz, e de maneira 
ambiental e socialmente sustentável. 
 
Haverá cinco entidades produtivas envolvidas no projecto de cana-de-açúcar de irrigação e 
orgânica: 

 Uma empresa Moçambicana de serviços que possui a infraestrutura de irrigação descrita. 
Irá operar e manter o equipamento e aluga-lo para outras quatro empresas ou organizações 
envolvidas. 

 A EcoFarm Moçambique Lda: EcoFarm é uma empresa de produção, processamento e 
comercialização de cana-de-açúcar baseada em Chemba e será responsável pelo 
desenvolvimento do projecto no terreno. A EcoFarm tem o direito a três DUATS (Figura 3.1), 
em que irá usar uma combinação de irrigadores pivô e de reboque (Figura 3.2), para cultivar 
a cana-de-açúcar a EcoFarm também irá apoiar as cooperativas agrícolas locais em 
conhecimentos técnicos e disponibilizando equipamento, e irá contrair para comprar a cana 
produzida pelas cooperativas a um preço garantido. A EcoFarm irá processar toda a cana e 
e enviá-la para o Mercado Europeu. A EcoFarm também irá operar uma fazenda de gado, 
Tsoni Farm, que vai produzir adubo a partir de esterco e urina de gado, que será usado 
como fertilizante orgânico para a cana-de-açúcar. Isto também será disponibilizado para as 
cooperativas. 

 Cooperativas agrícolas: Existem actualmente duas cooperativas agrícolas estabelecidas 
(Cooperativa De Canaveiros Organicos, or ‘COCOs’), Lambane (COCO) e Chapo (COCO) 
(Figura 3.1). Ambas são compostas por grupos de pequenos agricultores das comunidades 
de Lambane, Nhacaloma, Nhacola, António Mbuzi, Chimuara e Chapo e os Bairros vizinhos 
Bairro 1, Bairro 2 e Bairro 3, na periferia da cidade de Chemba. Os 150 membros de cada 
uma destas duas cooperativas irão, cada um deles, usar principalmente irrigadores de 
reboque (por causa do tamanho, forma e topografia das áreas) para produzir cana orgânica, 
com os serviços produtivos, o escoamento garantido e a partilha de de lucro da EcoFarm. 
Além disso, eles terão acesso a uma área irrigada de cerca de 100ha dividida em parcelas 
menores para permitir que 500 usuários estabeleçam campos irrigados de hortícolas e de 
culturas alimentares. 

 Uma Terceira cooperativa será criada composta por 15 jovens re-migrantes bem treinados, 
qualificados e comprometidos que se irão estabelecer como produtores emergentes de cana 
orgânica nos seus sete pivôs. Eles também irão contratar os serviços produtivos, 
escoamento garantido e partilha de lucro da EcoFarm. 

 
Uma outra área de aproximadamente 2 000 hectares (conhecida como área de Goba) foi 
identificada para o norte do local do projecto como potencial área de expansão, seja para terreno 
adicional atribuído à EcoFarm ou como outra cooperativa localmente operada (área não marcada 
na Figura 3.1). 
 
As cooperativas, colectivamente referidas como um esquema de out-grower (fomento), são parte 
fundamental do projecto de cana orgânica da EcoFarm. Pessoas da comunidade local serão 
envolvidas como parte da cooperativa agrícola, cada família possuindo aproximadamente 2ha de 
terra na área do projecto. Cada cooperativa entrará para um contrato de escoamento e serviços 
com a EcoFarm, que irá apoiar com o investimento de capital, formação e habilidades iniciais para 
estabelecer o canavial.  
 
As habilidades e experiência dos membros da cooperativa irão amadurecer ao longo do tempo. 
Serão mobilizados fundos para a aquisição do equipamento de irrigação necessário e 
desenvolvimento de capacidade. A EcoFarm irá definir padrões de qualidade, monitorar o 
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progresso da produção da cana e irá possuir e manter os tractores e outro equipamento agrícola 
usado pelos agricultores da cooperativa e pago a taxas de recuperação do custo. O sucesso das 
cooperativas será do interesse da EcoFarm a fim de alcançar boas economias de escala. A 
EcoFarm espera que 40% da sua cana-de-açúcar venha das cooperativas. Se as cooperativas 
forem conduzidas de forma eficiente e eficaz, prevê-se que os seus membros aumentem 
significativamente o seu rendimento anual. 
 

 

Figura 3.1: Os DUATs a serem utilizados pelo projecto de cana-de-açúcar orgânica da EcoFarm  
Nota ¨A área não marcada a norte é o sector de GOBA para potencial futura expansão. 
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 3.2 Designação de Terra 
 
O terreno designado para o projecto é composto por três parcelas de terra para as quais a 
EcoFarm adquiriu os DUATs - Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra, do Governo de 
Moçambique, e três áreas de terra de propriedade local que será usada pelas duas cooperativas 
estabelecidas (Lambane e Chapo COCOs), e a terceira (a dos Jovens Regressados COCO), para 
a qual está a ser estabelecido um conselho de direcção de representantes localmente eleitos. 
 
O projecto terá como objectivo inicial irrigar aproximadamente 2 860ha de terra dedicada à 
produção de cana orgânica, incluindo até 100ha de hortícolas e culturas alimentares sob irrigação. 
O actual plano conceptual de Sistema de irrigação é apresentado na Figura 3.2. 
 
As áreas dos DUATS e propostas áreas irrigadas são apresentadas na Tabela 3.1. 
 
Tabela 3.1: Composição por área dos desenvolvimentos da EcoFarm e Cooperativas 

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 

Área Total 5 187 2 860 

 
Para além da produção de cana-de-açúcar, o projecto da EcoFarm também irá estabelecer e gerir 
um rebanho de até 5 000 cabeças de gado na Tsoni Farm, a norte do DUAT da EcoFarm 2 
(Figura 3.1). O rebanho irá consistir em gado do tipo local Nguni cruzado com puro Brahman. 
 
Os principais objectivos da fazenda de gado é o de produzir carne orgânica tanto para os 
mercados local como internacional, mas também como fonte de fertilizante orgânico para a cana-
de-açúcar, composto por adubo feito a partir do estrume e urina de gado. Apesar de que será 
permitido que o gado paste livremente, ele será mantido confinado a maior parte do tempo, de 
forma a que o estrume e urina produzidos possam ser recolhidos diariamente e misturados com 
produtos de resíduos de cana-de-açúcar para produzir adubo orgânico. Este adubo será usado 
para fertilizar as plantações de cana-de-açúcar tanto na EcoFarm como nas cooperativas 
agrícolas. 
 
O gado destinado para abate será transportado por Estrada e/ou ferrovia para um matadouro em 
Chimoio ou na Beira. 
 

 3.3 Descrição Geral do processo de produção de cana-de-açúcar 
 
Uma variedade de cana-de-açúcar de “culturas de tecidos” (Saccharum officinarum) será usada, 
visto ter sido desenvolvida como fonte garantida de material vegetal livre de vírus e doenças. Não 
foi geneticamente manipulada e cresce com maior vigor em crescimento mais rápido da copa, o 
que reduz a competição das ervas daninhas pela água e nutrientes. 
 
Antes do plantio comercial de cana poder iniciar, é necessário plantar um Sistema de pé de cana 
(também chamado de planta de cana). O primeiro pé de cana pode ser colhido aos nove meses e 
usado para plantar uma nova cultura. Assim que esta segunda cultura tenha sido colhida, o plantio 

de cana comercial ou cana-soca
1
 pode iniciar. O processo leva aproximadamente 18 meses a 

partir do momento do plantio até que haja suficientes pés de cana para iniciar com o plantio 

                                                
1
  Ratoon é um novo rebento ou broto que surge da base de uma planta após a colheita. 
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comercial. Aproximadamente1ha do pé de cana é necessário para plantar 10ha de cana 
comercial, que leva um mínimo de 12 meses para amadurecer. 
 
Enxertos são permitidos a brotar após cada colheita por um período de 10 anos, depois dos quais 
os rendimentos começam a diminuir, e é necessário plantar novamente do pé de cana. Portanto, 
de forma a manter um fornecimento constante de cana-de-açúcar, aproximadamente 10% da terra 
de cana deve ser replantada a cada ano. 
 
As necessidades de alimentação, na forma de nitrogénio (N), fósforo (P) e potássio (K), são 
diferentes para pé de cana e cana-soca e são dependentes de factores como o tipo de solos e 
extensão da aplicação do adubo. O adubo é geralmente aplicado, no mínimo, duas vezes para 
cada safra, imediatamente antes da germinação: isto é, após a colheita, e novamente depois da 
germinação. Herbicidas orgânicos, biodegradáveis estão disponíveis, e têm baixa toxicidade e 
poucos ou nenhuns efeitos residuais. Apenas são aplicados se for detectada uma infestação.  
 
A cana-de-açúcar tem uma elevada exigência por água, aproximadamente 1 100 a 1 500 mm por 
ano. Para um crescimento óptimo esta água, seja da chuva ou de irrigação, deve ser fornecida 
durante todo o ano. Visto que a precipitação na área do projecto é restrita a poucos meses do 
ano, a irrigação é essencial. No geral, a irrigação deve ser igual a taxa de evaporação e embora 
isto seja diferente espacial e temporalmente, pode-se esperar uma taxa média de evaporação de 
8 a 10mm, dependendo do vento, tamanho da cultura, evapotranspiração, etc.  
 
No que diz respeito à colheita da cana, há uma série de abordagens alternativas, cada um com as 
suas vantagens e desvantagens. Mais especificamente, estas são: 

 Colheita de cana (verde) queimada versus não queimada 

 Colheita manual versus mecânica 

 

A queima é o método mais amplamente adoptado para a preparação de cana para a colheita, 
visto que remove as folhas fácil e rapidamente, e é comparativamente menos trabalhosa do que 
por corte e remoção manual de folhas (trashing). A queima está, no entanto, associada a uma 
série de desvantagens, incluindo: 

 Impactos significativos sobre a saúde e ambiente, como resultado das emissões de fumo e 

perda de carbono; 

 A cana deve ser moída logo após queimada, visto que perde qualidade (conteúdo de 

açúcar) rapidamente; 

 A camada parecida com cobertura artificial de resíduos, pode contribuir para o alagamento 

dos campos, particularmente onde os solos com elevado conteúdo de argila são fracamente 

drenados.  

 A cobertura por lixo tem demonstrado baixar a temperatura do solo, o que pode impedir o 

crescimento prematuro das plantas.  

 
As desvantagens relacionadas com as coberturas artificiais por lixo podem ser facilmente 
mitigadas pela gestão correcta. Com a gestão certa, esta cobertura artificial por lixo pode servir de 
cobertura orgânica, reduzindo consideravelmente a erosão do solo, preservando a nutrição do 
solo para o crescimento de culturas e reduzindo a necessidade por fertilizantes. Para além disso, 
ajuda a prevenir a germinação de ervas daninhas, reduzindo assim, os herbicidas. 
 
No que diz respeito às alternativas de colheita, a colheita mecânica tem várias vantagens, visto 
que é menos trabalhosa e remove as folhas de forma mais eficaz, resultando num processo de 
moagem mais eficiente. A desvantagem disto sob uma perspectiva agrícola é que os colhedores 
são restringidos a paisagens relativamente planas e secas. É importante, sob uma perspectiva 
social, que a colheita mecânica reduz as oportunidades de emprego de mão de obra não 
qualificada.  
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Figura 3.2: Plano conceptual dos sistemas de irrigação em acada um dos DUATs atribuídos à  EcoFarm e Cooperativas 
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Apesar das vantagens comerciais da colheita mecânica da cana queimada, a EcoFarm está 
comprometida com o crescimento económico local e em minimizar os impactos ambientais e, 
portanto, em relação a colheita manual de cana sem queimada como a opção preferida. Esta 
abordagem é raramente adoptada na agricultura comercia. 
 
A cana será colhida verde por colhedores manuais para produzir pau de cana de 
aproximadamente 200cm em comprimento. Prevê-se que 200 000 – 300 000 toneladas de cana 
sejam manualmente colhidas por ano. 
 

 3.4 Descrição detalhada da operação proposta 
 
3.4.1 Organização da Direcção 
 
A plantação será dirigida por um agrónomo tropical qualificado especializado em cana-de-açúcar e 
operações e gestão de plantação. A organização do campo será dividida entre as posições de 
apoio de pessoal e posições de operação. Cada secção será dirigida por gestores qualificados e 
experientes. As secções de Apoio Executivo são: o(a) Secretário/a Executivo/a do 
Superintendente de Campo e o Pessoal de Escritório, a Secção de Pesquisa e Controlo, a Secção 
de Lojas Agrícolas, e a Secção de Tecnologia de Informação.  
 
As Secções de Apoio Operacional irão consistir em: Secção de Irrigação, a Secção de Controlo e 
Cultivo de Ervas, a Secção de Colheita e Manutenção de Estradas, a Secção de Fertilização e 
safra, que irá incluir as sub-secções de Compostagem, Secção de Mistura e Armazenamento de 
Fertilizante, e a Secção de Preparação e Plantio da Terra. Cada uma destas secções tem funções 
especificamente definidas que são desempenhadas numa sequência agronómica lógica na gestão 
de campo de um complexo de cana-de-açúcar. 
 
3.4.2 Operações Agrícolas 
 
A organização do pessoal de campo será baseada nas funções operacionais exigidas pelo campo 
de cana para produzir cana orgânica irrigada para a produção de açúcar. Para obter a eficiência 
máxima, todas as operações serão agrupadas em frentes de trabalho de acordo com a disposição 
geográfica física da plantação e de acordo com o cronograma operacional de trabalho. O 
cronograma será estruturado e influenciado pelo clima – estações chuvosa ou seca – e a 
necessidade de ter as operações individuais sequenciadas de forma lógica, de acordo com as 
necessidades agronómicas da cultura de uma forma atempada e eficaz em termos de custos.  
 
A componente de produção de cana-de-açúcar do desenvolvimento proposto requer 
aproximadamente 750 trabalhadores, conforme mostrado abaixo. 
 
Tabela 3.2: Estimativa de pessoal necessário para a produção de cana-de-açúcar 

Unidade de Produção 
No Aproximado 

de Pessoal 

Director Agro 3 – 4 

Departamento do Agrónomo de Cana-de-Açúcar  4 – 5 

Ofinicas 20 – 25 

Colheita (300–320 dias/a; 24 horas operação de 3 turnos com 4 membros da equipa) 400 

Preparação da Terra, Plantio, e Outras Operações Mecânicas 200 

Compostagem e Safra 20 

Controlo de Ervas  71 

Irrigação 31 
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3.4.3 Plano do Projecto 
 
Especificações da Plantação 

A colheita e transporte de cana são as operações agronómicas mais caras numa propriedade de 
cana. O plano de campo e estrada é planeado para mitigar estes custos e tornar ambas as 
operações o mais rentáveis possível. A área básica de canavial é baseada numa média anual de 
100 toneladas de cana por hectare. O raio médio dos campos de cerca de 435 metres é 
projectado para optimizar a colheita manual e a eficiência no transporte incluindo o carregamento 
dos reboques de dentro do campo. A largura das estradas interna de 6 metros é projectada para 
permitir a viragem fácil e rápida de todo o equipamento e também permitir o acesso e agem como 
quebra-vento em caso de incêndios acidentais. Largas faixas de vegetação nativa serão mantidas 
entre os campos e estas irão também agir como quebra-ventos eficazes. Estas áreas irão ajudar a 
manter a ecologia da área e mantê-las para a utilização dos recursos naturais. Elas podem 
também ser plantadas com espécies nativas de plantas e árvores que fornecem habitat para 
insectos benéficos, como as vespas que atacam as brocas da cana. 
 
Trabalho Manual 

As disposições de campo também irão permitir operações de trabalho manual, como o controlo 
manual de ervas e controlo mecânico pós-emergência de ervas através da colocação de tendas. 
Para além disso, operações de plantio manual, bem como operações de plantio mecanizado, e a 
colheita podem ser alcançados de forma eficiente com a mesma disposição.  
 
Colheita 

A colheita será realizada durante as 24horas do dia com três turnos de oito horas. Todo o 
equipamento possuirá a iluminação adequada para operações nocturnas. Toda a colheita será 
realizada manualmente e foi demonstrado que um colhedor pode colher em média 3 toneladas de 
cana verde por dia. 
 
Transporte 

Idealmente, duas unidades de carga útil de 24 toneladas precisam de ser entregues ao moinho de 
processamento fora do local por hora. Foi calculado, de forma conservadora, um período de três 
horas por volta, por tractor e unidade de reboque. São, portanto, necessárias sete unidades 
operacionais e uma unidade de reserva para operações estacionárias. Um transporte diário 
constante de toneladas-quilómetros será, portanto, optimizado. Serão usados tractores com 
reboques laterais de descarga de cana para minimizar o número de unidades de equipamento de 
reboque da cana. Uma ampla rede de estradas, para todas as condições climatéricas, bem 
construída e mantida irá optimizar a velocidade de viagem. Um sistema para rapidamente 
descarregar os dois reboques de cana, com capacidade de doze toneladas, do principal motor no 
moinho e via mecanismo de descarga lateral, também irá garantir a optimização do equipamento 
de transporte. 
 
3.4.4 Limpeza da Terra 
 
Antes do plantio da cana, a terra irá precisar de ser desmatada. Esta actividade será terceirizada 
para empresas especializadas e, se for considerado desejável, irá incluir a cobertura artificial ou 
moagem de todas as árvores e arbustos in-situ. A vantagem desta abordagem é que toda a 
biomassa é deixada no campo e será capaz de aí se depositar até ao fundo, mantendo a matéria 
orgânica dos solos. Alternativamente, a eliminação da madeira, seja para a produção de carvão 
vegetal, como para a lenha para consumo local, pode reembolsar parcialmente ou na totalidade, 
os custos de operação, e deve ser considerada antes de iniciar qualquer desmatamento. 
 
Todas as pesquisas topográficas devem ser finalizadas e as faixas ecológicas a serem deixadas, 
devem ser delineadas antes de iniciar o desmatamento. Extensos montes irão precisar de 
nivelamento de terra, tendo o cuidado de não levantar subsolo excessivo. O lixo vegetativo que 
poderia impedir as operações subsequentes de operação de terra será deixada acima do solo 
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para descida gradual.  
 
A operação de construção de estradas deveria começar conforme o desmatamento da terra fosse 
progredindo. A pedra de laterite usada para o material de construção de estradas está disponível 
em pedreiras fora do local do projecto, e actividades de construção de estradas não irão interferir 
com as plantações contíguas de cana. 
 
3.4.5 Preparação do Solo para Plantio da Cana 
 
Preparo Primário 

O preparo primário será realizado usando tractores. As cabines desses veículos serão 
completamente contidas, com ar condicionado, e pressurizadas para conforto, questões de 
protecção do operador e de segurança contra poeiras. Cada tractor irá puxar uma charrua de 
ancinho que é desenhada para cortar e lavrar em lixo e restolho muito pesados como o 
encontrado em plantações de cana-de-açúcar. 
 
Trabalhando numa base de dois turnos com 16 horas de trabalho efectivo, o resultado dessas 
unidades é estimado como sendo de 16 a 18ha por dia. 
 
Preparo Secundário 

Preparo secundário envolve primeiro a lavoura, alisamento e depois nivelamento do solo, e 
preparação do leito da semente para o plantio. Também será realizada usando tractores.  
 
A largura eficaz do equipamento de trabalho é de 3.6 metros. Trabalhar-se numa base de dois 
turnos com 16horas de trabalho efectivo, o resultado dessas unidades é estimado como atingindo 
14 a 16ha por dia. 
 
Controlo da erosão e Terraceamento 

O controlo da erosão será baseado em pesquisas topográficas, tipos de solo, operações 
agronómicas, e erosão de facto. O controlo da erosão pode ser alcançado de várias formas, 
incluindo: 

 Usando a disposição de campo e direcção das linhas de planta para interceptor a água. 

 Usando o plantio de culturas de barreira para interceptar a água. Um exemplo é a cana 
perene comum (Phragmites australis), e é plantada exactamente da mesma forma que a 
cana-de-açúcar 

 Em declives de 3 a 5%, os tractores e charruas de terraceamento serão usadas para fazer 
terraços no contorno e direccionar a água para valas de drenagem. 

 
Antes do terraceamento, a equipa de topografia irá marcar os terraços nos contornos, a distâncias 
adequadas determinadas por cálculos de engenharia do escoamento esperado. 
 
3.4.6 Campos Comerciais de Cana 
 
Campos de cana comercial serão plantados em estreita proximidade com os campos 
programados para serem plantados durante estação de plantio seguinte. Essas variedades de 
cana-de-açúcar virão de material inicialmente multiplicado nos viveiros e anteriormente tratado 
com água quente. Facas e outros instrumentos usados para cortar a cana de semente serão, na 
medida do possível, esterilizados. Os campos comerciais de sementes serão especialmente 
fertilizados para promover a rápida germinação e excelentes stands, e serão constantemente 
inspeccionados para doenças e ataques de insectos. 
 
Os campos de sementes serão rodados e programados para alcançar as idades óptimas de 
multiplicação proporcional à quantidade aproximada de tonelagem necessária para o material de 
plantio. Um espaçamento de 180cm para acomodar os transportadores e outro equipamento 
significará que um hectare de semente de cana deve plantar dez a doze hectares ou mais. 
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Plantio 

A operação de plantio será dividida em diferentes métodos de operação pelas seguintes razões: 

1. Uma operação irá usar um método altamente racionalizado, empregando tanto trabalho 
manual quanto equipamento mecanizado. A filosofia básica é a de fornecer emprego para 
os habitantes locais com um desempenho rentável.  

