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PREÂMBULO 
 
Este Plano de Reassentamento foi elaborado em conformidade com os requisitos da República de 
Moçambique; Regulamentos sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas, Decreto, 31/2012 de 8 de Agosto do Conselho de Ministros. 
 
No entanto, é importante notar, como salientado na secção 1.1 - Introdução - que a concepção  do 
projecto foi projectada especificamente para evitar a necessidade de quaisquer habitações ou 
agregados familiares serem fisicamente realocados de um local para outro local. O projecto, no 
entanto, resultará na perda de algumas áreas agrícolas cultivadas para facilitar o estabelecimento 
de infraestruturas de irrigação e, em alguns casos, será necessário mudar as estruturas não-
residenciais associadas como galpões de armazenamento de grãos e cabanas de descanso 
principalmente. A extensão das estruturas cultivadas e associadas existentes que precisam de ser 
levadas para o projecto serão mantidas a um mínimo absoluto.  
 
Por esta razão, este Plano de Reassentamento e o seu Plano de Implementação associado 
concentram-se no deslocamento económico (sensu Padrão de Desempenho 5 da Corporação 
Financeira Internacional), em vez de deslocamento físico. 
 
O objectivo primário do plano é garantir que as pessoas afectadas pelo projecto estarão pelo 
menos tão bem como eram antes do início do projecto quando o projecto estiver estabelecido e 
operacional, e o desenvolvedor do projecto está empenhado em fazer esforços para assegurar 
que as pessoas estejam em melhor situação como resultado do projecto. 
 
Consequentemente, este plano é referido como um plano de Reassentamento/Plano de 
Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência (PR/PRMS), uma vez que isto reflete sua 
intenção fundamental com mais precisão do Plano de Reassentamento sozinho. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 
 
 
 
  

  
AdI Área de Influência  
AfDB Banco Africano de Desenvolvimento 
AIAS Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
AIS Avaliação de Impacto Social 
AT Autoridade Tradicional 
CAP Comunidade Afectadas pelo Projecto 
CES Coastal & Environmental Services  
COCO Cooperativa de Canaveiros Organicos 
Co-op Co-operativa  
CTT Comitê Técnico de Trabalho 
DFI Instituição Financiadora de Desenvolvimento  
DUAT Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra 
EHS Ambiente Saúde e Segurança  
EIA Avaliação de Impacto Ambiental 
EPFI Instituições Financeiras dos Princípios do Equador  
GIZ Gesellschaft fŭr Internationale Zusammenarbeit  
GdM Governo de Moçambique  
GRH Gestor de Recursos Humanos   
IFC Corporação Financeira Internacional  
MICOA Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental 
MITADER Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural (antigo MICOA) 
MoA Ministério da Agricultura  
NO Nota de Orientação 
OLC Oficial de Ligação com a Comunidade 
ONG Organização Não Governamental  
PAP Pessoas Afectadas pelo Projecto 
PAR Plano Acção de Reassentamento 
PD Padrão de Desempenho 
PI&A Partes Interessadas e Afectadas  
PMMS Programa de  Melhoramento dos Meios de Subsistência 
PO Procedimento operacional 
PRMMS   Plano de Restauração e  Melhoramento dos Meios de Subsistência  
PRMS Plano de  Restauração dos Meios de Subsistência  
SDAE Serviços Distritais de Actividades Económicas 
SDPI Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estrutura   
SEBS Levantamento Socioeconómico de Base  
SEP Plano Engajamento das Partes Interessadas 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 
Salvo indicação em contrário no texto, os seguintes significados são atribuídos a estes termos 
(não por ordem alfabética): 
 

Área de Influência  
O termo “área de influência” (AdI) aqui refere-se especificamente aos  limites da parcela 
de terra demarcada (Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra, ou DUAT) do projecto 
proposto. Este contorno é mostrado na Figura 1.2. 