2. O Segundo método de plantio irá usar algum do mesmo equipamento básico. No entanto, 
um plantador semi-mecanizado será usado para treinar a mão de obra, caso futuras 
necessidades indiquem que operações completamente mecanizadas devam ser usadas por 
razões económicas. 

 
Este Sistema é baseado em sistemas operacionais no Brasil, onde o uso do trabalho é um factor 
social positivo na manutenção do emprego local. Partes do sistema operacional são mecanizados 
para tornar o sistema rentável. Campos de sementes estão estrategicamente colocados perto dos 
campos de plantas, de acordo com o plano de renovação de rotação dos campos cana-soca.  
 
Controlo de Ervas Daninhas 

As populações de ervas daninhas competem com a cana pela água, nutrientes, e luz solar. O 
controlo de ervas daninhas em cana planta e cana soca é, portanto, essencial e pode ser 
alcançado através das seguintes operações: 

 Um sachador mecânico, que é colocado atrás de um tractor, é projectado para eliminar a 
maior parte do trabalho associado ao controlo das ervas daninhas e o uso de químicos 
caros. O mecanismo de manivela é o segredo, permitindo uma operação de sacha muito 
parecida a uma enxada de jardim, removendo as ervas da parede do leito e cortando sob a 
coroa da erva daninha com a mínima perturbação do solo. O sachador a energia é alto e a 
sua largura é ajustável e destina-se a todas as condições do solo. 

 A sacha manual também pode ser empregue, e envolve e remoção de ervas daninhas por 
equipas de cinquenta ou mais trabalhadores usando enxadas. As gramíneas devem ser 
retiradas do solo pela enxada com toda a sua raíz e deixadas na superfície para secarem e 
morrerem. Quando picadas, as ervas daninhas de folha larga morrem facilmente numa fase 
jovem.   

 
Pragas da Cana-de-Açúcar e Controlo de Doenças 

As principais doenças da cana são: 

 Ferrugem  

 Escaldadura das folhas  

 Vírus do Mosaico  

 Podridão vermelha 
 
A solução mais rentável para combater as doenças da cana é a resistência natural das variedades 
de rendimento superior. Esta tem sido a filosofia dos criadores de cana por mais de um século e 
tem provado ser a solução de custo-benefício mais viável.  
 
Variedades actualmente seleccionadas foram classificadas quanto a sua susceptibilidade à 
doenças e resistência. Espera-se que o programa de melhoramento e selecção, plante novas 
variedades com, dentre outras, maior resistência. Todas as canas plantadas na EcoFarm serão 
tratadas com água quente para raquitismo da soqueira - Ratoon Stunting Disease (RSD). Um 
programa de selecção contínua na plantação, irá garantir que as variedades de cana resistentes a 
doenças, de alto rendimento, estejam sempre disponíveis. A ferrugem, que é a doença 
predominante na cana-de-açúcar local, será eliminada ou mitigada através do uso de variedades 
resistentes. 
 
As principais pragas no centro de Moçambique são a broca do caule, que atacam os novos 
rebentos, causando a morte, e também perfuram os talos mais velhos, causando o apodrecimento 
longitudinal ao longo do caule. Este apodrecimento afecta a qualidade do sumo, reduzindo o 
rendimento, e reduzindo assim a produção eficiente. 
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Todos os métodos de controlo biológico disponíveis serão implementados para controlar a broca 
do caule. A curto prazo, as práticas de controlo a seguir serão iniciadas: 

 A incorporação de lixo após colheita 

 Remoção de certas espécies de gramíneas que são hospedeiras da broca do caule 

 Usando mudas tratadas, livres de brocas 
 
Formigas e termites são outro problema de pragas que pode ser controlado economicamente 
através do uso de insecticidas orgânicos especializados do solo no acto do plantio.  
 
Gafanhotos e grilos também representam problemas sérios e podem atacar em populações 
enormes e podem desfolhar uma plantação de cana-de-açúcar em dias. Felizmente, vários 
insecticidas altamente eficazes como o BT nem podem ser usados para combater insectos 
destrutivos. É necessária vigilância e os avisos prévios das áreas circunvizinhas sendo atacadas 
irão alertar a direcção para imediatamente tomar as medidas de controlo adequadas. 
 
Os ratos e outros roedores apresentam problemas, por vezes, e podem ser controlados com iscas 
contendo cimento. 
 
Colheita (Cana Planta) 

Um sistema de transporte de colheita manual, mas mecanizado e integrado, foi seleccionado para 
operações na EcoFarm. A disposição do campo foi desenhada para optimizar as operações de 
transporte, especialmente a colheita. Estima-se que a colheita manual da cana verde possa criar 
emprego para 350 colhedores. O carregamento e transporte de cana cortada será alcançado 
através do uso de tractores com tracção dianteira puxando os dois vagões de de despelo lateral 
de doze toneladas. 
 
Cultivo de Cana-Soca 

O cultivo de cana-soca consiste essencialmente do mesmo equipamento e operações que a cana 
planta com várias possíveis excepções. Idealmente, a operação de soca é realizada 
imediatamente após o equipamento de colheita abandonar o campo. 
 
O passo inicial envolve a disseminação do adubo no solo e que é então incorporado nos leitos 
durante a subsequente para-lavoura e operações de reforma do leito e sacha. Lavrar o fertilizante 
para dentro por baixo da superfície do solo tem três vantagens. Primeira, o adubo é colocado na 
zona de emergência de novas raízes. Segundo, é mais difícil para as ervas emergentes terem 
acesso ao adubo. Por fim, o elemento fósforo é relativamente imóvel no solo, de modo que a sua 
colocação na zona da raíz permite que a cana se alimente imediatamente e directamente do 
fósforo colocado no adubo. 
 
A compactação dos solos entre linhas resultantes do equipamento de colheita, será impedida 
através do uso correcto de pneus, e tipo de equipamento. 
 
3.4.7 Edifícios e Infraestrutura 
 
A componente de produção de açúcar do projecto irá necessitar dos seguintes edifícios e 
infraestrutura: 

 Uma instalação de compostagem; 

 Laboratório de análise de solos e foliar - terceirizado 

 Oficinas e depósito de armazenamento de combustível; 

 Depósito de equipamento agrícola; 

 Estradas e Manutenção de Estradas; 

 Abastecimento de água 
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Todos os edifícios serão do tipo de aço moldado. Sistemas adequados de ventilação serão 
projectados para os edifícios. Sistemas de rega para incêndios serão instalados em todos os 
edifícios. O abastecimento de água virá do Sistema de circuito de fogo que irá correr em redor do 
complexo fabril. 
 
Instalação de Compostagem 

Uma central de compostagem será construída no local da EcoFarm. Esta central/estaleiro terá um 
piso impermeável para garantir que não haja risco de contaminação das águas subterrâneas pelas 
operações que o compõem.  
 
Grandes quantidades de produto residual valioso conhecido como torta de filtro serão produzidas 
pelo complexo de moagem de cana-de-açúcar vizinho, que pode ser usado como alterações do 
solo e fertilizantes orgânicos. Bolo de filtro é uma mistura de fibra de cana, solos e água, e será 
produzido a uma taxa de aproximadamente 6 000 toneladas por ano. Isto será misturado no 
estaleiro de compostagem com o estrume da operação pecuária para produzir estrume da maior 
qualidade e valor nutricional. Estima-se que a operação pecuária produza 60 toneladas de 
estrume por dia. Quando misturado com o bolo de filtro, isto será 80 toneladas de adubo de maior 
qualidade por dia ou 29 000 toneladas de adubo por ano. Quando usado como nutrição para a 
cultura, isto resulta em 19 toneladas de adubo por hectare por ano. Além disso, os 
microorganismos eficazes (EM) serão usados e adicionados às linhas de adubo para manter a 
humidade da pilha de adubo a cinquenta por cento para auxiliar e acelerar o processo de 
compostagem microbiana. A relação de carbono (C) para nitrogénio (N) no processo de 
compostagem será determinada numa análise simples no Laboratório de Pesquisa e de 
Desenvolvimento terceirizado. Um adubo bem feito irá conter aproximadamente 1.2 a 1.5% N e à 
taxa antecipada de aplicação de 18 a 19 toneladas por ano, isto irá adicionar 228 a 285 kgN/ha 
por ano, que é suficiente N:P:K para rendimentos óptimos de cana-de-açúcar. 
Laboratório de Análise de Solos e Foliar 

O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento irá terceirizar análises de solo e foliares que irão 
correlacionar os níveis de nutrientes nos solos e folhas de cana com os níveis de nutrientes 
aplicados nas experiências e os rendimentos obtidos dos vários tratamentos. Os dados 
estatisticamente correlacionados irão servir de base para as quantias comerciais e misturas a 
serem aplicadas ao campo de cana específico. 
 
Áreas de Oficinas e armazéns de combustível  

Uma oficina para maquinaria e soldadura será fornecida para executar a maioria dos trabalhos 
para a fábrica e fazenda. Uma oficina separada para os trabalhos eléctricos e instrumentação, 
será fornecida. 
 
O combustível será armazenado ou em um tanque de 50 000 litros ou em dois tanques de 28 000 
litros, em recintos impermeáveis delimitados. 
 
Armazéns para equipamento agrícola 
Uma garagem separada será construída para atender a todos os veículos a motor e equipamento 
de campo. Isto irá incluir uma loja de reparação de pneus, equipamento de reparação de 
mangueiras hidráulicas, cesto de lavagem, posto de combustível, e sala de carregador de bateria 
e irá server tanto a central como as operações agrícolas. 
 
Será fornecido um armazém para guardar as peças de reposição para as necessidades da fábrica 
e agrícolas. Os produtos químicos usados para os processos da fábrica e para o campo serão 
alojados separadamente em outro edifício. 
 
Estradas e Manutenção de Estradas 

Estima-se que, idealmente, haverá cerca de 10 a 15 quilómetros de estradas principais com base 
no conceito de plantação deste relatório. As estradas principais devem ser de 12 metros de 
largura, com drenagem lateral e com estruturas de betão para bueiros, pontes para vapores, e a 
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passagem dos tubos e equipamento de irrigação. As estradas terão uma base adequada e 
calcário de rocha de laterita para suportar uma carga de oito toneladas por eixo sob todas as 
condições meteorológicas. 
 
Estradas secundárias com largura de 6m também serão construídas no momento da construção 
da Estrada principal. Estas estradas secundárias são para acesso directo e saída dos campos de 
cana. As estradas não estão limitadas e irão precisar de manutenção durante a estação seca para 
permitir o acesso fácil pelo equipamento de campo. 
 
A manutenção das estradas estará sob supervisão directa do Departamento de Colheita, e estará 
directamente relacionada com o acompanhamento do equipamento de colheita durante a estação 
de moagem para garantir que o acesso e estradas de saída para os campos estão em excelente 
condição e permitem o fluxo livre de tráfego pesado. Um sistema de tráfego de sentido único com 
sinais e setas que dirigem o equipamento de tracção em campo, será criado em torno dos campos 
sendo colhidos por questões de segurança. Todas as estradas secundárias no local de colheita 
terão sido classificadas e melhoradas antes de iniciar a colheita. 
 
3.4.8 Abastecimento de Água 
 
Toda a água vai ser captada do Rio Zambeze num ponto de acesso de aproximadamente 5km do 
principal local do projecto. A água será transportada inicialmente ao longo de canais que irão 
correr paralelos à estrada principal após a qual a reticulação de água será através de tubos. 
 
Para além da água necessária para o processamento do açúcar e irrigação, também haverá a 
necessidade por água potável, água para sanitários e chuveiros de emergência, e para combate a 
incêndios. 
 
3.4.9 Produção Pecuária 
 
Os números iniciais de gado que serão mantidos na área da Fazenda Tsoni do projecto serão de 
600 bovinos. O gado será dos tipos Nguni local cruzado com estoque de Brahman puro. Isto será 
feito para expandir a variedade genética na região, bem como para melhorar o tamanho, 
fertilidade e a comercialização dos animais.  
 
À medida que o projecto avança, os números máximos de animais que serão mantidos irá atingir 
aproximadamente 3 000 vacas reprodutoras e 240 touros. 
 
Durante a maior parte do tempo, o gado será alimentado em grandes confinamentos de lucerna, 
gergelim doce e outras culturas de forragem cultivadas sob irrigação. A principal razão para a 
manutenção do gado nos confinamentos é para maximizar a colecta de urina e estrume 
necessária para a produção de adubo que será usado como fertilizante orgânico para a cana de 
açúcar. A fim de responder aos Padrões Orgânicos da UE, o gado irá precisar de algum espaço 
de itinerância e, portanto, os confinamentos serão projectados para acomodar tanto esta 
necessidade como para maximizar a recolha de urina e estrume. 
 
Os confinamentos serão compostos por um curral cercado, medindo aproximadamente 120m x 
80m (9 600m2) que irão fornecer mais de 15m2 por Unidade de Gado, inicialmente. Haverá 
árvores plantadas em volta de todo o perímetro do confinamento para proporcionar sombra para 
os animais. Dentro do confinamento haverá uma calha de alimentação percorrendo todo o 
comprimento de uma ponta do confinamento (i.e. 80m de comprimento). Isto será coberto por um 
telhado de 20m de largura para fornecer sombra enquanto os animais se alimental e o chão desta 
área será de concreto, de forma a maximizar a recolha de urina. Haverá um longo bebedouro de 
água (aproximadamente 70-80 m) correndo ao longo de uma parede do confinamento. A maioria 
do chão do confinamento será de piso descoberto (nú) e as colectas de urina serão feitas uma vez 
por semana usando vassouras de Estrada e carregadores de terminal frontal. 
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Os animais serão transportados para a Beira e/ou Chimoio para o abate. O transporte de animais 
do local para a Beira e/ou Chimoio será por estrada. No entanto, se houvesse instalações na Beira 
para permitir a descarga de gado do Rio Zambeze, então a opção de transporte de gado por 
barcaça será usada. Esta forma de transporte seria significativamente menos stressante e 
fisicamente prejudicial para os animais. 
 

 3.5 Descrição geral da fábrica de açúcar e central de cogeração 
 
Depois de a cana colhida ser recebida no quintal de entrega de moinho, será enviada para uma 
trituradora de serviço pesado, e daí para uma instalação de extracção de suco, onde a cana é 
esmagada num moinho de rolos com capacidade para triturar 1 200 toneladas de cana por dia 
(tcd). O suco é clarificado permitindo que as partículas sólidas assentem numa bandeja de 
retenção. As partículas assentadas, conhecidas como lama, são removidas usando um filtro de 
vácuo rotativo ou um filtro de banda, e  o bolo de filtro é posto de lado para uso como fertilizante. 
O suco é adicionalmente filtrado para produzir um suco pasteurizado, que é depois evaporado 
para concentrar o suco em um xarope espesso. O xarope é cristalizado em panelas de vácuo, os 
cristais são separados do licor mãe por centrífuga, e em seguida, seco e empacotado para 
entrega. O escoamento da centrífuga é conhecido como melaço, que é armazenado e usado 
como parte do regime de alimentação do gado. 
 
O principal combustível queimado na central de cogeração de energia será o bagaço, que é o 
material fibroso que continua após os paus de cana serem esmagados para extrair o seu suco. 
Será feita queima adicional de óleo combustível para condições de emergência e de arranque. O 
óleo combustível será armazenado em tanques de óleo delimitados o= no composto do moinho. A 
central energética será composta por duas caldeiras a vapor, das quais o vapor é enviado para 
accionar um gerador de turbinas de 3.5–4MW. A qualidade de emissões atmosféricas 
provenientes das caldeiras, será gerida pelo equipamento de controlo de emissões como um 
precipitador electrostático ou um sistema purificador completamente húmido. A energia gerada irá 
conduzir a central de moinho de açucareira, e o excesso de energia será fornecido para as seções 
agrícolas do projecto. 
 
Qualquer cinza produzida no moinho e central energética será enviada para o patio de 
compostagem, e compostado junto com o bolo de filtro, adubo e bagaço. 
 
O complexo fábrica de açúcar/central energética será construído num local de 5 hectares 
localizado entre as áreas irrigadas na fronteira norte da EcoFarm 1 (ver Figura 3.2). A primeira 
fase de 400 tcd do complexo de moinho e central energética estará aproximadamente no centro 
do local do projecto para permitir futuras expansões da capacidade total de 2 000 tcd. O desenho 
proposto da primeira fase é mostrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Desenho proposto da primeira fase (400 tcd) da central de moinho de açúcar e energégica  
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4 GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL  
 

 4.1 Introdução 
 
Pretende-se que este PrGAS ajude a EcoFarm a implementar um sistema de gestão ambiental e 
social adequado (SGAS). Representa o compromisso da EcoFarm em atender e gerir os 
potenciais impactos ambientais negativos e positivos associados com o estabelecimento da 
plantação e operação. Também: 

 Define padrões e normas a serem alcançadas em termos de legislação ambiental,  

 Descreve estruturas de gestão a serem implementadas para todas as fases do projecto, 

 Identifica estudos adicionais que possam ser necessários para apoiar uma boa gestão A&S, 

 Identifica as intervenções de desenho ou mudanças na disposição que possam ser 
necessárias para que os impactos negativos significativos possam ser “projectados ou 
planeados”. 

 Mapeia amplas iniciativas e princípios de gestão, 

 Estabelece o quadro em que as questões A&S devem ser geridas e várias fases do projecto. 
Este quando reflecte o compromisso da empresa e a responsabilidade para gerir impactos 
A&S. 

 
Além disso, durante o desenho e disposicão do projecto, todas as medidas de mitigação 
identificadas durante a AIAS que possam ser incorporadas na disposicão ou desenho do projecto 
são consideradas (conforme documentado neste relatório). Apesar de algumas das 
responsabilidades identificadas poderem ser passadas para vários terceiros, tais como os 
empreiteiros para impactos relacionados com a construção ou sub-empreiteiros para várias 
actividades operacionais (como de colheita), a responsabilidade final de garantir o cumprimento 
dos objectivos da gestão A&S assenta sob a EcoFarm e os seus gestores de projecto. 
 
A principal ferramenta de implementação de um sistema adequado de gestão de impactos A&S é 
uma série de Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS). De acordo com o Anexo C da Política 
4.01 das normas do Banco Mundial (1999), um PGAS consiste numa série de medidas de 
mitigação, monitoria e institucionais a serem realizadas durante a implementação e operação para 
eliminar os impactos A&S adversos, compensá-los, ou reduzi-los a níveis aceitáveis. Mais 
especificamente, os PGAS necessários como parte deste PrGAS deve incluir as seguintes 
componentes: 

 Mitigação: O PGAS identifica medidas viáveis e rentáveis que possam reduzir 
significativamente os impactos negativos a níveis aceitáveis. O plano inclui medidas 
compensatório, caso as medidas de mitigação não sejam viáveis, rentáveis, ou suficientes.  

 Monitoria: A monitoria ambiental durante a implementação do projecto fornece informação 
sobre os principais aspectos ambientais do projecto, especialmente impactos ambientais do 
projecto e a eficácia das medidas de mitigação.  

 Desenvolvimento de Capacidade e Treinamento: Os funcionários e empreiteiros com 
responsabilidade directa sobre actividades relevantes para o desempenho ambiental e social 
do projecto devem ser treinados, a um os nível adequado aos seus deveres e 
responsabilidades, de maneira que tenham o conhecimento e habilidades necessários para 
desempenhar o seu papel, incluindo o conhecimento corrente dos requisitos legais do país e 
as exigências aplicáveis dos Padrões de Desempenho do IFC. O treinamento também deve 
abordar as medidas de mitigação específicas no âmbito do PGAS, e os métodos necessários 
para desempenhar as suas funções de maneira competente e eficiente. 

 Calendário de Implementação e Estimativas de Custo: Para todos esses três aspectos 
(mitigação, monitoria, e desenvolvimento de capacidades), o PGAS fornece um calendário 
de implementação para medidas que devem ser realizadas como parte do projecto, e as 
estimativas de capital e custos recorrentes e fontes de financiamento para implementar o 
PGAS também podem ser disponibilizadas 

 
Devem ser treinados funcionários e empreiteiros com directa responsabilidade sobre actividades 
relevantes para o desempenho ambiental e social do, a um nível adequado aos seus deveres e 
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responsabilidades, para que eles tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para 
desempenhar a sua função, incluindo o actual conhecimento das exigências jurídicas do país 
anfitrião e os requisitos aplicáveis dos Padrões de Desempenho do IFC. O treinamento também 
deve abordar as medidas específicas e acções necessárias no âmbito dos PGASs, e os métodos 
necessários para desempenhar as suas funções de forma competente e eficiente. 
 
Em grandes projectos, é geralmente necessário ter uma série de PGASs para lidar com as fases 
de construção, operação e encerramento de um projecto. Isto é necessário para dar detalhes 
específicos das várias acções que serão necessárias para implementar e gerir várias 
componentes do projecto (ex: o estabelecimento de plantações, o transporte de produtos). Isto 
pode ser detalhado em PGASs específicos que fazem parte do PrGAS global. 
 

 4.2 Planos de Gestão Ambiental e Social 
 
Os PGASs contém detalhes específicos relacionados com medidas de mitigação. Eles são 
geralmente desenvolvidos para as fases de desenho/planeamento, implementação/construção, 
operação e desactivação do projecto. Assim, eles se tornam a interface entre as componentes de 
estabelecimento ambiental, de planeamento e da plantação. Eles são, na medida do possível, 
práticos, compreensíveis, aplicáveis e, se necessário, determinantes.  
 
Uma gama de PGASs específicos será necessária para lidar com vários aspectos do projecto (ex: 
aspectos associados ao estabelecimento de plantações). Estes PGASs precisam de ser baseados 
em formatos acordados e aprovados que se baseiem nos resultados da AIAS, e devem fornecer 
um quadro para assegurar isso:  

 As recomendações contidas na AIAS entram em vigor atempadamente de modo a gerir os 
impactos (isto é, durante o desenho/layout, construção e operação do projecto). 

 Questões pendentes da AIAS são abordadas e resolvidas.  

 Hipóteses contidas na AIAS são testadas e verificadas. 
 
Cada PGAS específico deve identificar as medidas de mitigação necessárias para reduzir os 
impactos negativos e aumentar os impactos positivos. Elas devem assegurar que todas as 
medidas de mitigação e recomendações identificadas durante a AIAS, e o pós-AIAS são 
incorporadas nos documentos que são necessários para gerir a componente A&S durante as 
várias fases do projecto. Estes PGASs não precisam de ser documentos longos ou complexos, 
sendo a extensão e complexidade ditados em grande parte pelas componentes do projecto que 
requerem gestão A&S. Por exemplo, o Plano de Gestão Ambiental e Social de Estabelecimento 
da Plantação será mais complexo do que o Plano de Gestão das Águas Pluviais. A 
implementação das medidas de mitigação definidas nos planos de gestão, geralmente se torna da 
responsabilidade do proponente e dos seus empreiteiros e operadores, mas certas acções 
relacionadas com a supervisão seriam da responsabilidade das autoridades e dos auditores 
ambientais externos. 
 
Os PGASs devem ser projectados para assegurar que a EcoFarm e os seus empreiteiros estão 
cientes das responsabilidades ambientais que têm, e que há um registo claro dos padrões e 
intenções do programa ambiental da EcoFarm, que pode ser monitorado e sobre o qual eles 
podem ser responsabilizados. Especificamente os PGASs devem garantir que: 

 Durante o estabelecimento da plantação, todos os constrangimentos, restrições e acções 
necessários para minimizar os impactos relacionados, são implementados. Como tal, um 
Plano de Gestão Ambiental e Social do Estabelecimento da Plantação deve ser 
desenvolvido para alcançar este objectivo. 

 Durante o início e operação, são desenvolvidos PGASs detalhados de forma a que todos os 
constrangimentos, restrições e acções necessárias para minimizar os impactos causados 
pelo início e operação das novas plantação sejam considerados, desenvolvidos, 
implementados e monitorados para todas as áreas. Isto fará parte da fase operacional do 
programa de gestão A&S. 

 Durante a vida do projecto, a EcoFarm deve continuar a aumentar os impactos positivos e 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      21         EcoFarm Mozambique Lda  

garantir a mitigação dos impactos negativos. Uma componente importante é a monitoria, 
avaliação e comunicação através dos resultados, e aderência ao princípio de que a 
EcoFarm através do seu PGAS e programas de monitoria irá se esforçar pela melhoria 
contínua. 

 
É importante notar que o projecto estará progressivamente e continuamente em desenvolvimento, 
e, portanto, as exigências técnicas e de procedimentos para se alcançar as medidas de mitigação 
propostas delineadas nos PGASs também continuarão a ser desenvolvidas e melhoradas, sempre 
que necessário. Deve, portanto, ser feita provisão para a natureza evolutiva do projecto sem 
comprometer as suas necessidades de gestão A&S.  
 
Os PGASs descritos neste documento são, portanto, parte do maior programa de gestão discutido 
anteriormente, que continuará a evoluir conforme o projecto se desenvolve, e deve ser auditado e 
revisto internamente, actualizado periodicamente e auditado por um auditor externo independente 
que poderia fornecer uma visão externa.  
 
4.2.1 PGASs da Fase de Estabelecimento da Plantação 
 
Nesta fase, um PGAS de Estabelecimento da Plantação, e o desenvolvimento de um Plano de 
Restauração dos Meios de Subsistência e Melhoria (PRMS) para gerir as perturbações sociais e a 
deslocação económica são vistos como prioridades. Estes dois planos de gestão, bem como o 
Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) (CES 2013) devem ser desenvolvidos 
antes do início do estabelecimento de plantações.  

Nota: Um Plano de Reassentamento foi desenvolvido de acordo com a legislação Moçambicana, 
e está incluído como Volume 5 do conjunto de relatórios para esta avaliação. Refere-se a um 
Plano de Reassentamento / Plano de Restauração de Meios de Subsistência e de Melhoria (PR / 
PRMMS), e aborda a deslocação económica causada pela perda de algumas terras cultivadas. O 
desenho do projecto foi concebido para evitar a necessidade de qualquer deslocação física de 
residências ou domicílios. 
 
4.2.2 PGASs da Fase Operacional 
 
Os PGASs da fase Operacional listam actividades durante as fases operacionais que são susceptíveis 
de causarem impactos ambientais e sociais significativos, e fornecem medidas de mitigação. A 
EcoFarm irá implementar a fase operacional dos PGASs para todas as actividades operacionais 
(Gestão de Plantação, por exemplo) com base nos Padrões de Desempenho da IFC. Isto será feito 
para proteger a saúde humana e o ambiente dos potenciais impactos causados por estas actividades, 
e para apoiar a manutenção e melhoria da qualidade do ambiente. 
 
Em alguns casos, os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) serão adequados para gerir 
certos aspectos da operação. Estes devem focar-se nas medidas e acções necessárias para 
cumprir os regulamentos específicos e outras normas aplicáveis. Por exemplo, POPs podem ser 
desenvolvidos para lidar com a manipulação e uso de hidrocarbonetos (combustíveis e 
lubrificantes, pesticidas, herbicidas e fertilizantes. Além disso, planos de gestão ambiental e social 
podem ser desenvolvidos para preencher as lacunas dos programas de gestão existentes ou 
POPs, de forma assegurar consistência ou fornecer remédio imediato e encerramento atempado 
dos itens específicos. 
 
A Gestão Ambiental durante a fase operacional deve abordar os impactos associados com, e 
causados por, a fase operacional do projecto. Estes PGASs operacionais eventualmente, se 
tornam os procedimentos operacionais ambientais, sociais, de segurança e de saúde ocupacional, 
bem como especificações, que governam as actividades operacionais diárias da operação, e 
devem ser precisos, práticos e implementáveis. Eles farão parte dos Procedimentos Técnicos 
Operacionais que detalham exactamente como cada operação precisa de ser realizada e por 
quem, assim como quando, para garantir operações ambiental e socialmente aceitáveis. Eles 
lidam com a gestão, em terra, das acções que possam provocar impacto directo sobre o ambiente 
e sobre as pessoas. 
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Durante a fase de operação, estes PGASs devem ser continuamente implementados, e 
periodicamente auditados, revistos, e , se necessário, desenvolvidos para garantir que os 
procedimentos continuem a ser eficientes e sirvam o seu propósito.  
 
4.2.3 PGASs da fase do Descomissionamento/Encerramento  
 
É intenção da EcoFarm que o projecto tenha uma duração indefinida, e que não haja fase de 
desmantelamento. No entanto, caso o projecto precise de ser encerrado, então um PGAS do 
Encerramento será desenvolvido, que incluirá especificações relevantes para a fase de eliminação 
de todas as instalações, descrevendo os procedimentos necessários para fechar e reabilitar uma 
operação assim que as actividades tiverem terminado. O PGAS de Encerramento deve tomar em 
consideração a legislação e regulamentos nacionais pertinentes no tempo do encerramento. Os 
planos de Encerramento e Reabilitação farão parte essencial do PGAS do Encerramento. 
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5 PROGRAMAS DE TREINAMENTO E CONSCIENCIALIZAÇÃO 
 

 5.1 Introdução 
 
Os trabalhadores da EcoFarm e os seus contratados, incluindo terceiros, devem estar 
familiarizados com toda a legislação associada ao meio ambiente aplicável aos seus contratos. 
Eles irão precisar de ser treinados adequadamente em questões de gestão ambiental, a um nível 
apropriado aos seus deveres e responsabilidades, a fim de possuírem as competências 
necessárias para transmitir aos seus subordinados.  
 
Todos os trabalhadores envolvidos na construção e operação do projecto passarão por um 
programa de treinamento e consciencialização sobre gestão A&S antes do início das actividades. 
A EcoFarm irá desenvolver procedimentos de treinamento ambiental que irão estabelecer em 
detalhe, a metodologia para apresentação do treinamento de sensibilização ambiental e indução. 
A gama de tópicos a serem cobertos inclui: 

 Política Ambiental da EcoFarm 

 Política de Saúde e Segurança da EcoFarm 

 Política Comunitária da EcoFarm 

 Objectivos e Metas Ambientais da EcoFarm 

 Estrutura Organizacional e responsabilidades 

 Aspectos de actividades operacionais de rotina diária, que possam ter impactos ambientais, 
sociais, de saúde ou segurança 

 Riscos ambientais e de segurança, que possam surgir de situações não rotineiras e de 
acções correctivas 

 A importância do registo de riscos de incidentes de saúde e ambiente e a conclusão dos 
relatórios adequados 

 Preparação e Resposta a Emergências 

 Canais de comunicação para discussão e registo de questões de Saúde, Segurança e 
Ambiente (SSMA)  

 Sistemas de documentação para que os registos apropriados de questões de SSMA sejam 
mantidos 

 Responsibilidades sobre a legislação aplicável 
 
A informação será transferida de forma adequada. Os cursos de treinamento terão em 
consideração os níveis de linguagem e culturais e educacionais. Em particular, a formação de 
pessoal analfabeto irá necessitar do desenvolvimento de programas de treinamento adequados e 
um uso excessivo de sinalização (como fotografias, logotipos, símbolos e ilustrações). Será 
elaborado um Manual Ambiental que será distribuído para todos os trabalhadores analfabetos. 
Este manual irá cobrir alguma informação apresentada no Treinamento de Sensibilizacão 
Ambiental e Indução.  
 

 5.2 Treinamento Geral e Consciencialização 
 
Como parte do processo de indução, todos o pessoal (incluindo os funcionários, contratados e 
terceiros) envolvidos no projecto serão submetidos a um programa de treinamento e 
consciencialização em gestão de SSMA antes do início das suas actividades. A EcoFarm irá 
desenhar e implementar treinamento interno para a empresa e seus associados e garantir que o 
seu pessoal e outros empregados da EcoFarm ou dos seus empreiteiros, que desempenhem 
quaisquer aspectos do trabalho, em qualquer fase do projecto, são adequadamente treinados no 
que diz respeito a implementação de vários PGASs descritos neste documento. Os empreiteiros e 
terceiros devem estar cientes das suas necessidades e obrigações de saúde, segurança, sociais e 
ambientais. Será conduzida uma análise da necessidade de treinamento para informar sobre o 
desenvolvimento dos programas de treinamento em SSMA que serão necessários, e os grupos-
alvo adequados. 
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Todo o pessoal envolvido na construção e operação do projecto será exigido a participar no 
programa de indução de SSMA que será desenvolvido e adaptado para as operações da 
EcoFarm. Os programas de formação serão orientados para três níveis distintos de emprego: 
executivo, média direcção e trabalho. A informação será transferida de forma adequada, e tomará 
os níveis de linguagem, culturais e educacionais em consideração. Os programas de treinamento 
sobre consciencialização em SSMA irão conter a informação a seguir: 

 Os nomes, posições e responsabilidades do pessoal a ser treinado. 

 O quadro de planos de formação adequados. 

 O resumo do conteúdo de cada curso de formação. 

 Um calendário para apresentação dos cursos de formação. 
 
A formação irá destacar a importância do registo de incidentes e a conclusão dos relatórios 
apropriados, canais de comunicação para registar as questões e incidentes de SSMA, sistemas 
de documentação e responsabilidades nos termos da legislação Moçambicana. A variedade de 
tópicos a serem cobertos na formação de sensibilização de SSMA irá incluir, inter alia: 

 Formação sobre as Políticas de SSMA da EcoFarm e importância do cumprimento;  

 Estrutura organizacional, responsabilidades e elaboração de relatórios;  

 Código de Conduta dos Trabalhadores e aspectos de actividades de rotina diária que 
provoquem impactos na gestão de SSMA;  

 A importância de não se deitar lixo e de se usar as instalações sanitárias fornecidas; 

 As potenciais consequências dos desvios dos POPs específicos; 

 As medidas de mitigação necessárias a serem implementadas durante a realização das 
suas actividades de trabalho; 

 Procedimentos para minimizar a produção de resíduos e para re-utilizar, recuperar e reciclar 
os resíduos, sempre que possível; 

 Os benefícios da melhoria do desempenho pessoal; 

 A necessidade de se usar água com moderação; 

 Detalhes relacionados com os locais arqueológicos, culturais e/ou históricos que possam ser 
desenterrados durante o plantio ou que possam sofrer impactos durante o plantio e os 
procedimentos a serem seguidos, caso estes sejam encontrados;  

 Será desenvolvido um Procedimento de Eventualidade de Achados (Chance Find 
procedure) e este será aderido, caso os locais de interesse arqueológico sejam 
encontrados, ou desenterrados durante as fases de plantio e operação; e  

 Também será necessário treinamento adicional sobre património cultural e comportamento 
culturalmente adequado e sobre riscos de segurança e A&S que possam surgir de situações 
não rotineiras e acções correctivas.  

 
5.2.1 Formação de Pessoal Específico 
 
Os funcionários serão treinados para garantir que possuem as qualificações e competências 
necessárias para realizar as suas actividades particulares, e sobre que actividades de gestão A&S 
são específicas paras as suas funções, para prevenir possíveis impactos. 
 
Cada categoria de trabalho irá precisar de um treinamento específico e os funcionários serão 
treinados para garantir que eles possuem as qualificações e competências certas paras realizar as 
suas actividades particulares de forma a minimizar os impactos A&S, e os riscos de saúde e 
segurança. A EcoFarm precisará de garantir e demonstrar que eles compreendem as acções de 
gestão ambiental, saúde e segurança específicas para as suas actividades; e que são necessárias 
para prevenir possíveis impactos e incidentes. Por exemplo, todos os motoristas da EcoFarm irão 
receber formação adicional para garantir que estão plenamente conscientes, e compreendem os 
riscos associados com a condução de veículos, especialmente veículos pesados, em estradas 
que são usadas, ou é provável que sejam usadas, por pedestres, especialmente crianças e 
idosos. 
 
 
 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      25         EcoFarm Mozambique Lda  

5.2.2 Formação Comunitária e Parcerias 
 
A EcoFarm irá, sempre que possível e adequado, trabalhar com Organizações Não 
Governamentais (ONGs) nacionais e internacionais para apoiar com os programas de formação e 
monitoria. Uma variedade de instituições locais e possivelmente internacionais, ONGs e 
sociedades será explorada e associações com quaisquer grupos específicos serão apoiadas por 
um acordo formal.  
 
A EcoFarm irá prestar formação comunitária sobre aspectos de saúde, segurança, educação 
básica, habilidades de negócios, técnicas de cultivo melhorado, e saneamento, através da 
implementação de PGASs e POPs do projecto. Um Plano de Desenvolvimento Comunitário e de 
Habilidades e um Plano de Gestão de Saúde e Segurança Comunitária devem ser considerados. 
É importante garantir e encorajar que os tópicos de meios de subsistência são conduzidos por 
demanda e que qualquer formação ou curso são conduzidos em colaboração com as 
comunidades afectadas. Os directores da EcoFarm e os oficiais de extensão e as Equipas de 
Gestão Sanitária do Distrito, devem ser capazes de avaliar e contribuir para determinar quais as 
necessidades das comunidades. 
 

 5.3 Preparação e Resposta a Emergências 
 
Onde o projecto envolver elementos físicos especificamente identificados, aspectos e instalações 
prováveis de gerarem impactos, a EcoFarm irá estabelecer e manter um sistema de Preparação e 
Resposta a Emergências (PRE), em colaboração com os terceiros apropriados. O Plano de PRE 
será desenvolvido para responder a situações de acidentes e de emergência associados ao 
projecto, de uma forma que irá ajudar na prevenção e mitigação de qualquer dano às pessoas 
e/ou ambiente. Em particular, o Plano PRE irá incluir áreas identificadas onde os acidentes e 
situações de emergência possam ocorrer (áreas de alto risco), comunidades e indivíduos que 
possam sofrer impactos (receptores de alto risco), procedimentos de resposta, fornecimento de 
equipamento e recursos, designação de responsabilidades, comunicação, incluindo aquelas com 
comunidades potencialmente afectadas e formação periódica para garantir resposta eficaz. 
 
Todo o pessoal, incluindo empreiteiros, devem aderir aos planos de PRE da EcoFarm, incluindo 
exigências de relatórios de acidentes, bem como de toda a legislação Moçambicana. Sempre que 
necessário, devem ser desenvolvidas Declarações de Métodos ou POPs que forneçam detalhe 
sobre o processo exacto, necessidades de recursos, e responsabilidades para garantir que estes 
procedimentos de emergência sejam documentados e passíveis de execução.  
 
A EcoFarm e os seus empreiteiros irão compilar e manter Planos ambientais de PRE para garantir 
que haverá uma resposta adequada às acções acidentais ou incidentes que irão causar impactos 
ambientais, bem como sociais e riscos durante todas as fases do ciclo de vida do projecto. As 
actividades do PRE serão revistas e analisadas periodicamente, sempre que necessário, para 
reflectir mudanças nas condições.  
 
Tais actividades podem incluir, inter alia: 

 Descargas acidentais para água e terra; 

 Exposição acidental dos trabalhadores a substâncias perigosas; 

 Evacuação médica; 

 Incidentes de paragem de trabalho precisando de intervenção médica em todos os aspectos 
da operação 

 Incêndios acidentais; 

 Acidentes de veículos; 

 Colisão de veículos com pedestres; 

 Derrame acidental de substâncias perigosas; e 

 Efeitos específicos ambientais e de ecossistema resultantes de emissões acidentais ou 
incidentes. 
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Um Plano de PRE que inclua, dentre outras coisas, o seguinte: 

 Detalhes e responsabilidades, prestação de contas e responsabilidade da organização de 
emergência (mão de obra); 

 Uma lista do pessoal-chave a ser contactado, incluindo detalhes do contacto; 

 Detalhes de serviços de emergência aplicáveis às várias áreas ao longo das rotas de 
estradas públicas que serão percorridas pelos transportes relacionados ao projecto, e para o 
local do projecto (como o corpo de bombeiros, serviços de polícia, e serviços de limpeza de 
derrames); 

 Planos de comunicação internos e externos, incluindo procedimentos prescritos da 
elaboração de relatórios, sempre que exigido por legislação; 

 Um estudo de identificação dos perigos e avaliação de riscos para identificar todos os 
potenciais incidentes e emergências; 

 Acções a serem realizadas no caso de diferentes tipos de emergências; 

 Registo de incidentes, elaboração de relatórios de progresso e medidas de remediação 
necessárias para serem implementadas; 

 Informação sobre materiais perigosos, incluindo os potenciais impactos associados com 
cada um, e medidas a serem implementadas no caso de libertação acidental; e 

 Planos de formação, exercícios de testagem (incluindo exercícios de combate a incêndios) e 
calendários para eficácia. 
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6 ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO 
 
O processo de engajamento das partes interessadas e da comunidade é um processo crucial para 
qualquer projecto de Categoria A. É vital que todas as partes interessadas e afectadas (PI&As) 
não tenham apenas conhecimento do projecto e das suas possíveis implicações negativas, mas 
que também compreendam o projecto e seus potenciais benefícios para as comunidades e 
ambiente circundante. A falta disto poderia causar disputas e desentendimentos entre as 
comunidades, o implementador do projecto e as autoridades governamentais e o rompimento de 
estruturas estabelecidas como a administração comunitária. 
 
As partes interessadas são categorizadas como “partes afectadas” e “partes interessadas” e 
define partes afectadas como qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade que esteja ou 
possa vir a estar sujeita aos efeitos das actividades de uma Unidade de Gestão. Este grupo pode 
incluir comunidades locais, povos indígenas, trabalhadores, habitantes de florestas, proprietários 
de terras a jusante, negócios locais, etc. Enquanto as partes interessadas são definidas como 
qualquer pessoa, grupo de pessoas, ou entidade que tenha mostrado um interesse, ou que se 
saiba que tem interesse, nas actividades de uma Unidade de Gestão e pode incluir ONGs, 
sindicatos, organizações de direitos humanos, grupos de desenvolvimento loca, governo local e 
nacional etc. 
 

 6.1 Proposta de Engajamento das Partes Interessadas e das Comunidades   
 
O envolvimento da comunidade será feito de acordo com os requisitos da Legislação 
Moçambicana e os Padrões de Desempenho da IFC, através do desenvolvimento de um Plano de 
Envolvimento das Partes Interessadas (SEP) incluindo um procedimento de Comunicações 
Externas e Mecanismo de Reclamações antes de qualquer actividades relacionadas ao projecto 
serem realizadas que afectem as partes interessadas e as aldeias vizinhas de qualquer forma. 
Estes requisitos são interpretados da seguinte maneira: 

 Caso as comunidades locais possam ser afectadas por riscos ou impactos adversos do 
projecto, o patrocinador do projecto fará consultas com elas;  

 O envolvimento comunitário será livre de uma manipulação externa, interferência ou coerção 
e intimidação; e conduzido à base de informação atempada, relevante, compreensível, 
inclusiva, culturalmente apropriada e acessível; 

 A divulgação deve ocorrer no início do processo de avaliação ambiental, social e de saúde 
(fase de definição de âmbito) e numa base continua; e  

 As comunidades afectadas devem ser dadas oportunidades de expressarem as suas 
opiniões sobre os riscos do projecto, impactos e medidas de mitigação e devem permitir que 
o proponente do projecto considere e lhes responda. 