Infraestrutura 
Associada / s 

O termo “infraestruturas associadas” refere-se a todas as estruturas externas, móveis, 
auxiliares encontradas nas propriedades rurais avaliadas dentro da Adi da propriedade. O 
termo abrange uma gama de diferentes tipos de estrutura, de galpões agrícolas 
relacionados, galpões de armazenagem de grãos, sombreamento ou casas de descanso. 

Censo 

O censo é o Estudo Socioeconómico de Base (SEBS) que foi conduzido a cada agregado 
familiar que possui terra dentro da Adi dentro da propriedade. A justificativa para esta 
pesquisa foi determinar o número de Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAP) e fornecer 
os dados de base necessários para determinar os critérios de elegibilidade para a 
compensação. 

Proponente O proponente refere-se a EcoFarm Moçambique Lda. (ou “EcoFarm”). 

Compensação 

No âmbito deste projecto, a compensação refere-se a uma série de mecanismos que o 
proponente irá desenvolver para apoiar aqueles agregados familiares que possuem terra 
afectadas pela propriedade com os meios necessários para restaurar a sua subsistência 
anterior subsequente à aquisição/alteração  de terrenos. Compensação refere-se quer a: 

- Um pagamento oferecido (por meio de um contrato de direito) para um agregado 
familiar afectado [cuja posse da terra (machamba) está dentro da AdI do projecto] 
para a perturbação e/ou perda de colheitas, árvores produtivas e/ou estruturas 
associadas; ou 

- Qualquer medida posta em prática para garantir que uma família afectada está 
melhor situação após deslocamento económico (isto pode incluir o fornecimento de 
terra alternativa, de transição ou de apoio à agricultura etc.). 

 
Pacotes de compensação serão baseados em discussões com uma comissão de trabalho 
a ser estabelecida entre as Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs) e funcionários 
do governo de Moçambique em conformidade com os Regulamentos de Moçambique 
sobre o processo de reassentamento resultante de Actividades Económicas (Decreto 31 
de 2012). 

Consulta 

A consulta com as Partes Interessadas, e Afectadas (PI&As), bem como as comunidades 
afectadas é de importância central para a execução do presente relatório. Este termo 
engloba os seguintes elementos, alguns dos quais requerem acções específicas a serem 
realizadas pelo proponente: uma disseminação rápida de informações, um livre fluxo de 
troca de informações, bem como a oportunidade para as partes interessadas ou  as 
pessoas afectadas pelo projecto expressarem suas preocupações e terem contribuição 
significativa para a execução do processo. 

Data limite 

A data limite é a data após a qual nenhuns campos agrícolas recém-criados, culturas e/ou 
árvores, bem como estruturas dentro da AdI da propriedade, não serão compensados 
pelo cliente. Neste projecto, o Estudo Socioecoómico de Base (SEBS)  marcou a data 
limite. A equipe social da CES divulgou esta data-limite para CAPs da propriedade 
durante uma visita ao local de 06 a 20 Novembro de 2013. 

Deslocamento 
económico 

Este termo refere-se principalmente à perda e/ou distúrbio de terras agrícolas (terras 
agrícolas, ou machambas como estas são referidas localmente) e estruturas associadas. 
É definido como qualquer “perda de fluxos de rendimento ou meios de subsistência 
resultantes da aquisição de terras ou o acesso aos recursos obstruídos” (IFC, 2002: ix). 

Serviços de 
Ecossistemas 

Serviços de Ecossistemas é um termo que é usado neste relatório para descrever os 
modos pelos quais recursos e processos fornecidos pelo meio ambiente natural (ou 
ecossistema) são usados por, ou úteis para as pessoas. 

 Enquadramento de 
Direitos  

Esta é uma estrutura que categoriza cada família proprietária da machamba afectada e a 
compensação que a família tem direito. O quadro serve para cobrir e proteger as partes 
elegíveis, tornando claro o que cada família afectada tem direito a receber como 
compensação pelo deslocamento económico. 

Avaliação Impacto 
Ambiental e Social 

Uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) refere-se a um conjunto de 
relatórios que estão preparados para identificar e mitigar potenciais efeitos negativos bem 
como optimizar os efeitos positivos induzidos pelo projecto. O processo permite que as 
autoridades do governo cheguem a uma decisão sobre se um projecto deve ser 
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aprovado, e também é usada para informar os pedidos de financiamento para Instituições 
de Financiamento do Desenvolvimento (DFIs). 

Propriedade 

“A propriedade” refere-se a farma de cana de açúcar orgânica e gado que será 
estabelecida pelo proponente em três parcelas de terra a serem emitidas para a EcoFarm 
pelo Governo de Moçambique. A propriedade, portanto, não inclui  as parcelas de terra 
possuídas pela comunidade (DUAT). 

Posse de Terra 
A posse da terra é definida neste relatório como qualquer pedaço de terra que pertence a 
uma das famílias. Tal posse de terra pode ter uma casa ou uma pequena machamba 
nela, ou pode ser um campo agrícola pertencente a uma casa particular. 

Avaliação de Posse de 
Terra 

Este termo descreve o inventário de todas as propriedades rurais (tudo o que são terras 
agrícolas) e estruturas associadas na AdI da propriedade. 

Pessoa / Pessoas 
Afectadas pelo Projecto 

Neste relatório, o termo “Pessoa/Pessoas Afectadas pelo Projecto” (CAP) é geralmente 
usado para se referir a qualquer pessoa que é afectada pelo deslocamento económico. O   
Manual para preparar um PAR da Corporação financeira Internacional (IFC) (2002) define 
CAP como: “qualquer pessoa que, como resultado da implementação de um projecto, 
perde o direito de possuir, usar, ou de outra forma beneficiar de um estrutura construída, 
terreno (residencial, agrícola ou pasto), culturas e árvores anuais ou perenes, ou qualquer 
outro activo fixo ou móvel, na íntegra ou em parte, temporária ou permanentemente” ibid.: 
x). Uma PAP pode, por conseguinte, também ser um indivíduo que não é parte de uma 
CAP. 

Mecanismo de 
Reclamações 

Um Mecanismo de Reclamações é um processo utilizado para a PAP apresentar 
formalmente reclamações para a EcoFarm, e oferece directrizes para o proponente sobre 
a forma de gerir e resolver essas  reclamações em troca. 

Herdade 

Este termo refere-se a um proprietário de casa em uma terra particular onde ele/ela vive 
com seus/suas membros do agregado familiar, bem como imediações da casa. Este 
último poderia incluir uma horta em frente da casa, uma estrutura  de cozinha fora, ou 
qualquer outra estrutura auxiliar pertencente a esse proprietário ou qualquer pessoa em  
sua família.  

Agregado Familiar 

O termo agregado familiar não se refere a uma construção física. Em vez disso, ele 
refere-se a um grupo de membros que partilham uma casa, renda, bens e/ou recursos, 
pelo menos, uma vez por semana. O termo considera a população de jure, ou seja, todos 

os membros, incluindo os migrantes, que se consideram parte de uma casa particular. 
Como qualquer deslocamento afecta inerentemente uma família e não apenas uma 
pessoa individual ou agricultor, a família é a unidade de análise (ou unidade que é 
medida) neste relatório. 

Machamba 
O termo “machamba” é usado neste relatório, em substituição da palavra “farma” ou 
“campo”. Em Moçambique, uma machamba refere-se a um pedaço de terra agrícola (seja 
esta a família ou propriedade individual) utilizado para a subsistência e/ou fins comerciais. 

Esquema de “Fomento” 

Esquema de “Fomento” é um componente do programa de extensão do proponente para 
a comunidade, operacional na propriedade, que envolverá apoiar cooperativas da 
comunidade para gerir as suas próprias plantações de cana em terras de propriedade 
comunitária e para melhorar a sua segurança alimentar. 

Regime de Plantio 

Neste contexto, “o regime de  plantio” refere-se a propriedades rurais agrícolas que 
estiveram sob algum tipo de  cronograma de plantio, plantadas com as culturas, ou estão 
em vias de serem preparadas para o plantio. Exclui, portanto, toda a terra em pousio (ou 
terra que não está plantada). 