 
Um lista inicial de partes interessadas e afectadas desenvolvia pela EcoFarm é apresentada na 
Tabela 5.1. A lista deve, no entanto, ser considerada como um documento vivo, e precisará de 
actualização regular, conforme a relação entre as partes interessadas e a EcoFarm se desenvolve 
e muda. 
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Tabela 6.1: Partes Interessadas e Afectadas Identificadas 

Partes Interessadas e Afectadas 

Nível Local 

As comunidades de: 

Comunidade de Calamo  

Comunidade de Nhacolo  

Comunidade de Nhacolomo  

Comunidade de Lambane  

Comunidade de Chimuara  

Comunidade de António Mbuzi  

Nível Provincial  

Instituições Governamentais, ONGs e líderes comunitários e chefes.   

Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental  

Direcção Provincial da Agricultura  

Administração do Distrito de Chemba 

Nível local 

Governo Nacional, reunião de ONGs e grupos da sociedade civil 

Direcção Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental (DNAIA) 

Direcção Nacional de Gestão Ambiental (DNGA) 

Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial (DINAPOT) 

Direcção Nacional dos Serviços Agrários 

Direcção Nacional de Extensão Agrária 

Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI) 

Instituto de Investigação Agronómica (IIAM) 

Ministério da Mulher e Acção Social 

PSI 

Cruz Vermelha de Moçambique 

Rádio Moçambique (RM) 

Jornal Noticias 

TVM 

STV 

Faculdade e Agronomia e Engenharia Florestal 

Centro Terra Viva (ONG Ambiental) 

Justiça Ambiental (ONG Ambiental) 

Livaningo (ONG Ambiental) 

WWF Moçambique 

Fórum Terra (ONG Ambiental) 

 
O envolvimento das partes interessadas não é apenas de extrema importância para salvaguardar 
as comunidades afectadas pelos impactos associados ao projecto, mas também cria confiança e 
cooperação entre um projecto e as comunidades afectadas pelo projecto. Existem várias 
directrizes para apoiar os projectos com as suas estratégias de envolvimento das partes 
interessadas. Estas incluem, inter alia: 

 Legislação Moçambicana sobre envolvimento das partes interessadas 

 O Manual de Boas Práticas sobre a participação de Interessados do IFC (2007) 
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6.1.1 Legislação Moçambicana sobre o engajamento das partes interessadas  
 
Tanto a Constituição como a Lei do Ambiente estabelecem os direitos dos cidadãos para obter 
informação sobre, e participar na, tomada de decisão de actividades que possam afectar o 
ambiente. O engajamento das partes interessadas é uma exigência legal para projectos de 
Categoria A e o MICOA preparou uma Directiva para o Processo de Engajamento das Partes 
Interessadas publicado como Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho.  
 
Em resumo, a directiva exige que um processo de Engajamento das Partes Interessadas seja 
realizado sempre que a actividade proposta implique a deslocação permanente ou temporária de 
pessoas ou comunidades, e a deslocação de bens ou activos ou restrições sobre a utilização ou 
acesso aos recursos naturais. 
 
Espera-se que o engajamento das partes interessadas identifique as PI&As, dissemine a 
informação para elas, conduza um diálogo com o proponente da actividade, assimile e considere 
os comentários públicos recebidos e o responda com os resultados do diálogo e contribuições, 
para demonstrar como estes foram considerados na concepção da actividade.  
 
O Engajamento das Partes Interessadas é parte integrante do processo de AIAS e não deve 
terminar com a emissão da licença ambiental, mas deve continuar durante as fases de construção 
e operação da actividade planeada.  
 
6.1.2 O Manual de Boas Práticas sobre Envolvimento das Partes Interessadas, da 

Corporação Financeira Internacional (2007)  
 
Em 2007, a IFC publicou notas de orientação do engajamento das partes interessadas na forma 
de um manual para apoiar os projectos a lidarem e interagirem com as suas partes interessadas. 
Segundo esta fonte, oito pilares centrais de um plano de engajamento das partes interessadas 
incluem o seguinte:  

 Identificação e análise de partes interessadas;  

 Divulgação de informação;  

 Consulta das partes interessadas;  

 Negociação e parceria;  

 Gestão de Reclamações;  

 Envolvimento das Partes Interessadas e monitoria do projecto;  

 Produção de relatórios para as partes interessadas; e   

 Funções de gestão.  
 
Segundo a IFC (2007), para qualquer plano de partes interessadas e afectadas, a identificação 
das partes interessadas e afectadas directas e indirectas é um passo importante que deve formar 
a base para o futuro engajamento. Diferentes partes interessadas também possuem diferentes 
interesses num projecto, e portanto, a identificação de tais partes interessadas não só garante 
que diferentes grupos de interesse estão a ser considerados por um projecto, mas também que 
tais interesses são incorporados no conceito do projecto para melhorar os futuros impactos 
negativos do projecto. A identificação desses actores também precisa de ser estratégica e 
priorizada; referindo-se constantemente a engajamentos anteriores das partes afectadas e a 
consultas para direccionar futuros engajamentos. Por exemplo, uma folha de factos ou dados 
sobre a população afectada pode ser usada para identificar as partes interessadas e, mais 
importante, subconjuntos particulares de partes interessadas como grupos vulneráveis.    
 
Conforme encorajado pela IFC, em qualquer engajamento com as partes interessadas ou as 
comunidades vizinhas, as questões a seguir precisam de ser respondidas:  

 Porquê estamos a interagir com estas partes interessadas nesta fase específica do 
projecto?  

 Que necessidades locais e internacionais têm de ser atendidas no que diz respeito a esta 
consulta?  
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 Quais são os grupos de partes interessadas?  

 Existe algum grupo de sub-partes interessadas que requeiram atenção especial (população 
vulnerável)?  

 Que técnicas ou métodos serão mais efectivos ao lidar com estas partes interessadas e 
para garantir a sua participação no processo? 

 Quem na empresa arcará com a responsabilidade de gerir este processe de engajamento 
das partes interessadas?  

 Como é que vamos capturar, registar, acompanhar e disseminar os resultados dos nossos 
processos e sessões de engajamento?  

 
Com base nestas questões, o engajamento precisa de ser um intercâmbio bilateral de pontos de 
vista e opiniões num processo através do qual o implementador do projecto escute, mas também 
aborde os pontos de vista e as preocupações dos seus stakeholders de maneira culturalmente 
adequada. Também precisa ser dada atenção a inclusão do género, especialmente para o 
projecto em mãos, uma vez que as mulheres geralmente são marginalizadas e excluídas da 
tomada de decisão.   
 
Uma estratégia eficaz de engajamento comunitário e a sua implementação deve ser devidamente 
documenta.. “Documentar as actividades de consulta e os seus resultados é fundamental para 
gerir de forma eficaz o processo de engajamento das partes interessadas” (IFC, 2007). O 
processo precisa de ser altamente organizado e devem ser mantidos registos de cada consulta. 
Cada questão levantada precisa de ser documentada, bem como as acções fornecidas para 
abordar cada questão levantada por um stakeholder durante uma sessão de consulta. A 
documentação destas questões e/ou preocupações também precisa de ser seguida por acções 
correctivas pelo implementador, e relatadas de volta atempadamente com etapas de clarificação.  
 
Percebendo-se que os diferentes interesses das partes interessadas precisam de ser 
considerados, é geralmente difícil decidir quem precisa de estar presente durante as sessões de 
engajamento das partes interessadas. Portanto, o IFC encoraja que se identifique e trabalhe com 
representantes da comunidade. Tais representantes podem incluir um oficial eleito da área, 
autoridades ou líderes tribais. No entanto, as comunidades não são homogéneas e devem ser 
considerados representantes de diferentes grupos de interesse, como mulheres, juventude e 
idosos.   
 

 6.2 Plano de Engajamento das Partes Interessadas  
 
Um SEP é a base para a construção de relações fortes, construtivas e receptivas que são 
fundamentais para a gestão com sucesso dos impactos A&S de um projecto. Este é um processo 
contínuo que pode envolver, em graus diferentes, os seguintes elementos: planeamento de 
engajamento de partes interessadas; Divulgação e disseminação de informação; consulta e 
participação; um mecanismo de reclamações; e relatórios contínuos para as comunidades 
afectadas. 
 
Os principais objectivos de um SEP são os seguintes: 

 Divulgar as actividades planeadas do projecto; 

 Identificar as preocupações e queixas das partes interessadas;  

 Utilizar as competências locais e conhecimento das pessoas afectadas e interessadas; 

 Dar resposta a queixas e pedidos das partes interessadas; e  

 Promover esforços de colaboração. 
 
O engajamento das partes interessadas é iniciado no processo de AIAS e continua durante o ciclo 
de vida do projecto. Como mínimo, o SEP será: 

 Impulsionado pelo conceito de livre consentimento prévio e informado; e 

 Estruturado de acordo com o documento de directrizes do IFC “Participação dos 
Interessados: Manual de Melhores Práticas para Fazer Negócios em Mercados Emergentes 
(IFC, 2007).  
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A divulgação de informação relevante ajuda as comunidades afectadas e outras partes 
interessadas a compreenderem os riscos, impactos e oportunidades do projecto. A EcoFarm 
fornece às comunidades afectadas, o acesso à informação e as consultas darão às comunidades 
afectadas, a oportunidade de expressarem os seus pontos de vista sobre os riscos do projecto, 
impactos e medidas de mitigação, e dão a EcoFarm a oportunidade de considera-las e responder-
lhes. 
 
Por exemplo, onde o engajamento das partes interessadas é da responsabilidade das autoridades 
Moçambicanas, a EcoFarm irá colaborar com a agência de desenvolvimento responsável, até ao 
limite permitido à agência para que esta alcance os objectivos que são consistentes com os 
objectivos exigidos. Além disso, onde a capacidade do governo for limitada, a EcoFarm jogará um 
papel activo durante o planeamento de engajamento das partes interessadas, e monitoria. 
Segundo a exigência do Padrão de Desempenho 1 do IFC, se o processo conduzido pelo governo 
não atender às exigências relevantes, a EcoFarm irá conduzir um processo complementar e, 
sempre que adequado, identificar acções complementares. 
 
6.2.1 Comunicações Externas e Mecanismo de Reclamações 
 
A EcoFarm vai implementar e manter um procedimento para comunicações externas que inclui, no 
mínimo, métodos para:  

 Receber e registar comunicações externas do público;  

 Identificar e avaliar as questões levantadas e determinar como abordá-las;  

 Fornecer, acompanhar e documentar respostas, se existirem; e  

 Ajustar o programa de gestão, conforme apropriado. Além disso, a  EcoFarm disponibilizará 
publicamente relatórios periódicos sobre a sua sustentabilidade A&S.  

 
A EcoFarm vai estabelecer um Mecanismo de Reclamações para receber e facilitar a resolução 
das reclamações e preocupações das comunidades ‘afectadas’ sobre o seu desempenho A &S. O 
mecanismo de reclamações da EcoFarm procurará resolver as preocupações prontamente, 
usando um processo de consultivo compreensivo e transparente que seja culturalmente adequado 
e prontamente acessível, e sem nenhum custo e sem retribuição para a parte que tenha originado 
a questão ou preocupação. Recursos judiciais ou administrativos não serão impedidos pela 
implementação do Mecanismo de Reclamações desenvolvido e a EcoFarm irá informar às 
comunidades afectadas sobre o procedimento e exigências do mecanismo durante o processo de 
engajamento das partes interessadas.    
 
A EcoFarm irá preparar relatórios periódicos para as comunidades afectadas sobre o progresso 
da implementação do projecto, questões que envolvam riscos contínuos para, ou impactos para 
as comunidades afectadas, e questões que o processo de consulta ou Mecanismo de 
Reclamações tenha identificado como preocupação para essas comunidades. A frequência 
desses relatórios será proporcional às preocupações das comunidades afectadas, mas não 
menos do que uma vez por ano.  
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7 REQUISITOS ORGANIZACIONAIS PARA O PRGAS  
 
Esta secção apresenta as estruturas organizacionais sugeridas e outras actividades que serão 
necessárias para implementar o PrGAS. Estas estruturas organizacionais estão sujeitas  a 
alterações e estão destinadas a garantir que os vários PGAS são implementados, e, portanto, a 
inclusão aqui evita a necessidade de se duplicar as estruturas organizacionais nos instrumentos 
de gestão específicos.  
 

 7.1 Gestão Senior da EcoFarm  
 
As principais posições de direcção necessárias para gerir e implementar os vários instrumentos de 
gestão são discutidos abaixo. A Figura 7.1 apresenta um organograma conceptual de Gestão 
Senior para o projecto que indica, dentre outras coisas, que o Gestor Senior (GS) reporta 
directamente ao Director Geral. É importante que a direcção ao mais alto nível assuma a 
responsabilidade pelos aspectos ambientais e sociais do projecto. Os títulos reais usados para 
cada posição podem mudar quando o projecto for implementado, mas as responsabilidades e 
linhas de subordinação irão, em grande parte, permanecer inalteradas.  
 

 

Figura 7.1: Organigrama proposto da Gestão Senior da EcoFarm  

 
7.1.1 Director Geral  
 
O papel do Director Geral será o de garantir que todo o pessoal no projecto está consciente de, e 
respeita as exigências do PGAS, e que todas as áreas do projecto são construídas e operadas de 
tal forma que respondam a todas as exigências legais e contractuais especificadas de SSMA. 
 
7.1.2 Gestor Senior - Plantação (GS-P)  
 
O papel do Gestor Senior – Plantação (GS-P) será de garantir que todas as áreas das operações 
de plantação são concebidas, construídas e operadas para atenderem aos parâmetros 
especificados de HSE e exigências contratuais e legais. O GS-P irá reportar directamente ao 
Director Geral. 
 
7.1.3 Gestor Senior – Desenvolvimento Comunitário & Assuntos Sociais (GS-CDSA) 
 
O papel do Gestor Senior – Desenvolvimento Comunitário e Assuntos Sociais (GS-CDSA) será o 
de garantir a segurança da área do projecto e da comunidade de acolhimento e gerir o programa 
de benefícios sociais. O GS-CDSA irá reportar directamente ao Director Geral. 
 
 

Director Geral 

Gestor Senior – 
Departamento de 

Plantação 

Gestor Senior – Saúde, 
Segurança, Ambiente (HSE) 

Administração 

Gestor Senior - 

Mapas & Inventário 

Gestor Senior – 
Desenvolvimento 

Comunitário e  
Assuntos Sociais 
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7.1.4 Gestor Senior – Saúde, Segurança & Meio Ambiente (GS-SSMA)  
 
O Gestor Senior – Saúde, Segurança e Meio Ambiente (GS-HSE) irá reportar directamente ao 
Director Geral e irá garantir a implementação com sucesso dos PGASs. Os papeis e 
responsabilidades específicos são os seguintes: 

 Rever continuamente a adequação e eficácia das actividades descritas nos PGASs. 

 Supervisionar a execução e gestão das actividades descritas nos vários PGASs 

 Ligação contínua com o pessoal apropriado do projecto. 

 Manter e gerir o programa de monitoria. 

 Elaborar relatórios permanentes para a direcção senior e para o conselho. 

 Função de supervisão para garantir a integração das actividades de desenvolvimento de 
SSMA. 

 Definir e cumprir as metas de SSMA, e garantir que a EcoFarm melhora continuamente 
estas metas. 

 
7.1.5 Gestor Senior – Mapas & Inventário (GM-MI) 
 
O Gestor Senior - Mapas & Inventário (GM-MI) irá reportar directamente ao Director Geral e irá 
assegurar a implementação com sucesso, de todos os mapas actualizados de plantação 
necessários e logística associada. 
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8 ESTRUTURA E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO 
 

 8.1 Introdução 
 
O PrGAS da EcoFarm identificou a necessidade de uma série de planos individuais de gestão que 
serão necessários para gerir o leque de impactos ambientais e sociais identificados no processo 
de AIAS (Tabela 8.1). Esses planos de gestão foram alinhados com as componentes e fases do 
projecto, para facilitar o desenvolvimento, implementação e monitoria. Os planos de gestão 
identificados para as fases específicas do projecto incluem o estabelecimento dos planos de 
gestão de duas plantações (pré-construção e construção/plantio), quatro planos de gestão da fase 
operacional e um plano de gestão da fase de encerramento. Estes planos devem ser 
desenvolvidos antes do início da fase identificada. Além disso, 15 planos de gestão transversais 
que lidam com importantes temas de gestão, como resíduos e biodiversidade, ao invés de 
componentes do projecto, foram identificados. Alguns dos Planos de Gestão Transversais podem 
ser desenvolvidos especificamente para a fase de Estabelecimento/Construção, e depois 
actualizados ou substituídos para reflectirem as diferentes circunstâncias da Fase Operacional. 
Seja qual for a abordagem adoptada, todos os planos devem estar em vigor antes da fase do 
projecto a que se referem. 
 
Os documentos listados na Tabela 8.1 devem fornecer detalhes sobre como as medidas de 
mitigação estabelecidas na Tabela 8.2 são implementadas. Os detalhes devem incluir como, o 
quê, quando, porquê e quem deve ser responsável pela implementação dos documentos 
relevantes. Conforme descrito na Secção 3, eles devem se tornar em procedimentos operacionais 
ambientais, sociais, de segurança e saúde, muito parecidos com as especificações, que regem as 
actividades diárias de plantio e operacionais da operação. Eles devem ser, portanto, detalhados, 
práticos, implementáveis e precisos, e incluir informação específica sobre as responsabilidades, 
desde a direcção até a força de trabalho, conforme aplicável. Eles farão parte dos Procedimentos 
Técnicos Operacionais que detalham exactamente como cada recomendação apresentada na 
Tabela 8.2 será implementada e por quem, bem como quando, para garantir operações eficientes, 
seguras e ambiental e socialmente aceitáveis. Além disso, esses documentos lidam com as 
acções de gestão "no campo " que possam ter um impacto directo sobre o meio ambiente e sobre 
as pessoas. Por este motivo, a responsabilidade pela implementação das recomendações e, 
portanto, a preparação dos vários PGASs também é indicada na coluna “responsabilidades para 
implementação” na Tabela 8.2 Estas responsabilidades são baseadas nas estruturas 
organizacionais encomendadas, conforme apresentado no Capítulo 7. Este aspecto é importante, 
visto que, a menos que os recursos humanos necessários sejam alocados à gestão de SSMA, 
não será implementada eficaz. 
 
Tabela8.1:Planos de Gestão Ambiental e Social da EcoFarm  

TÍTULO DO DOCUMENTO 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO 

FASE DE PLANEAMENTO / CONCEPÇÃO 

Programa de Gestão Ambiental e Social (este documento) PrGAS 01.01  

FECIMENTO DA PLANTAÇÃO 

Plano De Gestão Ambiental e Social do Estabelecimento/Construção da 
Plantação 

PGASC 01.01  

FASE OOPERACIONAL 

Plano de Gestão Ambiental e Social da Plantação PGASO 01.01 

Plano de Gestão Integrada de Nutrientes PGASO01.02 

Plano de Gestão Integrada de Pragas PGASO01.03 

Plano de Gestão de Infraestruturas PGASO01.04 
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TÍTULO DO DOCUMENTO 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO 

FASE DE ENCERRAMENTO 

Plano de Encerramento e Descomissionamento  PGASC01.05 

PLANOS DE GESTÃO TRANSVERSAL 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos PGASO 02.01 

Plano de Gestão de Saúde e Segurança Comunitária PGASO 02.02 

Plano de Saúde e Segurança Ocupacional PGASO 02.03 

Plano de Preparação e Resposta a Emergências PGASO 02.04 

Plano de Gestão dos Recursos do Património Cultural e Preservação  PGASO 020.5 

Plano de Desenvolvimento Comunitário e de Habilidades  PGASO 02.06 

Plano de Gestão de Águas Pluviais PGASO 02.07 

Plano de Gestão de Zonas Ribeirinhas PGASO 02.08 

Plano de Gestão de Reabilitação e Conservação  PGASO 02.09 

Plano de Gestão de Monitoria da Qualidade das Águas superficiais e 
Subterrâneas   

PGASO 02.10 

Mecanismo de Reclamações da Comunidade PGASO 02.11 

Plano de Restauração dos Meios de Subsistência  PGASO 02.12 

Plano de Engajamento das Partes Interessadas PGASO 02.13 

Plano de Gestão de Hidrocarbonetos/Químicos PGASO 02.14 

Plano de Gestão e Monitoria da Biodiversidade PGASO 02.15 

Plano de Gestão de Vegetação Exótica  PGASO 02.16 

Plano de Gestão de Tráfego PGASO 02.17 

Plano de Gestão de Incêndios PGASO 02.18 

Plano de Gestão de Recrutamento e de Afluência PGASO 02.19 

 
Estes planos de gestão devem conter especificações e outros detalhes dos impactos, e explicar 
como lidar com os impactos indirectos e questões do terreno que regem as actividades diárias de 
plantio, operação e de desmantelamento. Eles devem resumir as medidas de mitigação propostas, 
e identificar estudos/relatórios adicionais, acções de gestão, conceber programas de intervenções 
e monitoria a serem implementados.  
 
Eles podem ou não, ser capazes de fornecer detalhes técnicos e especificações ambientais, 
dependendo do nível de planeamento detalhado para o projecto, disponível no momento da 
elaboração, mas devem traçar directrizes e princípios de gestão claros, e estabelecer o quadro 
sobre o qual os aspectos A&S do projecto devem ser geridos. Os planos de pré-construção e 
plantio devem fornecer especificações para certas componentes-chave do projecto. 
 

 8.2 PGASs da EcoFarm  

 

A Tabela 8.2 abaixo apresenta recomendações determinantes e específicas, muitas das quais 
foram tiradas dos relatórios dos especialistas e do REIAS, bem como de outras fontes de 
informação (por exemplo, Directrizes Gerais de EHS do IFC, 2007; Directrizes Industriais 
Específicas da IFC, 2007). Essas recomendações estão incluídas, porque elas ajudam a 
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identificar os vários PGASs e intervenções associadas que são necessárias para garantir que elas 
são implementadas.  
 
A coluna “Fonte dos Impactos” está incluída para indicar que aspectos do projecto causam os 
impactos, e a recomendação associada para abordar o(s) impacto(s) está descrita na coluna 
“Medidas de Mitigação”.  
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Tabela 8.2: Impactos Ambientais e Sociais e medidas de mitigação necessárias 

Fontes de Impactos Medidas de Mitigação 

Categoria do Impacto – Vegetação & Flora 

Estabelecimento/ Construção 

Perda de Floresta Ripariana  Demarcar uma zona tampão de entrada restrita de 30m em torno das zonas ribeirinhas 

  e proibir actividades de plantio nessas áreas; 

 Educar o pessoal sobre o que as áreas de entrada restrita significam e como identificá-las; 

 Ter um oficial de ECO no local para monitorar o desmatamento e garantir que nenhuma Floresta Ribeirinha é 
acidentalmente desmatada; 

 Sempre que possível, usar as estradas e pontes existentes para evitar o desmatamento desnecessário de 
vegetação adicional;  

 Reduzir o número de cruzamentos através do planeamento e desenho cuidadoso; 

 Cumprir as recomendações do PGAS relacionadas com os cruzamentos dos rios; 

 Reabilitar as áreas impactadas pelo projecto que não são necessárias durante a fase operacional; 

 Nenhum resíduo (orgânico, químico ou outro) deve ser armazenado ou deitado for a nestas áreas altamente 
sensíveis. 

 Colocar as infra-estruturas do projecto longe dessas áreas; 

 Fornecer pontos de água para o gado, a fim de evitar o atropelamento em áreas ribeirinhas, em busca de água;  

 Desenho e implementação do Plano de Monitoria da Biodiversidade durante a fase de construção e operação 
para garantir que o projecto não tem impactos negativos desnecessários sobre esta comunidade de plantas; e 

 Desenhar e implementar um Plano de Gestão de Reabilitação. 

Perda de Floresta de Mopane  Todas as árvores de Mopane (Colophospermum mopane) que são removidas durante a fase de estabelecimento 
e construção não devem ser queimadas, mas devem ser disponibilizadas para uso pelas comunidades locais para 
a construção de mobiliário sempre que apropriado. 

 As áreas no local do projecto, que não são necessárias durante a fase operacional devem ser demarcadas como 
Áreas de Entrada Restrita e conservadas. Uma Área de Entrada Restrita neste cenário é definida como uma área 
que deve ser conservada, e se for necessária a construção de infra-estrutura adicional dentro ou através desta 
área, estudos adicionais serão necessários. Estas áreas fornecem refúgio para os pássaros, répteis, anfíbios e 
mamíferos. No caso de outros actores terem uma licença para explorar o Mopane na área, serão necessárias 
mais discussões com o MICOA para determinar como melhor  mitigar de forma eficaz este impacto e assegurar 
que as funções dos corredores ecológicos e ecossistemas são mantidas;  

 Educar o pessoal sobre como identificar estas áreas; 

 Demarcar uma zona tampão de entrada restrita de 30m em torno destas zonas e proibir actividades de plantio 
nessas áreas; 
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Fontes de Impactos Medidas de Mitigação 

 Ter um oficial de ECO no local para monitorar o desmatamento e garantir que nenhuma Floresta de Mopane 
Intacta e Densa é acidentalmente desmatada para o plantio 

 O desmatamento durante a construção deve ser mantido num mínimo; 

 Onde seja viável, evitar colocar novas estradas entre este tipo de vegetação; e 

 Identificar e manter corredores adequados para ligar manchas isoladas deste tipo de vegetação de forma a 
assegurar a preservação da diversidade genética. 

Perda de Floresta Zambeziana 
Indiferenciada 

 Identificar e manter corredores adequados para ligar manchas isoladas deste tipo de vegetação de forma a 
assegurar a preservação da diversidade genética; 

 Sempre que possível, reabilitar áreas degradadas entre os corredores ecológicos, para liga-los e melhorar, assim, 
o seu funcionamento ecológico; 

 Onde seja viável, deve-se usar as estradas existentes para reduzir o desmatamento desnecessário de vegetação 
existente;  

 Manter a construção de novas estradas, num mínimo; e 

 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas não necessárias durante a operação. 

Perda de Pastagem arborizada e 
Matagal 

 Onde seja viável, deve-se usar as estradas existentes para reduzir o desmatamento desnecessário de vegetação 
existente;  

 Manter a construção de novas estradas, num mínimo; e 

 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas não necessárias durante a operação. 

Perda de Biodiversidade Floral (geral)  Todas as recomendações acima relacionadas com tipos específicos de vegetação irão apoiar na mitigação da 
perda da biodiversidade floral, e são aplicáveis; 

 Separar porções representativas-chave de cada tipo de vegetação, e colocar como áreas de conservação dentro 
da área do projecto; 

 Manter corredores ecológicos por todo o local do projecto. O ideal é que estes liguem diferentes tipos de 
vegetação; e 

 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas não necessárias durante a operação. 

Perda de Espécies de Interesse 
Especial 

 Identificar e separar porções representativas-chave de cada tipo de vegetação, e colocar como áreas de 
conservação dentro da área do projecto; 

 Manter corredores ecológicos por toda a área do projecto; e 

 Identificar, colher sementes de árvores estabelecidas e mudar de lugar espécies de mudas de interesse especial 
nos corredores ecológicos que precisem de reabilitação. 

Fragmentação da vegetação e efeitos 
de borda 

 Onde seja viável, os campos irrigados e actividades lineares devem evitar ecossistemas sensíveis como as Zonas 
Ribeirinhas; 

 As estradas existentes devem ser utilizadas pelo projecto e a construção de novas estradas deve ser limitada ao 
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Fontes de Impactos Medidas de Mitigação 

absolutamente necessário; 

 Separar áreas, identificadas como sensíveis e/ou redes ecológicas dentro dos DUATs devem ser geridas como 
corredores ecológicos para assegurar a sua preservação e conservação. O objectivo das áreas separadas é o de 
religar os habitats ao longo dos corredores ecológicos (como as redes riparianas). Isto deve ser facilitado e gerido 
através do desenvolvimento e implementação de um Plano de Gestão de Conservação; 

 Zonas tampão em volta das zonas ribeirinhas devem ser consideradas para a reabilitação das florestas que iria 
envolver a recolha de sementes de árvores indígenas e o plantio de espécies indígenas. 

Operação 

Perda de comunidades intactas de 
plantas como impacto directo) em 
resultado de uma deslocação da 
agricultura e das comunidades 

 Identificar as áreas adequadas de baixa sensibilidade para o estabelecimento de machambas deslocadas;  

 Separar parcelas de plantações especificamente para a propagação de espécies de floresta que são recursos 
importante para as comunidades (ex. Uapaca para a fruta); e 

 Apoiar as comunidades a desenvolverem um método de agricultura mais intensiva, menos rotativo, fornecendo 
treinamento e maquinaria. 

Pressão de Efeito de Borda sobre os 
ecossistemas 

 Recomendações associadas com os impactos anteriores são aplicáveis a este impacto; 

 Uma zona tampão de 30 metros de Floresta de Mopani, Ripariana e Dambos deve ser implementada e aderida 
durante o desenho e concepção do projecto; 

 Monitoria constante e acompanhamento atento das plantações: os esquemas propostos de pequenos produtores 
e plantas de viveiro serão fundamentais para o sucesso de detecção prévia de doenças de plantas;  

 As trocas em comunidades de plantas, animais, insectos, pássaros e micróbios precisarão de ser monitoradas e a 
gestão adaptativa deve ser aplicada.  

 Preparar um Programa detalhado de Monitoria da Biodiversidade, incluindo detalhes sobre a monitoria ecológica; 

 Monitorar actividades operacionais numa zona tampão de 30 metros de zonas restritas e nas reais áreas 
proibidas; e 

 A monitoria deve ser realizada anualmente usando imagens satélite e pesquisas no local;  

 Caso a monitoria identifique áreas afectadas pelas operações, deve ser conduzido um estudo para confirmar os 
resultados e intervenções recomendadas de gestão. 

Invasão de espécies exóticas  Preparar um Plano de Gestão de Vegetação Exótica; 

 Erradicar as plantas exóticas, conforme elas forem aparecendo; 

 Estabelecer procedimentos ambientais aceitáveis para a gestão de resíduos; e 

 Monitorar a área do projecto para qualquer espécie nova de planta exótica. 

Efeitos do cultivo de monoculturas  A monitoria constante e medidas preventivas precisarão de ser feitas. Um Plano de Gestão da Propriedade é 
necessário, e deve detalhar e desenvolver estratégias adequadas para reduzir este risco; 

 A gestão adaptativa deve ser empregue para lidar com eventos específicos de acordo com os melhores 
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Fontes de Impactos Medidas de Mitigação 

princípios, e focar-se em formas para prevenir e controlar a disseminação de doenças. Um plano de gestão de 
Pragas deve ser desenvolvido e implementado para este fim; e  

 A monitoria constante e atenta dos campos de cana-de-açúcar e plantas de viveiro será fundamental para o 
sucesso da detecção precoce de doenças de plantas 

Mudanças às características do solo 
resultants do uso de químicos 
inorgânicos 

 Uma vez que se espera mudanças na estrutura e características do solo, os solos devem ser testados para 
garantir que a saúde do solo é mantida ou melhorada; 

 É necessária monitoria continua das propriedades do solo e gestão adaptativa dos solos; 

 A aplicação de produtos químicos, fungicidas e pesticidas deve ser bem gerida; 

 Um Plano de Gestão das Águas Pluviais deve ser desenvolvido para assegurar que a água contaminada por 
químicos não corre para os cursos de água, terras húmidas e outros ecossistemas sensíveis; 

 A água superficial e subterrânea deve ser regularmente monitorada em busca de traços de poluentes; e 

 Um Plano de Gestão Ambiental da Operação da Propriedade deve ser desenvolvido para lidar com estas 
questões e riscos; 

Ajuste do ambiente físico durante os 
trabalhos de terraplanagem para 
preparação da terra. 

 A formação de terra deve ser projectada para seguir os contornos e, portanto, auxiliar a gestão de águas pluviais 
e minimizar a erosão do solo. 

 Assegurar que o Plano de Gestão Ambiental do Estabelecimento da Propriedade aborda esta questão. 

 Aderir a todas as recomendações feitas a este respeito na Avaliação da Hidrologia e de Águas Superficiais 
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Categoria do Impacto – Fauna Terrestre 

Estabelecimento / Construção e Operação 

Perda e fragmentação da linha de 
drenagem, zona de galleria e habitat de 
dambo 

 Atribuir essas áreas como “Áreas de Entrada Restrita” estabelecendo uma zona tampão de 30 metros de cada 
lado da linha de drenagem ou em torno dos dambos e proibir actividades de plantio nessas áreas; 

 Educar o pessoal sobre o significado de áreas de Entrada Restritas e sobre como identificá-las; 

 Ter um Oficial de Controlo Ambiental (ECO) no local do projecto para monitorar o desmatamento e assegurar que 
nenhuma Floresta Ripariana é desmatada, acidentalmente ou por qualquer outro motivo, para o plantio; 

 Onde seja viável, usar as estradas e pontes existentes para evitar o desmatamento desnecessário de vegetação 
adicional para novas estradas e pontes;  

 Reduzir o número de cruzamentos ao longo deste habitat através do planeamento e desenho cuidadoso; 

 Cumprir com as recomendações no PrGAS associada a cruzamentos de rios; 

 Reabilitar áreas impactadas pelo projecto que não sejam necessárias durante a fase operacional; 

 Nenhum lixo (orgânico, químico ou de outro tipo) deve ser armazenado ou despejado nessas áreas altamente 
sensíveis. 

 Localizar as infra-estruturas do projecto distantes destas áreas; 

 Fornecer pontos de água para o gado, para evitar o atropelamento destes em áreas ribeirinhas a procura de água;  

 Desenhar e implementar um Plano de Monitoria da Biodiversidade durante a fase de construção e operação para 
assegurar que o projecto não terá impactos negativos desnecessários nesta comunidade da planta. 

Perda de habitat de floresta de Mopane  Todas as árvores de Mopane (Colophospermum mopane) que são removidas durante a fase de estabelecimento 
e construção não devem ser queimadas, mas devem ser disponibilizadas para utilização pelas comunidades 
locais para a construção de mobiliário e/ou construções, onde seja adequado.  

 As áreas dentro da área do projecto que não são necessárias durante a fase operacional, devem ser demarcadas 
como Áreas de Entrada Restrita e conservadas. Uma Área de Entrada Restrita neste cenário é definida como uma 
área que deve ser conservada e se for necessário colocar-se infra-estrutura adicional ao longo desta área, serão 
necessários estudos adicionais. Essas áreas fornecem um refúgio importante para pássaros, répteis, anfíbios e 
mamíferos.  

 Algumas áreas de habitat de mopane, situadas próximo das vilas devem ser demarcadas como Áreas de Entrada 
Restrita e mantidas como áreas de recursos naturais para habitantes locais. 

 O desmatamento durante a construção deve ser feito ao mínimo; 

 Onde viável, evitar a colocação de novas estradas através deste tipo de vegetação; e 

 Identificar e manter corredores sustentáveis para ligar manchas isoladas deste tipo de vegetação para assegurar 
a preservação da diversidade genética. 

Perda de habitat de florestas raquíticas 
e matagal 

 Onde possível, reabilitar as áreas degradadas entre os pivôs centrais onde estes possam agir como corredores 
ecológicos e manter algum do seu funcionamento ecológico; 

 Onde seja viável, usar as estradas e pontes existentes para evitar o desmatamento desnecessário da vegetação 
existente;  

 Manter a construção de novas estradas a um mínimo. 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd             42                    EcoFarm Mozambique Lda  

Perda de Matagal Arborizado, Matagal 
e Áreas Cultivadas 

 Onde possível, reabilitar as áreas degradadas entre os pivôs centrais onde estes possam agir como corredores 
ecológicos e manter algum do seu funcionamento ecológico; 

 Onde seja viável, usar as estradas e pontes existentes para evitar o desmatamento desnecessário da vegetação 
existente;  

 Manter a construção de novas estradas a um mínimo. 

Perda da Diversidade de Anfíbios  Atribuir aos habitats para anfíbios como linhas de drenagem, florestas ripariana e dambos como “Áreas de 
Entrada Restrita, criando um tampão de 30m para cada lado e proibindo actividades de plantio nessas áreas; 

 Educar o pessoal sobre o significado das Áreas de Entrada Restrita e como identificá-las; 

 Onde seja viável, usar as estradas e pontes existentes para evitar o desmatamento desnecessário da vegetação 
adicional;  

 Reduzir o número de cruzamentos através do planeamento e concepção cuidadosa; 

 Onde possível, reabilitar linhas de drenagem, florestas ripariana e dambos impactados pelo projecto que não 
sejam necessários durante a fase operacional; 

 Colocar as infra-estruturas do projecto longe destas áreas; 

 Fornecer pontos de água para o gado, para evitar o atropelamento destes em linhas de drenagem, áreas 
ribeirinhas e dambos, em busca de água;  

 Devem ser realizados programas Educacionais sobre o valor dos anfíbios, para o pessoal da EcoFarm e os 
habitantes locais 

 Deve ser iniciado um programa de monitoria dos anfíbios, com estações de amostragem e protocolos de monitoria 
desenvolvidos. Dadas as suas histórias de vida bifásicas, a maioria dos anfíbios são bons indicadores para a 
monitoria da saúde ambiental tanto dos ecossistemas terrestres como aquáticos. O pessoal que realizar essas 
monitorias precisa de ser especificamente treinado no que toca aos protocolos apropriados. 

Perda de Diversidade de Répteis  Restringir a condução nocturna desnecessária nas estradas. 

 Educar o pessoal da EcoFarm e os habitantes locais sobre a necessidade de se proteger as cobras.   

 Proibir a exploração de répteis sensíveis, ex. crocodilos, lagartos, camaleões e tartarugas. 

 Deve ser iniciado um programa de monitoria de répteis, com estações de amostragem e protocolos de monitoria 
desenvolvidos.   

 As populações de tartarugas de água doce devem ser monitoradas em conjunto com o programa proposto de 
monitoria de anfíbios. 

Perda de Diversidade de Pássaros  Florestas Riparianas e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas de Entrada Restrita” 
através do estabelecimento de uma zona tampão de 30m de cada lado e proibir as actividades de plantio nessas 
áreas  

 Onde possível, reabilitar as áreas degradadas entre os pivôs centrais, eles podem fornecer habitats para pássaros 
e agirem como corredores ecológicos que mantêm algum do seu funcionamento. 

 Desimpedir o habitat durante o inverno, quando as aves não estão a reproduzir. 

 Colocar marcadores em linhas eléctricas aéreas para melhorar a sua visibilidade para as aves. 

 Restringir a exploração insustentável de pássaros sensíveis, ex. maçaricos, tecelões, aves aquáticas, 
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Perda de Diversidade de Mamíferos 
 

 Florestas Riparianas e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas de Entrada Restrita” 
através do estabelecimento de uma zona tampão de 30m de cada lado e proibir as actividades de plantio nessas 
áreas  

 Onde possível, reabilitar as áreas degradadas entre os pivôs centrais, eles podem fornecer habitats para pássaros 
e agirem como corredores ecológicos que mantêm algum do seu funcionamento. 

 Controlar incêndios de inverno em pastagens e dambos, usados para caçar coelhos de cana e outros pequenos 
mamíferos. 

 É provável que os morcegos da área se empoleirem em algumas das maiores árvores. Onde possível evitar a 
remoção de todas as árvores velhas e de grande porte. 

 Restringir a exploração insustentável dos restantes mamíferos, ex: ratos de cana, lebres de matagal e espécies 
sensíveis (ex: morcegos) através da protecção contra a caça na área do projecto e utilização de programas de 
educação 

Perda de espécies de fauna de 
interesse especial 

 Um programa de monitoria faunística SSCC deve ser iniciado, com estações de amostragem e protocolos de 
monitoria desenvolvidos.   

 Estudos e avaliações das populações de animais sensíveis e seus habitats, devem ser incorporados num 
programa de monitoria.  

 Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a conectividade do habitat 

Perturbação do movimento da fauna  O desenvolvimento de todas as ligações rodoviárias deve incluir, sempre que possível, trilhas e estradas 
existentes. 

 As cercas em volta da área do projecto, que restringem os movimentos da fauna devem ser evitadas.  

 Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a ligação do habitat ao longo das linhas de 
drenagem sensível e florestas ripariana e dambos, que são habitats valiosos. 

Invasão de espécies exóticas  A presença de espécies exóticas, especialmente aves problemáticas como Indian Myna e o Corvo Doméstico, que 
não são actualmente conhecidos na região, deve ser monitorada.   

 Espécies exóticas devem ser erradicadas, conforme aparecem. 

 A introdução da fauna exótica, incluindo animais domésticos como os gatos e cães, deve ser controlada na área 
do projecto. 

 A caça de animais selvagens com cães domésticos deve ser banida em todas as áreas do projecto. 

Impacto sobre a fauna, resultante do 
aumento do risco de incêndios 

 Armazenamento de material altamente inflamável (ex: combustível) no local do projecto, deve ser zonas bem 
protegidas, seguras, com instalações de combate a incêndios disponíveis. 

 A vegetação em volta dos desenvolvimentos do projecto deve ser controlada pelo corte ou queimadas controladas 
para reduzir o risco de propagação do fogo. 

 Todo o lixo e resíduos, devem ser regularmente removidos da área do projecto 

 A prática cultural de queimadas de florestas de miombo e dambos a cada estação seca, deve ser desencorajada 
e os agricultores de subsistência devem ser educados sobre os efeitos a longo prazo dos regimes não naturais de 
incêndios. 
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Categoria do Impacto – Água Superficial e Subterrânea 

Estabelecimento/Construção 

Sedimentação dos cursos de água 
resultante da limpeza do terreno 

 Manter uma faixa de 30m de zona tampão ribeirinha (entre áreas plantadas e as margens dos cursos de água 
…Toda a vegetação ao longo destas margens de rios deve ser mantida intacta ou reabilitada para funcionar como 
filtro de sedimentos, manter o funcionamento ecológico nas áreas ribeirinhas durante a fase de operação e agir 
como corredores ecológicos. 

 Desenvolver e implementar um Plano de Gestão da Zona Ribeirinha (RZMP). 

 Zonas ribeirinhas devem ser ligadas aos corredores de vegetação natural por entre fronteiras de bacias 
hidrográficas para permitir o movimento de animais e plantas. 

 Desenvolver e implementar um Plano de Monitoria de Águas Superficiais e Subterrâneas que irão incorporar 
medidas de qualidade e quantidade da água. 

 Evitar ou limitar as perturbações aos recursos hídricos durante a fase de planeamento. 

 Os recursos hídricos devem ser protegidos pela implementação de orientações recomendadas contidas na secção 
de Qualidade da Água das Directrizes de EHS do IFC (2007). 

 O desmatamento apenas pode ter lugar na estação seca ou no final da estação chuvosa. 

 Todos os campos com declives superiores a 2% devem ter medidas de controlo da erosão para evitar a perda de 
solo superficial. 90% dos campos na área do projecto terão um gradiente de menos de 2%. Nos restantes 10%, 
que estão situados em terrenos mais elevados, a cana-de-açúcar será plantada. As cumeeiras podem ser 
formadas para agirem como medidas de controlo de erosão e os sulcos devem ser formados em intervalos 
frequentes.. 