Projecto 

O projecto refere-se ao Projecto de Irrigação e Cana de Açucar Orgânica da EcoFarm, 
bem como a sua componente de esquemas de fomento. A última componente não foi 
avaliada como parte do PRMMS, como a terra é terra de propriedade comunitária. No 
entanto, no presente relatório, a necessidade de um  PRMMS semelhante é sublinhada 
especificamente para os  esquemas de fomento para incorporar iniciou especificamente 
adaptado para terrenos de propriedade comunitária. 

Comunidade/s 
Afectadas pelo Projecto  

Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs) referem-se a essas comunidades que são 
afectadas pelo projecto. As CAPs para a propriedade incluem as comunidades de Galu, 
Chapo e Nhacalamo (consulte a Figura 1). 
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Área Qualificada de 
Não-Avançar  

Este termo refere-se a áreas que são desenvovíveis com qualificações e/ou restrições. 
Estas são áreas que o proponente deve tentar evitar no desenvolvimento; no entanto, cso 
o desenvolvimento tenha que prosseguir, medidas apropriadas de mitigação e 
compensação (conforme o Enquadramento de Direitos neste relatório) precisam ser 
observados. 

Custo de Reposição 

Este termo refere-se ao custo total para a substituição de um activo (por exemplo, 
estruturas, árvores ou machambas). O termo não equivale a custo de mercado, já que 
este pode variar significativamente sob condições de oferta e demanda, e pode ser menor 
do que o custo de reposição. 

Área Restrita de 
Avanço  

Áreas que são desenvolvíveis, mas com importantes restrições. Estas restrições 
importantes são definidas neste relatório. Áreas Restritas de Avanço são socialmente ou 
ecologicamente áreas sensíveis em que qualquer desenvolvimento deve ser limitadado a 
infraestrutura crítica, com uma pequena pegada. A comunidade de Nhacalomo (dentro da 
propriedade EcoFarm 2) foi definida no âmbito desta categoria. 

Partes Interessadas  

Uma Parte Interessada é definida como um indivíduo, grupo ou organização que tem 
interesse no projecto e que está (ou deveria estar) envolvido durante o processo 
consultivo do projecto. Para efeitos do presente relatório, essas partes interessadas em 
geral, referem-se aos agregados familiares e às pessoas que são afectadas pelo 
deslocamento económico, bem como as autoridades governamentais competentes que 
estarão envolvidas neste processo. As partes interessadas incluem também a força de 
trabalho futura. 

Comitê Técnico de 
Trabalho 

A criação de um comitê de trabalho que representa aqueles que são afectados por um 
projecto de reassentamento é uma parte central de qualquer processo de reassentamento 
ou deslocamento económico. O papel de um tal grupo é funcionar como uma central  ou 
mecanismo de comunicação e tomada de decisão para as PAP. 

Apoio Transitório 

A IFC usa o termo “Apoio Transitório” para descrever o suporte oferecido pelos 
proponentes do projecto previsto para remunerar pessoas economicamente deslocadas 
para o tempo necessário para restaurar a sua capacidade de geração de renda, os níveis 
de produção agrícola e padrão de vida (cf. IFC, 2012: p.7). O Manual de Operações do 
Banco Mundial sobre Reassentamento Involuntário (OP 4.12) [Banco Mundial, 2013 (b)] 
também especifica que os projectos precisam fornecer assistência ao desenvolvimento 
em adição a remuneração. No âmbito deste projecto, o termo engloba a prestação de 
terra alternativa e suporte inicial para ajudar os agricultores afectados pelo menos a 
colher seus primeiros rendimentos em sua nova terra antes da aquisição de terras. 

Grupos Vulneráveis 

O termo grupo vulnerável é definido como qualquer membro da comunidade que possa 
sofrer de forma desproporcional no processo de reassentamento ou, “enfrenta o risco de 
ser marginalizado pelos efeitos do reassentamento” (Huggins e Lappeman, 2012). O 
Banco Mundial [2013 (a)] define as pessoas vulneráveis como pertencendo a qualquer 
dos grupos seguintes: 
 Crianças sem-abrigo; 
 Pessoas com deficiência; 
 Jovens em risco; e 
 Povos indígenas. 