 Todas as estradas nos campos devem ter relva para minimizar a erosão. 

 Podem ser construídos drenos a volta de cada campo para recolher o escoamento durante a estação chuvosa. Os 
drenos devem ser projectados para que a velocidade do fluxo de água nos drenos seja rápida o suficiente para 
manter os sedimentos finos em suspensão, mas não tão rápido que resulte em erosão. 

 Grassed spoon drains should be used wherever possible. 

 Infra-estruturas do local do projecto, como estradas e cercas, devem estar alinhadas com as linhas de drenagem 
natural para minimizar a erosão adicional. 

 Os campos não devem ser deixados nús por um longo período de tempo. 

 Os campos devem ser designados para facilitar a drenagem. 

 A drenagem de pivô central deve ser direccionada em linha com a drenagem natural na área, para áreas mais 
baixas. 

 Diques de drenagem devem ser cavado na periferia das áreas irrigadas, e estas devem ser cobertas de relva.  

 A água deve ser canalizada para áreas de drenagem existentes, e estas devem ser cobertas de relva para 
garantir que a erosão não acontecerá. A relva também irá agir como filtrador de sedimento. 

 Todas as áreas entre os pivôs devem ser cobertas de relva para manter uma faixa de tampão. Estas também irão 
servir como estradas para veículos e maquinaria da fazenda. 

 Sobre os limites exteriores da plantação, uma zona tampão de 50m deve ser estabelecida, que deve ser coberta 
de relva do lado tampão do projecto. As extremidades média e exterior do tampão devem ser reabilitadas e 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd             45                    EcoFarm Mozambique Lda  

devem ser estabelecidos arbustos e vegetação natural. 

 Sempre que necessário, o uso de drenagem superficial deve ser implementado.  

 Deve ser estabelecida drenagem superficial não permite a acumulação nos campos e não resulta num aumento 
dos caudais. 

 Uma cobertura máxima de vegetação deve ser mantida fora das áreas irrigadas, especialmente em zonas 
ribeirinhas, para agir como armadilhas contra a sedimentação. 

 A vegetação ribeirinha deve ser reabilitada em todas as áreas onde tenha sido desmatada. 

 As linhas de drenagem natural não devem ser impedidas ou não se deve interferir nas mesmas. 

 A erosão deve ser monitorada em todo o local do projecto e, onde forem detectadas indicações iniciais de erosão, 
devem ser tomadas medidas para remediá-la, o mais rapidamente possível. 

Sedimentação dos corpos de água, 
resultante da construção de infra-
estuturas da propriedade  

Estradas: 

 Deve ser maximizada a utilização de estradas existentes e a construção de novas estradas deve ser evitada e 
limitada ao absolutamente necessário. 

 A construção e manutenção de estradas não deve exceder um gradiente de 10%, sempre que possível, sendo 5% o 
gradiente óptimo. 

 Durante a construção de estradas, devem ser feitos esforços para minimizar a construção com corte e aterro, 
seguindo-se os contornos de rota da paisagem natural. 

 Deve ser dada consideração a futura utilização das estradas durante a fase de desenho e planeamento. Isto pode 
incluir o ajuste de considerações de concepção se as estradas forem destinadas para uso a longo prazo para 
além da fase de estabelecimento. 

 Também deve ser dada consideração ao tipo de Estrada a serem construídas com base na intensidade do tráfego 
antecipado a longo prazo. 

 A concepção de redes de estradas com antecedência, para minimizar a extensão de estrada e densidade de 
estradas. A largura das estradas deve ser minimizada, considerando-se as exigências de segurança e transporte. 

 Minimizar o número de cruzamentos de cursos de água, e cruzamentos de travessias na área do projecto a locais 
adequados (como os locais com leitos rochosos e margens baixas); 

 Estabelecer estradas em solos com boa capacidade de drenagem, enfatizando as rotas de cumes elevados e evitar 
vales baixos, sempre que possível. 

 As estradas devem estar localizadas fora das estradas ribeirinhas. 

 As estradas devem ser concebidas e localizadas de modo a não actuarem como barragens permitindo a 
acumulação de água por trás dos aterros. Se forem necessários tais aterros, devem ser desenhados sistemas de 
bueiros, para permitir o fluxo livre de água. 

 A drenagem das estradas (barras de água, declives, valas e drenos transversais) deve ser construída em intervalos 
apropriados para drenar a água para fora da superfície da estrada e para a vegetação. 

 Os drenos não devem esvaziar directamente, para os cursos de água, e devem ser capazes de lidar com as 
condições de precipitação e escoamento local. Os drenos devem ser mantidos, sempre que necessário, para 
acomodar os fluxos esperados. 

 As superfícies das estradas devem ser moldadas para garantir o escoamento da água para canais de drenagem 
apropriados e vegetação e para eliminar a canalização em sulcos. 
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 O cascalho ou outros revestimentos devem ser considerados em encostas de estradas íngremes e curvas 
apertadas. 

 O enterro de detritos na base da Estrada deve ser evitado em superfícies irregulares e buracos que causam a 
erosão e as estradas devem ser compactadas antes da utilização. 

 Sempre que necessário, as margens dos rios ao lado das travessias de estradas devem ser estabilizadas 
utilizando, por exemplo, gabiões, que evitam a erosão das margens. 

 Se a projecção de pontes incluir o empilhamento, deve-se garantir que medidas contra a correnteza são 
incorporadas no desenho da ponte 

Canais e tubagens: 

 A construção deve, sempre que possível, acontecer durante a estação seca ou depois do final da estação 
chuvosa para minimizar a erosão. 

 Os canais não devem atravessar as Áreas Proibidas ou resultar na fragmentação do habitat. 

 O solo superficial deve ser armazenado e usado para fins de re-vegetação, sempre que possível. Qualquer solo 
escavado não utilizado para a re-vegetação deve ser cuidadosamente espalhada pelo meio ambiente. 

 O solo exposto em declives deve ser re-vegetado imediatamente após término da construção. 

Perturbação do funcionamento 
ecológico das massas de água 

 Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Zonas Ribeirinhas. 

 Onde seja adequado, barras e detritos devem ser empilhados acima da marca de água para impedir que os 
materiais entrem nos rios e dambos durante as actividades de manutenção. As barras e detritos não devem ser 
colocados em cursos de água/rios nas zonas ribeirinhas. 

 Evitar a exposição e compactação do solo para proteger a vegetação do solo, evitando a operação de equipamento 
de rodas ou de colheita monitorada nas proximidades da marca de água alta para rios perenes excepto em 
estradas ou em travessias de rios. 

 Minimizar o número e tamanho das travessias dos rios para o movimento de veículos nas zonas ribeirinhas. Onde 
forem necessárias travessias, devem ser adoptadas as melhores práticas do uso de pontes, travessias 
endurecidas, tubos e bueiros. Deve incluir medidas recomendadas de travessias de rios: 
o Minimizar o movimento de veículos em rios perenes e intermitentes, e em áreas de dambos. Ondem forem 

necessários cruzamentos, uma abordagem de ângulo deve ser usada para além do uso de pontes, 
travessias, bueiros de tubos, e outras técnicas para minimizar os impactos sobre as margens, fluxo, 
qualidade da água dos rios. 

o Estruturas de cruzamento como pontes, bueiros e travessias (vaus) devem ser concebidas para suportar os 
fluxos de tempestades de alta intensidade, e assegurar que o movimento das espécies aquáticas não é 
prejudicado. 

o O movimento de veículos sobre leitos não protegidos de rios, deve ser impedido. Se a travessia for 
necessária, é preferível um fundo de rio de rocha dura. 

o A drenagem rodoviária deve ser desviada para a vegetação e não para o rio. 
o As entradas das travessias devem ser estabilizadas com agregado, para evitar o aumento da entrada de 

sedimentos na corrente.  

Extracção de água do Rio Zambeze  Aproveitamento das águas pluviais 
Fazer o aproveitamento das águas pluviais, sempre que possível. Isto é particularmente importante para a zona 
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residencial, uma vez que os tectos das casas  são uma superfície ideal para o aproveitamento da água das 
chuvas 

 Medidas de conservação da água de irrigação 
Muitas medidas de conservação da irrigação ja foram mencionadas como parte das medidas de mitigação de 
outros impactos, mas são aqui repetidas a título de referência: 
o Certifique-se que a água de irrigação é aplicada uniformemente pelos campos. 
o Minimize o vazamento de canais e tubos. 
o Controle as ervas daninhas, visto que estas aumentam o consumo de água, controlo de pragas e o consumo de 

nutrientes. 
o Manter fronteiras de matagal, faixas de filtros e drenos de colher. 
o Recicle a água sempre que possível. 
o Apenas Irrigue a zona da raiz das culturas. 
o Use dados climáticos para preparar um orçamento de água e organize o cronograma de irrigação com base 

nisto. 
o Optimize a irrigação da água medindo o conteúdo de humidade do solo em campos diferentes. 
o Implemente um programa de gestão de humidade do solo. 

Poluição do ambiente aquático e dos 
recursos hídricos por materiais sólidos 

 Qualquer resíduo sólido produzido durante a limpeza do terreno, deve ser colocado em áreas designadas até o 
momento que possa ser removido do local do projecto para a eliminação final. Nenhum lixo pode ser eliminado 
em depressões naturais, em cursos de rios ou nas zonas ribeirinhas. Medidas de mitigação adicionais estão 
inclusas no relatório especializado de Gestão de Resíduos. Para além disso, um plano de gestão de águas 
pluviais e deve ser desenvolvido para as instalações e deve assegurar que a questão de desvio das águas 
pluviais para fora das potenciais fontes de contaminação é tratada. 
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Categoria de Impacto – Social & Económico 

Estabelecimento / Construção e Operação 

Acesso à terra reduzido: 

 Deslocação Económica de algumas 
machambas e estruturas produtivas 

 Perda das rotas de acesso locais 

 Aumento da insegurança alimentar 
 

(i) Segundo os requisitos do PD5 do IFC, deve ser esboçado um Plano de Restauração dos Meios de Subsistência 
(para este projecto é referido como Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência - PRMMS). Este 
plano deve incluir uma avaliação agrícola e de activos detalhada de todas as fazendas afectadas e das posses 
dos proprietários, de forma a desenvolver estratégias de compensação apropriadas e matrizes de titularidade 
(notando-se que a compensação em termos do PD5 do IFC não precisa de ser necessariamente em dinheiro). 

(ii) O LRIP será esboçado de acordo com os Regulamentos do Processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas (GoM, 2012);  

(iii) Segundo o Administrador do Distrito de Chemba, como parte deste PRMMS, deve ser estabelecido um comité 
pela EcoFarm que inclua representantes das PACs e do implementador do projecto, bem como:  
(a) Os Serviços Distritais de Actividades Económicas, representando o sector agrícola;  
(b) Os Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas, representando os sectores de planeamento 

territorial, obras públicas e habitação;  
(c) O Administrador do Distrito; e  
(d) Um representante do governo provincial.  

(iv) O comité deve funcionar como um grupo de monitoria e supervisão para possíveis deslocações económicas, e 
deve incluir um mecanismo de comunicação (denominado como “Mecanismo de Reclamações” pela IFC) tanto 
para informe e/ou queixas do projecto em geral);  

(v) Um comité estabelecido deve ser o veículo primário para o engajamento entre o implementador e as famílias 
afectadas e os agricultores, que devem estar familiarizados com o estabelecimento de taxas de compensação de 
culturas e árvores, o fornecimento de terra agrícola alternativa (caso isto seja um problema), bem como a 
restauração/desenvolvimento de estratégias de subsistência (como por exemplo, programas agrícolas). Segundo 
o Regulamento para o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas, os representantes 
do governo listados acima devem ser parte da implementação do PRMMS;  

(vi) O LRIP deve ser usado, o mais razoavelmente possível, como documento de orientação com o qual se deve 
conceber o desenho de irrigação do Campo da EcoFarm para acomodar, o mais razoavelmente possível, as 
machambas e/ou estruturas existentes;  

(vii) Antes de se adquirir a terra para o desenvolvimento de irrigação no Campo da EcoFarm, de acordo com o 
PRMMS, os agricultores afectados e/ou proprietários de casas/estruturas devem ser notificados de tal deslocação 
o mais previamente possível tomando em consideração o calendário de plantio e colheita. Amplas oportunidades 
devem ser fornecidas através de um comité estabelecido para que os afectados façam parte da implementação 
do PR/ PRMMS, e para negociar opções de apoio com a EcoFarm; 

(viii) Esses agricultores e/ou famílias afectadas pela perda de terras agrícolas /estruturas, etc, devem ser apoiados 
pelo implementador e o SDAE para encontrarem alternativas de terras agrícolas e preparar os seus ‘novos’ 
campos antes de perderem a sua terra. Esta terra deve ter pelo menos a mesma qualidade ou melhor, e nenhum 
agricultor deve estar em piores condições após a deslocação ou de melhor qualidade. Na medida do 
razoavelmente possível tal (is) ‘nova(s)’ machamba(s) devem ser capazes de sustentar o agricultor afectado na 
altura da aquisição da terra. A terra alternativa deve ser uma negociação entre os afectados e O SDAE. A terra 
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não deve ser oferecida sem consulta significativa e análises de opções. Estas medidas de mitigação normas de 
boas práticas do IFC sob o PS5, que são colectivamente referidas como ‘apoio transitório’;  

(ix) Uma vez que a segurança alimentar é uma componente-chave do projecto, a CES recomenda que o 
implementador faça uma avaliação nutricional dos PACs e estabeleça uma linha de base de segurança alimentar 
para a área afectada do projecto. Tal avaliação deve quantificar a segurança alimentar antes e após o projecto 
para assegurar que as medidas de mitigação propostas para proteger contra a redução da segurança alimentar, 
são eficazes;  

(x) O uso de rotas de acesso local que possam ser afectadas, deve ser avaliado e rotas alternativas, cumprindo as 
funções perdidas, devem ser criadas. As mulheres, em especial, precisam de ser consultadas em termos de 
segurança das novas rotas; e  

(xi) Uma estratégia para monitorar os impactos das rotas de acesso alteradas no uso de infra-estruturas sociais, deve 
ser desenvolvida como parte de uma pesquisa de monitoria longitudinal (ex: permanente).  

 
As seguintes medidas de mitigação adicionais são propostas para os DUATs comunitários que estão envolvidos nos 
esquemas de fomento agrícola:  
(xii) Recomenda-se fortemente que a EcoFarm dê apoio aos co-ops para desenvolverem uma estratégia de 

comunicação e mecanismos para os agricultores dentro dos DUATs comunitários estarem envolvidos no sistema 
de fomento agrícola (tanto se isto incluir recomendações positivas ou queixas);  

(xiii) Apesar de os esquemas de fomento agrícola apenas funcionarem em DUATs comunitários, recomenda-se que a 
EcoFarm, com o apoio do SDAE e SDPI, preste o apoio adequado para a realização de uma avaliação das 
fazendas agrícolas nos DUATs comunitários. Isto não é estritamente da responsabilidade do implementador, 
ainda que qualquer apoio adicional deste tipo pudesse ajudar o esquema de fomento agrícola a desenvolver a 
infra-estrutura de irrigação de forma a evitar a deslocação de qualquer família e/ou machamba;  

(xiv) Após a avaliação das terras agrícolas conforme explicado, recomenda-se que a EcoFarm considere implementar 
as mesmas medidas para os DUATS comunitários, que as propostas pelo LRIP para a propriedade por si;  

(xv) O implementador está comprometido a apoiar as comunidades locais com a sua própria segurança alimentar, 
permitindo que alguns co-op e/ou membros da comunidade partilhem outros pivôs e/ou reboques nos DUATs 
comunitários, com algumas pequenas parcelas alocadas para famílias e culturas alimentares. No entanto, 
recomenda-se que a EcoFarm se engaje com os agricultores co-op a fim de avaliar o seu local de preferência 
para tal sistema de irrigação e parcelas de terra. Diferentes opções terão de ser discutidas com cada agricultor 
beneficiário, uma vez que diferentes agricultores podem preferir ter os seus campos em diferentes locais. O 
envolvimento antecipado e o apoio da comunidade serão a chave para o sucesso de tal Sistema extra de alcance 
da irrigação comunitária para a segurança alimentar; e  

(xvi) Um benefício significativo para as PACs seria dar treinamento aos agricultores em matéria de práticas de 
agricultura sustentável que irá permitir que estes utilizem pequenas porções de terra por períodos mais longos. 
Alguns programas agrícolas que poderiam ser considerados incluem:  
(a) Formação em agricultura de conservação, usando parcelas de demonstração (isto pode ser considerado 

em várias terras de culturas alimentares de 0.1 ha); e/ou  
(b) Programa Machamba Escolar, incluindo um módulo de nutrição e segurança alimentar.  
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Acesso Reduzido a Recursos Naturais: 

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

 Aumento da competição sobre os 
recursos 

 

(i) Demarcação de zonas tampão e corredores de conservação. 

(ii) Segundo as normas internacionais, a perda de acesso aos recursos naturais é vista como uma deslocação 
económica, especialmente se os residentes locais obtiverem a renda de tais recursos (IFC, 2012). 
Consequentemente, um comité comunitário deveria ser usado como ferramenta de comunicação através da qual 
a EcoFarm irá estabelecer quadros de compensação e de titularidade para tais perdas em consulta com o SDAE, 
antes de qualquer aquisição de terra que possa afectar as famílias, estruturas e/ou machambas;  

(iii) A EcoFarm deve incorporar, como parte de tal comité comunitário, um mecanismo de comunicação através do 
qual o PAP pode se engajar com a EcoFarm durante o processo de LRIP, seja este de queixas, informes do 
projecto ou observações gerais e sugestões do projecto;    

(iv) A descrição do projecto permite que largas faixas de vegetação sejam mantidas entre os campos, uma vez que 
estas irão também agir como quebra-fogos eficazes. Acredita-se que tais áreas irão ajudar a manter a ecologia do 
local e assegurar a utilização dos recursos naturais. Recomenda-se ainda que os desenhos das infra-estruturas 
de irrigação (tanto da propriedade, como das cooperativas comunitárias) sejam projectados de forma a conservar 
o máximo possível de áreas de vegetação densa para o uso sustentável das comunidades. Tais áreas florestadas 
podem ser controladas como um serviço ecossistémico para as aldeias afectadas, geridas por líderes das aldeias 
designados como guardiões dessas áreas de uso controlado. Para a propriedade, por exemplo, pode ser 
assinado um acordo entre a EcoFarm e as aldeias vizinhas que reforça os direitos dos aldeões vizinhos para 
usarem tais áreas controladas, no entanto, com cláusulas rígidas e particulares e as condições de saúde e 
segurança; e  

(v) Recomenda-se que quaisquer actividades de limpeza da terra tome mem consideração o potencial de uso dos 
recursos das PACs. Por exemplo, a madeira cortada deve ser fornecida aos moradores, enquanto que as 
gramíneas e juncos devem a serem cortados, podem ser fornecidos às famílias para palha.   

Criação de Emprego e a Promoção do 
Crescimento Económico: 

 Oportunidades de Emprego e 
desenvolvimento económico 

 Oportunidades de treinamento e 
expansão da base das 
competências locais 

 Criação de oportunidades de 
pequenos negócios 

 Conflito comunitário devido aos 
benefícios diferenciais do projecto 

 Conflitos entre a mão de obra local 
e os expatriados 

 Redução da disponibilidade de mão 
de obra agrícola familiar  

 Afluência de candidatos a emprego 

(i) Desenvolver um Plano de Trabalho, Recrutamento e de afluência (LRIMP):  
As normas a seguir podem ser usadas no desenvolvimento do plano desse tipo:  
(a) Disseminação da Informação: Oportunidades de emprego precisam de ser anunciadas. A aquisição e 

procedimentos para tal emprego precisam de ser disponibilizadas ao público. São necessários informes 
regulares para o público em geral, no que diz respeito ao recrutamento e procurement;  

(b) Transparência do recrutamento e cadeia de suprimentos: As regras e oportunidades de recrutamento e 
aquisição têm de ser transparentes e, mais importante que isso, acessíveis ao público. Isto será da 
responsabilidade do OLC, bem como do director de recursos de humanos. A possibilidade de correctores 
de trabalho poderem ser investigados, para evitar tensões em volta das pessoas ‘reunidas às portas do 
projecto’ à procura de oportunidades de emprego; e 

(c) Gestão de afluência e medidas de segurança: enquanto a necessidade de segurança para o projecto é 
compreensível, tais medidas podem ter implicações na segurança e mobilidade dos moradores vizinhos. É 
preciso aplicar um mecanismo para permitir o acesso livre às aldeias vizinhas, ao mesmo tempo que 
restringindo a afluência descontrolada dos candidatos a emprego. Encontros regulares com os aldeões 
locais e o pessoal de segurança através de workshops e reuniões, devem construir ima relação entre estas 
partes, procurando colectivamente evitar uma solução viável a este respeito. 
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temporário/permanente 
 

(ii) As convenções de Organizações Internacionais de Trabalho (OIT) a seguir, devem ser respeitadas neste plano:  
(a) Convenção 87 da OIT sobre a Liberdade Sindical e Protecção ao Direito de Sindicalização;  
(b) Convenção 98 da OIT sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Colectiva;  
(c) Convenção 29 da OIT sobre Trabalho Forçado;  
(d) Convenção 105 da OIT relativa a abolição do trabalho forçado;  
(e) Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima para admissão ao emprego;  
(f) Convenção 182 da OIT sobre o trabalho infantil;  
(g) Convenção 100 da OIT sobre a Igualdade de Remuneração; e  
(h) Convenção 111 da OIT sobre a discriminação.  