 
Os grupos vulneráveis também podem incluir, mas não estão limitados a (cf. Huggins e 
Lappeman, 2012): 
 Pessoas/famílias muito pobres; 
 Minorias étnicas; 
 Infantes e mulheres; 
 Agregados familiares sem segurança de posse (sem título legal de terra); e 
 Famílias chefiadas por mulheres. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução 

A EcoFarm Moçambique Lda., (EcoFarm, ou “o proponente”) está a estabelecer o Projecto de  
Irrigação e Cana-de-açucar Orgânica da EcoFarm no Distrito de Chemba, Província de Sofala, 
Moçambique. O projecto envolve duas componentes: uma propriedade e um esquema de  
produtores de fomento da comunidade. A propriedade será desenvolvida em três parcelas de terra 
ou “Direitos de Uso e Aproveitamento da Terras” (DUAT). O esquema de produtores de fomento 
será apoiado pelo proponente (através do fornecimento de irrigação e formação) na terra da 
comunidade, detida e gerida pelas cooperativas da comunidade (co-ops). Para este projecto, o 
proponente está aplicando para financiamento pelos governos de Moçambique e dos Países 
Baixos (referido como o consórcio do projecto). Para qualificar-se para esse tipo de financiamento, 
e para obtenção de uma licença ambiental a partir do Ministério para a Coordenação da Acção 
Ambiental (MICOA), que foi posteriormente substituído pelo Ministério de Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (MITADER), é necessária uma Ambiental e Avaliação de Impacto Social 
(AIAS). Em 2013, a Coastal & Environmental Services (CES) foi nomeada pelo consórcio para 
realizar esta AIAS aos padrões da Corporação Financeira Internacional (IFC). 
 
Nenhum reassentamento físico involuntário das famílias é desencadeado pela propriedade, 
embora alguns campos agrícolas (machambas) e infraestruturas associadas (principalmente 
celeiros de armazenamento de grãos e cabanas de descanso) serão perdidas para dar lugar aos 
pivôs da propriedade. Isso é conhecido como “deslocamento económico”, que a IFC define como: 
“[a perda] de fluxos de rendimentos ou meios de vida resultantes da aquisição de terras ou o 
acesso obstruído a recursos [...] resultante da construção ou operação de um projecto ou suas 
instalações associadas“ (IFC, 2002: p.ix). Embora terras agrícolas também possam ser afectadas 
por regime de produtores de fomento, o PR/ PRMMS não foi empreendido para o último esquema, 
como a terra pertence às comunidades. É, no entanto, recomendado que um PR/PRMMS 
semelhante seja desenvolvido especificamente para o regime de produtores de fomento, e este 
relatório pode fornecer uma directriz para o desenvolvimento desse plano. Isto deve ser adaptado 
para tirar proveito de iniciativas únicas específicas a este projecto. O relatório deve ser conduzido 
e apresentado às autoridades governamentais para aprovação antes de qualquer início de 
actividades em terra de propriedade comunitária. 
 
O relatório a seguir é suplementado por um Estudo Socioeconómico de Base (SEBS) dos 
agregados familiares e uma avaliação de terras agrícolas de todas as propriedades rurais e seus 
respectivos proprietários, realizada em cada um dos três DUATs da propriedade em Novembro de 
2013. Usando esses dados, o relatório foi elaborado como uma estrutura para o proponente 
adoptar e implementar de modo a compensar economicamente as pessoas afectadas pelos 
impactos negativos do projecto em seus meios de vida e bem-estar ocasionados pelo projecto, 
mas também para melhorar os meios de subsistência das famílias afectadas pelo projecto da 
propriedade. Foi elaborado em conformidade com o Padrão de Desempenho (PD) 5 da IFC sobre 
Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário, bem como os Regulamentos de Moçambique 
sobre o processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (Decreto 31 de 
2012). O relatório não considera possível deslocamento económico como parte do esquema de 
produtores de fomento do projecto, já que este será desenvolvido em terra de propriedade e 
gestão comunitária, mas o esquema de fomento da mesma forma deve estar sujeito a um PRMMS 
similar. 
 
Todos os agregados familiares afectados estudados não vivem em suas machambas ou campos 
agrícolas, mas sim em aglomerados residenciais em comunidades. Portanto, o relatório não é 
referido como um Plano de Acção de Reassentamento (PAR). Pelo contrário, como é em grande 
parte um projecto que beneficia a comunidade, é referido como um Plano de Restauração e 
Melhoramento dos Meios de Subsistência (PRMMS), embora a sua disposição e conteúdo aderem 
ao de um PAR normal. 
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1.2 Local do Projecto e Área de Influência 

O projecto será estabelecido na periferia oeste da Vila de Chemba, cerca de 50 km ao norte da 
Vila do Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze. Esta área foi escolhida por ser rica em solo 
aluvial, que é produtivo para o plantio de cana. 

 

Figura 1.1: Localização do Projecto de Irrigação e Cana-de-açucar Orgânica da EcoFarm  

 
A propriedade será desenvolvida em três DUATs, referidos na Figura 1.2 abaixo como “EcoFarm 
1, EcoFarm 2 e Tsoni Farm”. A área combinada em análise neste relatório é de 1,783ha, que é 
conceituada como Área de Influência (AdI) directa da propriedade a partir de agora. O esquema 
de produtores de fomento será estabelecido em três comunidades de propriedade de DUATs 
através de duas cooperativas comunitárias estabelecidas, nomeadamente Lambane, Chapo e 
Juventude. Além disso, serão desenvolvidOs pelo proponente Pivôs de Horticolas de 52ha 
também na terra da comunidade, para as comunidades, como parte deste esquema. Esta 
articulação deve também ser objecto de um relatório PRMMS similar. 
 
A Tabela 1.1 abaixo fornece os tamanhos das parcelas de terra incluídas no projecto. 
 
Tabela 1.1: parcelas de terra a serem desenvolvidas como parte do Projecto EcoFarm 

Entidade Legal Área de DUAT 

EcoFarm 1 916ha  

EcoFarm 2 672ha  

Tsoni Farm Lda. 195ha  

Cooperativa de Chapo  247ha 

Cooperativa de Lambane  256ha 

Cooperativa dos Jovens 492ha 

Pivô Horticultural  52ha 

TOTAL  2,830ha 
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A Figura 1.2 abaixo mostra a área do projecto, as principais estradas e assentamentos que 
cercam as plantações propostas. 
 

 

Figura 1.2: Área do Projecto de Irrigação e Cana-de-açucar Orgânica da EcoFarm 
Mapa: CES, 2014. 
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Como ilustrado pela Figura 1.2, o projecto é cercado por 19 comunidades, que têm uma 
população combinada estimada de 9,377 pessoas. Estas comunidades são consideradas 
Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs). A maior comunidade é Chemba, que consiste em 
quatro áreas residenciais e tem uma população total de aproximadamente 2.513 pessoas. Mais 
perto da própria farma, três comunidades são consideradas como directamente afectadas pela 
propriedade, como os seus membros possuem propriedades rurais agrícolas dentro da 
propriedade. Estas comunidades são Galu, Nhacalomo e Chapo. Este relatório, portanto, apenas 
considera que estas três comunidades, referidos como CAPs da propriedade. Deve ser revista a 
Avaliação de Impacto Social (AIS) (CES, 2014) do projecto para obter mais informações sobre 
todas as comunidades em torno do projecto, e sobre os impactos do projecto sobre estas 
comunidades. 