(iii) As recomendações contidas no PS2 do IFC (Condições de Emprego e Trabalho) devem ser respeitadas no 
desenvolvimento de políticas de trabalho e normas operacionais. Estas incluem:  
(a) Desenvolver políticas e procedimentos adequados de RH (Nr 8);  
(b) Estabelecer condições adequadas de trabalho (Nr 10);  
(c) Assegurar a não discriminação e proporcionar oportunidades iguais (Nr 15);  
(d) Estabelecer Mecanismos de Queixas para questões de trabalho (Nr 20);  
(e) Proteger a força de trabalho (Nr 21-22); e  
(f) Saúde e Segurança Ocupacional (Nr 23).  

(iv) Um comité de emprego/trabalho deve ser estabelecido para conceber e implementar o LRIMP. Este deve 
assegurar que o recrutamento é feito de forma justa e transparente, e que a criação de oportunidades de 
emprego são maximizadas;  

(v) As bolsas de estudo e estágios de trabalho podem ser fornecidas para a população local (especialmente os 
jovens);  

(vi) O desenvolvimento de um Plano de Gestão das Partes Interessadas (SEP) que incorpore o desenvolvimento de 
estratégias de gestão colaborativa para a imigração;  

(vii) Garantir o acesso justo aos benefícios do projecto, bem como a comunicação transparente e efectiva com as 
partes interessadas locais (através do SEP);  

(viii) O OLC precisa de ser treinado para monitorar e lidar com os potenciais problemas;  
(ix) Os moradores devem precisar de ser encorajados a continuar com as suas práticas agrícolas de forma 

sustentável. Programas Adicionais de treinamento devem ser considerados (especialmente para os jovens), bem 
como assistência com o acesso aos mercados e centros económicos para a venda do seu produto;  

(x) A implementação de programa de formação para capacitação de locais ligada aos alvos para a substituição 
gradual do pessoal expatriado pelos nacionais; 

(xi) Sempre que possível, esses trabalhadores envolvidos na fase de construção devem ser incorporados no pessoal 
permanente para a fase operacional;  
(xii) O desenvolvimento e implementação de um curso obrigatório de indução comunitária para todas as pessoas 

de fora, contratados e sub-contratados, que entram na comunidade local. Este código deve incluir políticas 
relativas a interacções com as comunidades e oficiais governamentais, protecção de activos comunitários, 
prevenção de Doenças de Transmissão Sexual (DTS) de protecção, etc.; e  

(xiii) Não mais do que dois membros devem ser empregados por família.  

Perturbação do Património Cultural: 
(i) O PRMMSirá registar daca cemitérios e jazigo afectados nas áreas da propriedade com a assistência dos 
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 Perturbação de campas e locais 
sagrados 

 Alteração do ‘sentido de lugar’ dos 
moradores 

 

moradores;   

(ii) No caso de as campas precisarem de ser realocadas, os moradores afectados precisam de indicar a sua 
preferência a este respeito, que pode incluir compensação e/ou assistência com a exumação, re-enterro e 
despesas relevantes;  

(iii) Recomenda-se que as famílias afectadas sejam envolvidas com o implementador pelo menos três meses antes 
da limpeza ou preparação da terra. Durante este envolvimento, as aldeias afectadas precisam de ser informadas 
sobre que áreas serão limpas e preparadas, e devem ser feitas discussões entre os moradores e o 
implementador (através de um comité estabelecido). Alguns aspectos a considerar incluem a preparação de 
novos locais de sepultura e medidas adequadas de transporte e re-enterro dos mortos;  

(iv) Após a avaliação das terras agrícolas e inventário de activos (como parte do PRMMS). A EcoFarm deve 
conceber o desenho de infra-estruturas da propriedade para, o mais razoavelmente possível, excluir as áreas que 
tenham sido identificadas pelos moradores locais, como sagradas;  

(v) Rotas de acesso contínuas e seguras para tais áreas, precisam de ser garantidas, através da disposição das 
infra-estruturas, tais como a adopção dos corredores de conservação propostos e de zonas tampão no Recurso 
Natural e Uso da Terra;  

(vi) Como parte de um comité que precisa de ser estabelecido como parte do PRMMS, um mecanismo de 
comunicação, entre as CAPs e a EcoFarm, também deve estar em vigor, através do qual quaisquer questões, 
preocupações e/ou queixas possam ser levantadas e apresentadas pelos PAP;  

(vii) Através de um SEP, devem ser mantidos engajamentos comunitários contínuos e transparentes numa base 
regular (usando o comité acima mencionado e o mecanismo de comunicação) para resolver qualquer informe, 
preocupação, questão e/ou queixa. Devem ser feitas actas destes encontros, e todas devem ser distribuídas para 
e assinadas pelo administrador distrital;  

(viii) Caso seja necessário, o implementador deve preparar um Plano de Gestão do Património Cultura em consulta 
com as aldeias afectadas. Este plano deve incluir a gestão sustentável de áreas de uso comunitário dos recursos 
(conforme explicado), e deve ajudar com:  

(a) A protecção do património cultural da área;  
(b) A identificação de todos os locais sagrados da área e propor formas de proteger e/ou realocar esses locais; 

e  
(c) Apoiar o implementador a compreender as normas e valores culturais dos locais na área.  

Saúde e Seguraça Comunitária: 

 Aumento nas doenças 
comunicáveis e de vectores, 
incluindo o HIV/SIDA e DTSs 

 Riscos de Serviços de Segurança 

 Riscos de Incêndios 

 Aumento no Consumo de Álcool 
Fabricado Localmente 

 

Doenças e HIV/SIDA  
(i) Conduzir um estudo epidemiológico na área de estudo (como parte de uma avaliação sanitária); 
(ii) Desenvolver um Plano de Saúde e Segurança Comunitária baseado nos resultados de um estudo de saúde; 
(iii) Desenvolver e implementar uma política de HIV/SIDA clara para os empregados, contratados/prestadores de 

serviços (isto inclui relações entre expatriados e comunidades locais); 
(iv) Engajamento com as ONGs especializadas para executar workshops contínuos de sensibilização sobre sexo 

seguro e HIV/SIDA (envolver os trabalhadores e todos os interessados da comunidade, mas focando 
especificamente sobre as organizações de mulheres e de juventude locais); 

(v) Desenvolver e implementar um programa de prevenção contra a malária; 
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(vi) Envolver ONGs especializadas na execução de workshops de higiene com mulheres locais; e 
(vii) Colaborar com as instalações de saúde locais em termos de resposta rápida aos surtos de cólera.   
Segurança  
(i) Um comité e mecanismo de comunicação deve ser usado pelos moradores locais através do qual eles podem 

apresentar as suas preocupações para o implementador;  
(ii) Riscos particulares e/ou incidentes devem ser relatados ao OLC, e precisam de ser avaliados pelo implementador 

que deve implementar as medidas adequadas;  
(iii) Ao se contratar pessoal de segurança, o implementador deve fazer esforços razoáveis para questionar se o 

trabalhador fez parte de abusos cometidos passados, e adquiriu um registo criminal; 
(iv) Sempre que possível, o pessoal de segurança deve ser recrutado das aldeias vizinhas. Isto deve permitir que 

eles distingam entre a população local e os de fora;  
(v) O pessoal de segurança precisa de ser adequadamente treinado sobre o uso apropriado da força e, mais 

importante, conduta adequada para com os trabalhadores e moradores afectados;  
(vi) Critérios particulares precisam de ser desenvolvidos para o recrutamento do pessoal de segurança (em 

colaboração com os líderes locais e partes interessadas);  
(vii) Um código de conduta deve ser preparado para a segurança dos trabalhadores; e  
(viii) Todas as PACs precisam de ser informadas sobre os papéis e responsabilidades do pessoal de segurança.  
Incêndios 
(i) O projecto deve incluir suficientes quebra-fogos entre as plantações (isto já foi incluído na descrição do projecto, 

e as comunidades vizinhas precisam de ser engajadas para entenderem que estas áreas não sejam utilizadas ou 
queimadas a todo o custo ((um Sistema de sanções deve ser considerado);  

(ii) O LRIP irá avaliar o uso da terra, bem como registar as terras agrícolas dentro da área da propriedade. Esta área 
deve ser usada pelo implementador para projectar o layout do projecto de forma a evitar tais infra-estruturas em 
muito estreita proximidade à actividade humana; e 

(iii) Um Plano  Preparação e Resposta à Emergências, deve ser preparado, que estabeleça procedimentos para lidar 
com os riscos de incêndio e incêndios reais na propriedade. Tal plano precisa de ser preparado e desenvolvido 
por profissionais qualificados e deve ser difundido para os trabalhadores, mas também as aldeias mais 
directamente afectadas dentro e em torno das aldeias. 

Consumo de Álcool   
(i) O pessoal de segurança deve ser treinado especificamente sobre a identificação de comportamento induzido pelo 

álcool entre a força de trabalho de membros da comunidade que entram nos campos. Devem ser dadas 
formações sobre medidas para reduzir/eliminar os roubos de cana nas plantações. Os mesmos processos devem 
ser aplicados e executados nos DUATs comunitários, na medida do possível;  

(ii) A Tolerância zero para o abuso do álcool deve ser adoptada nas propriedades, assim como nos DUATs 
comunitários. Embora a implementação destas restrições e mecanismo possa ser difícil para o esquema de 
fomento agrícola, a monitoria e inspecção legal do trabalho podem assegurar que esta abordagem com o álcool é 
aplicada;  

(iii) Campanhas frequentes e aleatórias de testagem, devem ser consideradas, especialmente para os DUATs 
comunitários, onde o comportamento de busca de álcool (e de levar a cana para consumo pessoal) pode ser 
mais facilmente sancionada, visto que os co-ops são operados pelas próprias comunidades.   
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Categoria do Impacto – Tráfego e Transporte 

Estabelecimento / Construção e Operação 

Geração de poeiras nas estradas do 
projecto 

 As estradas da EcoFarm devem ser tratadas para reduzir a emissão de poeiras, quando as condições secas e de 
ventos prevaleçam, e o movimento de veículos nas estradas é elevado. As medidas sugeridas incluem: molhar a 
superfície, o uso de revestimentos químicos de superfície, ou a pavimentação das Estradas com cascalho.  

 A implementação de limites de velocidade irá ajudar na redução das emissões de poeiras. 

Geração de poeiras em estradas 
públicas 

Refere-se às estradas de terra batida que saem da Vila de Sena até a EcoFarm. 

 Todos os veículos relacionados ao projecto EcoFarm devem ser obrigados a obedecer limites de velocidade 
razoáveis quando se viaja por assentamentos, especialmente em condições de vento, para reduzir a emissão de 
poeiras 

Segurança nas estradas do projecto  Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Tráfego para construção e operação, que estabelece as 
exigências que todos os empregados, contratados e terceiros associados a operação da EcoFarm, que conduzam 
veículos nas estrada do projecto. 

 Todos os motoristas devem estar na posse de uma carta de condução apropriada ao tipo de veículo conduzido. 

 Todos os motoristas autorizados devem ser treinados a um nível apropriado e a sua competência deve ser 
verificada rotineiramente. Indivíduos não autorizados devem ser proibidos de conduzir veículos nas estradas do 
projecto. 

 Deve ser feita a verificação aleatória do cumprimento, incluindo a sobriedade do motorista e as condições do 
veículo/da estrada. 

 Estabelecer, e cumprir rigorosamente o limite de velocidade para todos os veículos que viagem nas estradas da 
área do projecto: 40km/hr é o sugerido  

 Deve ser desenvolvido e monitorado um programa de capacitação e sensibilização de motoristas. 

 O Plano de Preparação e Resposta à Emergências para a construção e operação deve incluir disposições para 
lidar com acidentes de trânsito, especialmente acidentes envolvidos. 

Segurança em estradas públicas  Não devem ser permitidas viagens de veículos pesados transportando açúcar para Sena, durante a noite. 
Enquanto isto aumenta a frequência de movimentos de carros durante as horas do dia, irá reduzir 
significativamente o risco aos pedestres e outros utilizadores das estradas.  

 Os veículos devem, sempre que possível, evitar a entrega de produtos a Sena, Chimoio e Beira, durante os 
períodos de pico de trânsito e pedestres. 

 Limites razoáveis de velocidade devem ser impostos e rigorosamente cumpridos, baseado nos riscos associados 
a cada trecho da Estrada da EcoFarm a Sena. Estes devem ser monitorados pelo Oficial de Segurança da 
EcoFarm. Para os trechos de estrada entre Sena e Chimoio e Beira, o limite de velocidade atribuído deve ser 
respeitado. 

 O Oficial de Segurança da EcoFarm deve verificar com frequência e de forma aleatória, a condição da Estrada 
dos veículos dos fornecedores e de entrega de produtos (se os travões, lanternas, faróis, silenciadores, 
reflectores, etc estão a funcionar correctamente; se há vazamentos de óleo?). 
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 Os veículos devem cumprir com os limites de carga por eixo legislados, e a EcoFarm deve assegurar que todos 
os veículos que deixam a área do projecto, cumprem estes limites em todos os momentos. 

 As recomendações acima, devem ser aplicáveis a todos os veículos da EcoFarm e todos os veículos conduzidos 
por terceiros associados às entregas de produtos, bens e materiais de e para a fazenda. 

Cargas Anormais  Camiões com cargas anormais devem ser escoltados por pelo menos dois veículos (a frente e atrás). 

 O camião deve considerar sair da Estrada periodicamente para permitir que outros veículos na mesma rota, 
ultrapassem.  

 As autoridades de trânsito devem ser consultadas no que diz respeito à passagem destes grandes camiões pelas 
maiores cidades e assentamentos ao longo da rota, visto que estes camiões irão precisar de duas faixas para 
virar. 

Danos às vias públicas causados pelo 
trânsito relacionado ao projecto 

 O relacionamento contínuo com as agências do governo responsáveis pela manutenção da Estrada, deve ser 
mantido para chamar a atenção às áreas da Estrada que precisam de manutenção. 

 Assegurar que os veículos não estão sobrecarregados. A sobrecarga é um grande contribuinte para a danificação 
das estradas. Veículos que saem da fazenda, devem ser pesados na báscula da EcoFarm, para garantir que não 
estão sobrecarregados. 
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Categoria do Impacto – Resíduos & Sub-produtos 

Resíduos Processados: Estabelecimento / Construção e Operação 

Poluição dos recursos hídricos  Os estoques de matéria orgânica não devem ser armazenados junto ao corpos de águas superficiais ou linhas de 
drenagem. Manter uma distância de 30m de quaisquer águas superficiais de baixo gradiente, entradas de poços ou 
quaisquer outras condutas ou águas subterrâneas (US EPA 2003); 

 As águas pluviais devem ser geridas ao longo dos seus contornos naturais e, sempre que possível, desviadas em 
torno de fontes de contaminação e depois descarregadas para locais afastados. 

 Um Plano de Gestão das Águas Pluviais deve ser desenvolvido 

 Um Plano de Gestão Integrada de Nutrientes deve ser desenvolvido e implementado para garantir a utilização 
óptima de nutrientes na matéria orgânica e para reduzir o risco de concentrações localizadas de nutrientes muito 
além daquilo que pode ser usado pelas plantas circundantes (FAO 2006). Este plano deve cobrir as operações de 
plantações, os currais de gado e as instalações de compostagem;  

 Na medida do possível, deve-se cobrir os estoques de matéria orgânica durante os períodos de chuvas fortes; 

 Monitorar níveis de nutrientes em águas superficiais e subterrâneas 

Redução da aplicação de fertilizantes 
sintéticos 

 Fertilizantes químicos são ricos igualmente em três nutrientes essenciais (nitrogénio, fósforo e potássio) que são 
necessários para as culturas e sempre prontos para o fornecimento imediato para as plantas, quando a demanda é 
elevada. Estes nutrientes não são distribuídos da mesma forma em fertilizantes orgânicos com baixa capacidade de 
liberação. No entanto, a utilização a longo prazo de fertilizantes sintéticos, esgota o solo. Uma mistura de matéria 
orgânica e sintética (inorgânica) é documentada como tendo um melhor efeito no rendimento das culturas. Como 
tal, a razão da mistura teria de ser determinada antes da aplicação, para promover a fertilidade do solo e reduzir os 
impactos negativos do fertilizante sintético 

Resíduos Não Processados: Estabelecimento / Construção e Operação 

Gestão de resíduos gerais e perigosos 
não processados  

 Poluição da terra e água 

Resíduos Gerais 

 Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com as exigências da legislação Moçambicana, de preferência, os 
requisites das Normas Gerais do IFC (2007a); e as Normas específicas para a indústria. 

 Na medida do possível, a filosofia da hierarquia de gestão dos resíduos deve ser aplicada à gestão de todos os 
fluxos de resíduos; 

 Todos os resíduos gerais que não possam ser reutilizados, devem ser armazenados temporariamente em áreas 
dedicadas e depois transportadas regularmente para o aterro proposto, para eliminação; 

 O local do aterro proposto deve ser localizado, projectado e operado Segundo os padrões internacionais, de forma 
a isolar os resíduos e evitar a contaminação ambiental, especialmente a contaminação das águas subterrâneas 
(Normas de EHS para Instalações de Gestão de Resíduos 2007e e EPA 2000) e deve ser licenciado pelo 
implementador no início da fase de construção. Até que esta instalação esteja completamente operacional, todos os 
resíduos gerais produzidos durante a fase de construção devem ser armazenados no local, numa área de acesso 
controlado, de forma juridicamente compatível que minimize os impactos ambientais; 

 Será essencial que se implemente um Sistema de monitoria de águas subterrâneas na vizinhança do local do aterro 
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construído, a fim de detector quaisquer mudanças na qualidade da água subterrânea; 

 Todos os caixotes para armazenamento temporário de resíduos, que estejam localizados a céu aberto, devem ser 
cobertos de forma segura para evitar a entrada de água e o acesso de animais;  

 Um Plano Abrangente de Gestão Integrada dos Resíduos deve ser desenvolvido para o local do projecto e deve 
incluir Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) contra os quais a gestão dos resíduos pode ser auditada; 

 Todos os trabalhadores, contratados e visitantes ao site devem ser informados dos procedimentos correctos de 
gestão de resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais e perigosos na fonte; 

 As áreas de armazenamento e eliminação dos resíduos devem estar localizados a pelo menos 100m dos recursos 
de águas superficiais ou importantes linhas de drenagem. 

Resíduos Perigosos 

 O Plano de Gestão Integrada de Resíduos para a instalação, deve cobrir a gestão de resíduos sólidos e líquidos 
perigosos que emana da plantação, da instalação de compostagem e do curral;   

 A descarga de efluentes deve ser gerida para atender aos mais rigorosos valores apresentados no Apêndice A 
(Padrões de Efluentes Sanitários) e os valores das normas no Apêndice B (Níveis do Efluente do IFC para a 
Produção Pecuária de Mamíferos) no relatório de Estudo de Resíduos e Sub-produtos (Volume 2). 

 Antes da eliminação segura, todos os resíduos perigosos devem ser temporariamente armazenados numa 
instalação temporária de armazenamento de resíduos perigosos. Esta instalação deve ser projectada para incluir a 
contenção secundária alinhada e coberta para proteger o conteúdo do tempo (luz solar e chuva). Se os resíduos 
são corrosivos, a base da instalação de armazenamento deve ser alinhada com um revestimento resistente ao 
ácido; 

 Sempre que possível, os recipientes vazios dos produtos químicos perigosos devem ser devolvidos aos 
fornecedores. Onde os recipientes para resíduos químicos (como hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos 
laboratoriais, agentes desengordurantes) não possam ser devolvidos aos fornecedores, eles devem ser lavados 
três vezes, perfurados para evitar a reutilização, e armazenados em uma área segura até que eles possam ser 
eliminados em segurança. A água de lavagem não pode ser eliminada directamente para o ambiente; 

 Os recipientes vazios de pesticidas, devem ser eliminados de acordo com as Normas de Opções de Gestão para 
Recipientes Vazios de Pesticidas da FAO (FAO 2008); 

 De acordo com as Normas da FAO (2008), é expressamente proibido queimar recipientes de pesticidas vazios. 
Orientações específicas sobre a gestão de recipientes de pesticidas vazios é dada pela FAO (2008); 

 Um procedimento de gestão de hidrocarbonetos e/ou procedimento de gestão de produtos químicos perigosos para 
instalações deve ser desenvolvido e implementado. Cópias deste documento devem ser disponibilizadas em 
instalações designadas onde os hidrocarbonetos são usados ou armazenados. O objectivo deste procedimento é o 
de fornecer o armazenamento e manuseamento adequados dos hidrocarbonetos e outros produtos químicos 
perigosos, incluindo de hidrocarbonetos de resíduos no local, e portanto, evitando qualquer forma de contaminação; 

 O implementador deve manter um inventário actualizado de todos os produtos químicos perigosos aprovados para 
utilização no local; 

 Recomenda-se que o solo contaminado por hidrocarbonetos deve ser imediatamente removido e eliminado numa 
instalação de compostagem como resíduo perigoso; 

 MSDS para todos os produtos químicos deve estar prontamente disponível no local (nos pontos de 
armazenamento, manuseamento e utilização) e as precauções estipuladas nestes, devem ser obedecidas a todo 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd             58                    EcoFarm Mozambique Lda  

momento. Todos os trabalhadores devem ser treinados em matérias da gestão correcta das instalações 
delimitadas, incluindo a descarga dos líquidos recolhidos; 

 Kits para derrames devem estar prontamente disponíveis em pontos estratégicos por todo o local e os 
trabalhadores deve estar treinado sobre o uso correcto desses kits; 

 Nenhuns resíduos perigosos devem ser eliminados em drenos, uma vez que isto pode provocar impactos negativos 
no desempenho dos tanques sépticos;   

 Ha duas potenciais opções de eliminação dos resíduos médicos, que devem ser geridas de acordo com o 
procedimento de gestão descrito no Anexo 3 do ICC Gestão de Resíduos Médicos (2011) e as exigências da 
legislação Moçambicana. A primeiro seria transportar este material para o hospital Geral em Chemba para 
eliminação adequada. A segunda seria incinerar o material no local para torná-lo inofensivo e depois eliminá-lo no 
aterro do local.  

Carcaças de Animais do Curral – resíduo perigoso 

 Medidas devem assegurar a protecção adequada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

 Os sistemas de gestão de resíduos animais envolvendo a recolha, transporte, tratamento e utilização (mais do que 
eliminação) de resíduos, para reduzir os impactos adversos, devem ser implementados; 

 As carcaças de animais devem ser adequadamente geridas e eliminadas rapidamente, para evitar a propagação de 
doenças e odores, e evitar a atracção de vectores. Para este fim, o implementador deve desenvolver e implementar 
um procedimento para a eliminação eficiente das carcaças; 

 Deve ser implementada a gestão das carcaças e mecanismos de eliminação tais que as carcaças de animais não 
sejam recicladas em alimentos para animais;  

 A gestão de carcaças de animais e mecanismos de eliminação a serem implementados, devem incluir as seguintes 
medidas: 
o Armazenar as carcaças até a sua recolha, preferencialmente usando o arrefecimento para prevenir a 

putrefacção; 
o Usar uma empresa de recolha, confiável e registada aprovada pelas autoridades locais, que elimine as 

carcaças por esquartejamento ou incineração, de acordo com a causa da mortalidade; 
o A incineração apenas deve ser conduzida em instalações autorizadas, operando sob padrões reconhecidos 

internacionalmente para a prevenção e controle da erosão; 
o Onde não esteja disponível a recolha autorizada de carcaças, o enterro no local pode ser uma das únicas 

alternativas viáveis, se permitido pelas autoridades competentes. Tanto no local do projecto, como fora, as 
áreas de enterro devem ser acessíveis para a maquinaria de terraplanagem e devem ter solos estáveis, de 
baixa permeabilidade com suficiente separação física das casas e recursos hídricos para evitar a 
contaminação por vapores ou lixívia dos materiais enterrados em decomposição. 

Compostagem – resíduos perigosos 

 Uma combinação de medidas de desenho e construção, gestão de operações, monitoria e remediação, é 
geralmente necessária para lidar com a gama de potenciais impactos ambientais para uma instalação de 
compostagem; 

 As técnicas de gestão ambiental devem atender aos requisitos mínimos especificados pelas Exigências Mínimas de 
Desenho para a instalação e os efluente da instalação de compostagem devem atender às descargas exigidas 
fornecidas no Apêndice B do relatório de Estudo de Resíduos e Subprodutos. 
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 Um plano de monitoria da água é necessário para o local e, em especial, a instalação de compostagem. É 
necessária uma avaliação de base da qualidade da água (superficial e subterrânea), antes do início da construção 
do local, para estabelecer as características da água antes do estabelecimento do local e deve descrever (quando 
pertinente) os pontos de descarga e os pontos de monitoria. 

 A instalação de compostagem deve ser operada de acordo com as exigências do projecto, para minimizar as 
emissões de odor; 

 A compostagem aeróbica e anaeróbica e os progressos orgânicos relacionados, devem ser operados, geridos e 
mantidos de tal forma que (sempre que relevante) as condições anaeróbicas são mitigadas; 

 A compostagem anaeróbica e processos orgânicos relacionados devem ser operados, geridos e mantidos para 
conter, extrair e tratar todo o biogás gerado. Como tal, os procedimentos de operação relevantes devem ser 
desenvolvidos e mantidos de acordo com as exigências e e normas nacionais e internacionais; 

 Quaisquer produtos orgânicos, contaminados, resíduos e resíduos processados, são armazenados de acordo com 
as exigências do projecto e eliminados como resíduos perigosos. 

Gestão de resíduos gerais e perigosos 
não processados 

 Impacto das perturbações  - 
Produção de odores, impacto visual 
e atracção de pragas e vermes 

Para além das medidas de mitigação para a Poluição da Terra e Água: 

 A direcção predominante do vento e a posição relativa das comunidades precisa de ser tomada em consideração, 
ao identificar os potenciais locais para o novo aterro sanitário. Mais especificamente, a instalação não deve estar 
localizada contra o vento de qualquer comunidade num raio de 1km do local. 

Eliminação de águas residuais 
sanitárias e lama de esgoto 

 Poluição do solo e impactos da 
perturbação da água 

  (odor e moscas) 
 

 Toda a água e esgoto doméstico de todos os locais, devem ser desviados para os tanques sépticos para seu 
tratamento, e as descargas dessas instalações devem atender os padrões de descarga, confirme indicado no 
Apêndice A do relatório de Estudo de Resíduos e Subprodutos. A lama de esgoto dessas instalações, deve ser 
gerida e descrita nas Normas de EHS para a Água e Saneamento (2007d), ou seja, estabilizar por secagem em 
leitos construídos para o fim ou por compostagem. A lama estabilizada pode ser, então, seca e ou eliminada no 
aterro proposto ou, alternativamente, aplicada como condicionador de solo, visto que os níveis de constituintes 
tóxicos são suficientemente baixos. Se a aplicação do solo for adoptada, a contaminação do solo deve ser evitada e 
o padrão de solo, prescrito pelo BAD (Apêndice C) deve ser obedecido. A lama pode ser tratada na instalação de 
compostagem antes da sua utilização. 

 O pré-tratamento de óleos e gorduras contendo efluentes de cantinas pelo uso de filtro de gorduras antes da 
descarga para as instalações de tratamento de esgotos; 

 Os banheiros químicos não devem ser usados durante o período de construção, a não ser que o conteúdo não 
possa ser eliminado de forma que não represente ameaça para o ambiente. Ao invés, alternativas como uma latrina 
melhorada ventilada (VIP), banheiros de compostagem ou similares, devem ser considerados, como alternativas 
preferidas; 

 Se as VIPs forem usadas, elas devem estar alinhadas, mantidas e localizadas de uma forma que minimize o risco 
de contaminação dos recursos hídricos superficiais e sub-superficiais; 

 As instalações sanitárias dentro da área da plantação devem estar localizadas a pelo menos 50m de qualquer 
massa de água ou conduta que leve a uma massa de água;  

 Se as latrinas móveis forem usadas, estas instalações devem ser esvaziadas e higienizadas diariamente e o uso de 
latrinas químicas deve ser proibido; 
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 Todas as instalações de tratamento de esgotos devem ser bem mantidas. Com esta finalidade, pelo menos um 
trabalhador no local do projecto, deve ser treinado para manter o(s) sistema(s); 

 O desempenho dos sistemas de tratamento de esgotos deve ser monitorado regularmente. Quando um sistema é 
identificado como tendo um mau desempenho, a causa do mau desempenho deve ser investigada atempadamente, 
e devem ser postas em prática medidas de mitigação para restaurar o desempenho o mais rapidamente possível; 

 Em casos em que a lama tenha que ser removida do(s) sistema(s), ela deve ser eliminada de uma forma que 
minimize o potencial risco à saúde humana e ao ambiente, e deve respeitar a legislação Nacional; 

 O programa de monitoria ambiental para as instalações de tratamento de esgotos deve incorporar pontos de 
monitoria que sejam capazes de detectar um impacto negative sobre o ambiente associado à descarga de esgoto 
tratado. 

Eliminação de esgoto sanitário e lama 
de esgoto 

 Impactos à saúde dos 
trabalhadores e comunidades 

 Quaisquer funcionários encarregados da gestão dos sistemas de esgoto e saneamento, devem ser vacinados 
contra as principais doenças associadas a estes fluxos de resíduos. 

 

Eliminação de escoamento e de águas 
pluviais 

 Poluição da terra e da água 

 A gestão de todo o escoamento deve cumprir, no mínimo, com as exigências da legislação Moçambicana, mas de 
preferência com as exigências das Normas Gerais de EHS do IFC (2007a) e outras normas relevantes do IFC; 

 Um Plano de Gestão das Águas Pluviais deve ser desenvolvido para todo o local do projecto e deve incorporar 
medidas para desviar águas pluviais limpas para fora dos estoques, áreas de armazenamento e eliminação de 
resíduos e outras áreas operacionais;  

 As medidas de mitigação devem ser destinadas a reduzir o contacto entre as águas pluviais e quaisquer materiais 
perigosos (como produtos químicos e hidrocarbonetos);  

 De forma a minimizar a descarga de poluentes e a quantidade de escoamento que necessitam de tratamento, todo 
o escoamento de águas pluviais deve ser segregado adequadamente e o escoamento de águas limpas deve ser 
desviado para evitar misturá-la com água contendo um elevado conteúdo de sólidos para minimizar o volume de 
água a ser tratado antes da descarga; 

 Todo o escoamento das áreas da central e lavagem das máquinas deve passar por um filtro de óleo e deve ser 
tratado como perigoso devido a presença de hidrocarbonetos. Toda a outra água de escoamento deve passar por 
um filtro de sedimentos para remover a maioria dos sólidos suspensos antes da descarga para o ambiente. Todo o 
material assentado deve ser eliminado para o aterro sanitário; 

 A qualidade de todos os fluxos de resíduos líquidos descarregados do local, incluindo águas pluviais, deve ser 
monitorada regularmente para assegurar o cumprimento das exigências da legislação e padrões relevantes; 

 Pontos de origem de efluentes do curral, devem ser recolhidos e ou usados no processo de compostagem ou 
tratados antes de serem eliminados, conforme é exigido pelas normas de efluentes do IFC para a produção 
pecuária de mamíferos (2007b);  

 Todos os pontos de não origem de efluentes dos currais, devem ser geridos através da implementação adequada 
de uma estratégia de gestão de nutrientes (FAO 2006); e 

 Os efluentes da instalação de compostagem, devem ser geridos da mesma forma recomendada pelo ponto de 
origem de efluentes de currais. 
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Categoria do Impacto – Qualidade do Ar 

Qualidade do Ar: Estabelecimento/ Construção 

Geração de poeira  Estes impactos são abordados na Categoria de Impactos – Tráfego & Transporte 

Qualidade do Ar: Operação 

Emissões de ferrugem das caldeiras da 
central: excess de padrões para 
exposições a longo prazo 
(residenciais) para  PM10, PM2.5; SO2, 
CO, NO2, POM, PAHs, Dioxinas & 
Furanos 

 A instalação de controle de emissões – precipitador electrostático (ESP) ou purificador húmido completo) – seja qual 
for o mais eficaz, como especificado no projecto co-gerador da central. 
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9 MONITORIA E AVALIAÇÃO 
 

 9.1 Introdução 
 
A EcoFarm irá estabelecer procedimentos para monitorar e medir a eficácia do PrGAS, bem como 
o cumprimento de quaisquer obrigações legais e/ou contratuais relacionadas e exigências 
regulatórias e padrões semelhantes aos requisites da Cláusula 4.5.1 do ISO 14001:2004. Onde o 
governo ou outro terceiro tenha a responsabilidade de gerir os riscos específicos e impactos 
associados às medidas de mitigação, a EcoFarm irá colaborar no estabelecimento e monitoria de 
tais medidas de mitigação. Se for caso disso, a EcoFarm irá considerar envolver representantes 
das Comunidades Afectadas a participarem nas actividades de monitoria.  
 
Uma série de medidas de monitoria e avaliação que estejam de acordo com o Padrão de 
Desempenho 1 da IFC, foram adoptadas e são descritas abaixo. 
 

 9.2 Verificação e Monitoria 
 
A verificação e monitoria serão implementadas e exige-se que assegurem que as actividades de 
gestão do PGAS estejam a ser implementadas e que os resultados desejados estejam sendo 
alcançados. Se não, a acção correctiva deve ser identificada e implementada. Esta componente 
inclui cinco principais actividades: 

 Definição de objectivos e metas; 

 Monitoria das variáveis seleccionadas de qualidade de E&S, como definido nos objectivos e 
metas;  

 Inspecções contínuas, e melhoria continua do estado geral das operações;  

 Auditorias internas para avaliar a robustez do PGAS e POPs ou focar-se numa questão 
específica de desempenho; e,  

 Auditorias externas para prestart verificação independente da eficácia do PGAS e dos seus 
relatórios e procedimentos associados.  

 
9.2.1 Objectivos e metas de desempenho 
 
Os objectivos e metas de desempenho (indicadores mensuráveis) contra os quais o desempenho 
do projecto pode ser medido e monitorado, serão desenvolvidos como parte da preparação do 
relatório de PGAS e POP, e acordados para actividades em todas as fases da vida do projecto. 
Esses objectivos e metas serão claramente definidos e incorporados, caso seja necessário, como 
obrigações contratuais que têm de ser cumpridas por terceiros. Ao fazê-lo, a EcoFarm será mais 
capaz de gerir os seus riscos e obrigações de SSMA. Os objectivos e metas serão avaliados 
regularmente. Em casos onde os objectivos e metas não sejam alcançados, novas declarações e 
métodos avaliados, indicando as propostas medidas correctivas, serão desenvolvidas e 
aprovadas. 

 
9.2.2 Programas de Monitoria 
 
A EcoFarm e seus empreiteiros irão estabelecer procedimentos para monitorar e medir a eficácia 
dos planos de gestão, bem como o cumprimento de quaisquer obrigações legais e/ou contratuais 
e exigências regulatórias. As variáveis que devem ser monitoradas devem ser definidas nos 
respectivos PGASs a serem desenvolvidos. Os resultados obtidos do programa de monitoria 
serão estruturados e apresentados para avaliação de forma contínua, para que caso os objectivos 
e metas sejam alcançados, as acções correctivas possam ser tomadas.  
 
É necessário que todos os programas de monitoria sejam chefiados por pessoal adequado na 
estrutura organizacional. Se for o caso, a EcoFarm irá considerar envolver os representantes das 
comunidades afectadas para participarem nas actividades de monitoria. Onde não existam as 
habilidades necessárias, ou onde estejam envolvidos impactos significativos, a EcoFarm 
contratará especialistas externos para verificarem a sua informação de monitoria. Em casos onde 
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os terceiros têm a responsabilidade de gerir os riscos e impactos específicos e as medidas de 
mitigação associadas, a EcoFarm irá colaborar no estabelecimento e monitoria de tais actividades.  
 
9.2.3 Inspecções permanentes e melhoria contínua  
 
A inspecção permanente e a melhoria contínua, farão parte da principal componente do PGAS, na 
medida em que os documentos associados ao PGAS serão regularmente analisados e 
actualizados. Será feita pesquisa sobre certos aspectos, para refinar a gestão ambiental e para 
garantir que os níveis de protecção ambiental descritos no PrGAS são alcançados. 
 
Devido à natureza transitória da fase de construção, a maior fonte de informação será obtida 
através da inspecção visual permanente. Ao mesmo tempo, alguns potenciais impactos são 
difíceis de monitorar quantitativamente, como a erosão do solo e a gestão de resíduos. Será 
desenvolvido um regime de inspecção permanente, mas pragmático, que permite que as 
potenciais transgressões de SSMA sejam identificadas proactivamente para que a mitigação 
possa ser rapidamente e eficazmente implementada. 
 
9.2.4 Auditorias Internas e Externas  
 
As auditorias do desempenho ambiental do projecto será realizada anualmente por instituições 
credenciadas. O objectivo das auditorias será de: 

 Avaliar o cumprimento das condições da Licença e Certificação Ambiental,  

 Determinar se os objectivos e metas definidos nos PGASs e POPs estão a ser alcançados, 
e 

 Assegurar o cumprimento dos princípios relevantes do IFC.  
 
Os resultados das avaliações ambientais externa, interna e informal serão registados e os itens 
que requerem acção serão identificados. A implementação dessas acções será avaliada na 
auditoria seguinte. 
 
Se os dados de monitoria e os relatórios de inspecção destacarem problemas, uma auditoria 
interna pode ser usada para determinar a origem do problema e definir acções para evitar a sua 
repetição. As três principais áreas para auditorias são eficiências operacionais das instalações, 
procedimentos do projecto e sua implementação, e desempenho de SSMA dos Empreiteiros.  
 

 9.3 Comunicação de Incidentes, Não Cumprimento e Acção Correctiva  
 
9.3.1 Documentação e Comunicação de Incidentes  
 
A EcoFarm e os seus contratados irão desenvolver procedimentos para a gestão de incidentes de 
SSMA, sujeitos a aprovação pela direcção senior da EcoFarm. Será concluído um relatório para 
todos os incidentes, e as acções apropriadas, sempre que necessário, para minimizar quaisquer 
potenciais impactos. As autoridades Moçambicanas relevantes serão informadas sobre qualquer 
incidente ambiental, em conformidade com os requisitos legislativos.  
 
Será desenvolvido um procedimento para comunicar as queixas de SSMA das comunidades 
afectadas e trabalhadores, antes do início das actividades e será aplicável a todas as fases. A 
notificação de um incidente ou emergência irá incluir o seguinte: 

 Descrição do incidente; 

 O local da emergência ou incidente; 

 O nome e número de telefone da pessoa de contrato designada; 

 A hora da emergência ou incidente; 

 A suspeita causa da emergência ou incidente; 

 O dano ambiental e/ou perturbação ambiental causada, ou suspeita de ser causada, pela 
emergência ou incidente; e  

 A acção tomada para prevenir futuras ocorrências do incidente e mitigar qualquer dano e/ou 



Programa de Gestão Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      64         EcoFarm Mozambique Lda  

perturbação ambiental causada pela emergência ou incidente. 
 
Os requisitos de comunicação e documentação de incidentes serão baseados nos princípios de 
melhores práticas, e terão em conta os seguintes requisitos: 

 Documentos associados com o PGAS serão regularmente analisados e actualizados por 
todas as partes de gestão ambiental; 

 Auditorias ambientais externas serão conduzidas trimestralmente durante a fase de 
construção e anualmente durante a fase de operação por instituições credenciadas que são 
aprovadas pelas autoridades locais. Auditorias internas serão conduzidas regularmente 
durante o tempo de vida do projecto. O objectivo das auditorias será o de avaliar o 
cumprimento das condições da Licença Ambiental, e os objectivos e metas definidos no 
PGAS, e as suas várias ferramentas de gestão; 

 Os resultados das análises ambientais externas, internas e informais serão registados  e os 
itens que requeiram acção, serão identificados a partir das recomendações feitas e Planos 
de Acção desenvolvidos; 

 A EcoFarm é obrigada contratualmente a cumprir todas as recomendações razoáveis, e a 
implementação do PGAS aplicável. 

 
9.3.2 Não cumprimento 
 
Um PGAS ou POP é considerado como não tendo sido cumprido, quando: 

 Há evidências de violação das recomendações do documento, suas especificações 
ambientais ou das Demonstrações de Método ou Procedimentos; 

 Se as actividades da empresa tiverem lugar fora dos limites legais da área de concessão; 

 Danos ambientais causados por negligência; 

 Pessoal falha no cumprimento das instruções correctivas ou outras que tenham sido 
emitidas como medidas correctivas; e 

 Pessoal falha em responder adequadamente às queixas públicas ou das autoridades 
Moçambicanas. 

 
9.3.3 Acções Correctivas  
 
A fim de garantir o cumprimento do PGAS, um sistema de aviso ao pessoal e disciplinar, precisará 
de ser desenvolvido. O Sistema desenvolvido irá tratar da não conformidade e acções correctivas 
e será de padrões internacionais similares ao ISO 14001:2004. Há vários mecanismos para 
implementação da acções correctivas e eles incluem instruções verbais, instruções escritas e 
anúncios de contratos. 
 
Instruções Verbais são prováveis de ser a mais frequentemente usada forma de acções 
correctivas e são dadas em resposta a pequenas transgressões que são evidentes durante as 
inspecções de rotina do local. Instruções verbais também são usadas para criar mais consciência 
entre os Empreiteiros, uma vez que frequentemente as transgressões são em função da falta de 
consciência. 
 
Instruções Escritas serão dadas após uma auditoria. As instruções escritas irão indicar a fonte 
ou fontes dos problemas, e as propostas soluções para esses problemas. A implementação 
dessas soluções também pode ser avaliada numa auditoria de acompanhamento e mais 
instruções escritas emitidas se necessário. Todas as instruções escritas serão centralmente 
registadas para garantir que há um registo auditável de tais instruções e como elas foram 
respondidas.  
 
Um anúncio de concurso é a forma mais extrema de anúncio escrito, porque reflecte a 
transgressão como uma potencial violação do contrato. Se não houver resposta adequada para 
um anúncio de contrato, então, o próximo passo pode ser ter um empreiteiro removido do local e o 
contrato cancelado. Os contratos devem ser esboçados com isto em mente.  
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 9.4 Análise da Gestão 
 
O processo de análise da gestão está em manter-se o princípio de melhoria continua. Como tal, a 
EcoFarm irá desenvolver um procedimento de análise de gestão para assegurar que a Empresa 
define e mantem um processo documentado e agenda para os Directores Seniores para ESTES 
analisarem periodicamente a pertinência contínua, conveniência e eficácia de um PGAS. A análise 
de gestão, que será feita regularmente, irá incluir uma análise dos relatórios de auditoria interna e 
externa. O objectivo da análise é o de examinar de forma crítica, a eficácia do PGAS e da sua 
implementação e decidir sobre as potenciais modificações, como e quando necessário.  
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