1.2.1 Actividades do Projecto 

A EcoFarm vai plantar cana orgânica em toda a propriedade, e vai irrigar as terras utilizando a 
água do Rio Zambeze. Além disso, uma fazenda de gado será estabelecida para apoiar este 
processo através do fornecimento de adubo orgânico. A cana de açúcar será processada (fora do 
local, em um local diferente que não faz parte do processo de AIAS) e enviada para o mercado 
europeu através do porto da Beira 
 
Além disso, a propriedade será um “centro” a partir da qual o consórcio vai apoiar várias 
cooperativas da comunidade para estabelecer plantações de cana de açúcar em sua própria 
comunidade de propriedade de DUATs. No âmbito do regime de produtores de fomento, o 
consórcio irá fornecer as cooperativas com infraestrutura de irrigação em seus respectivos 
DUATs, equipamentos agrícolas, fertilizantes e formação (inter alia), para a qual os membros da 
cooperativa vão vender sua cana produzida para a EcoFarm. Uma parte dos DUATs da 
comunidade também será irrigada pelo consórcio para as famílias plantarem as suas próprias 
culturas alimentares para apoiar a segurança alimentar entre as comunidades afectadas. 
 
As actividades do projecto estão resumidas na Tabela 1.2 abaixo. O relatório de AIAS (CES, 
2014) deve ser consultado para obter mais informações sobre cada uma das actividades do 
projecto. 

Tabela 1.2: Actividades do Projecto (propriedade e esquema de produtores de fomento) 

Desenvolvedor e Patrocínio EcoFarm Mozambique Lda.  

Local do Projecto  Distrito de Chemba, Província de Sofala, Moçambique 

Actividades do Projecto 

Operação da EcoFarm, apoiando esquema de produtores de fomento que consiste 
em três cooperativas comunitárias para: 
 A exploração de uma fazenda de gado na Tsoni Farm 
 Plantio e produção de cana orgânica para o mercado Europeu; 
 Criar um nicho de mercado para a produção de cana no Distrito de Chemba; 
 Oferecer oportunidades de emprego para a população local; e 
 Aumentar a segurança alimentar das famílias. 

Infraestrutura do Projecto 
Propostas 

 Infra-estrutura de irrigação; 
 Instalação de compostagem; 
 Análises laboratoriais de solos e foliar (terceirizado); 
 Oficinas e bunkers de armazenamento de combustível; 
 Alpendres para equipamentos agrícolas; 
 Estradas e manutenção de estradas; e 
 Abastecimento de água (toda a água será adquirida a partir do Rio Zambeze). 

Produto Chave  Cana-de-açúcar orgânica 

1.2.2 Justificativa do Projecto e Objectivos 

O projecto tem primariamente como premissas sobre as intenções do governo e do proponente 
em estimular um nicho de mercado para a produção de cana de açúcar através do 
estabelecimento de uma propriedade de cana irrigada e orgânica a partir da qual as comunidades 
ao redor de Chemba podem beneficiar-se por meio do emprego e da segurança alimentar. O 
projecto vai criar oportunidades locais de emprego, criadas não só pela própria propriedade (cerca 
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de 750 funcionários permanentes serão necessários), mas também através do regime de 
produtores de fomento que irão facilitar o emprego as pessoas locais pelas cooperativas 
comunitárias. De modo a reforçar a segurança alimentar das comunidades, uma parcela de 
DUATs da comunidade será irrigada pelo consórcio em que os membros da comunidade afectada 
podem plantar suas próprias culturas alimentares. 
 
Por último, os membros da comunidade irão também beneficiar de formação agrícola a ser 
oferecida como parte do esquema dos produtores de fomento. Este treinamento é referido como 
Projecto de Capacitação e Treinamento dos Produtores de Fomento da EcoFarm, e é em grande 
parte destinado a fornecer às cooperativas formação em gestão de governança para os membros 
envolvidos. Mais informações destes benefícios do projecto são apresentadas no Capítulo 6. 
 
No entanto, os potenciais impactos negativos do projecto sobre a terra e segurança alimentar, 
especialmente para esquema de produtores de fomento, como parte da componente de 
divulgação, não pode ser desarticulada a partir da discussão, mesmo que este não seja o foco do 
relatório. Conforme explicou, um PAR separado (ou PRMMS) terá de ser conduzido para o 
esquema de produtores de fomento, como a construção de pivôs e outras infraestruturas 
relacionadas com irrigação podem reduzir a disponibilidade de terras ou possivelmente agitar 
conflito sobre direitos de uso da terra. Os potenciais impactos negativos relacionados ao acesso à 
terra e segurança alimentar no futuro sobre a comunidade de propriedade da terra como parte do 
esquema de produtores de fomento devem ser avaliados antes de implementar o esquema de 
produtores de fomento. 

1.3 Potenciais Impactos do Projecto 

A Tabela 1.3 abaixo lista todos os impactos socioeconómicos do projecto que a AIA endereçou (cf. 
CES, 2014). O escopo dos impactos dizem respeito a todo o projecto, e não apenas a 
propriedade. 
 
Tabela 1.3:Impactos Sociais e Questões Identificadas através da Fase de Avaliação de Impacto 
Social do Projecto 

N° de 
Questão  

Questões Impactos Endereçado 

1 
Acesso reduzido à terra 
agrícola produtiva 

1.1 Deslocamento económico de 
alguma terra produtiva e/ou estruturas 
secundárias 

Neste PRMMS através da mudança 
da disposição dos pivôs revista e uma 
área restrita que não pode ser 
desenvolvida 

1.2 Acesso reduzido à terra produtiva 
e insegurança alimentar agravada 

Neste PRMMS através de mudanças 
de disposição dos pivô revistos, e 
uma proposta de programa de 
desenvolvimento dos agricultores que 
visa proporcionar terra alternativa, 
treinamento agrícola e apoio. 

2 
Acesso reduzido aos 
recursos naturais como 
serviços ecossistêmicos 

4.1 Acesso reduzido à vegetação 
natural e árvores 

Neste PRMMS através da mudança 
da disposição dos pivôs revista e uma 
área restrita que não pode ser 
desenvolvida 

3 
Influxo de pessoas que 
procuram emprego 

1.1 Migração interna temporária ou 
permanente por pessoas de fora em 
busca de oportunidades emprego 

Abordado no Estudo de Impacto 
Social (AIS), incentivando o 
proponente a elaborar um Plano de 
Trabalho, Recrutamento e Gestão de 
Influxo 

4 
Perda de locais sagrados 
e/ou culturalmente 
importantes 

5.1 Perda de locais para práticas 
culturais 

Através deste PRMMS  propondo 
pesquisa de sepulturas separada. A 
AIS também propôs a elaboração de 
um Plano de Gestão do Patrimônio 
Cultural. 

5.2 Perda de cemitérios /locais de 
enterro  
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N° de 
Questão  

Questões Impactos Endereçado 

5 
  Saúde, segurança e 
protecção 

6.1 Perigo de incêndio 

Através da AIS ao propor a um Plano 
de Resposta de Emergência 
elaboração para as comunidades 
afectadas directamente, bem como 
por ter quebra-fogos suficientes entre 
as plantações 

6.4 Pessoal de segurança 

A AIS aborda a questão do pessoal 
de segurança em detalhe, 
recomendando um Código de 
Conduta a ser desenvolvido para o 
uso de pessoal de segurança. 

6.5 Aumento do consumo de álcool 

A AIS aborda a questão de um 
eventual aumento do consumo de 
álcool, propondo vários mecanismos. 
Algumas delas incluem que a 
propriedade adopte uma atitude de 
tolerância zero em relação ao uso de 
álcool, bem como campanhas de 
testagem de álcool regulares. 

7 

Oportunidades de 
emprego e estimulação do 
crescimento económico na 
região 

7.1 Proporcionar oportunidades de 
emprego e treinamento de 
habilidades 

A AIS lidou com este problema com 
muitos detalhes, recomendando o 
proponente a desenvolver um Plano 
de Trabalho, Recrutamento e Gestão 
Influxo. 

8 
Engajamento das partes 
interessadas e 
comunidade  

8.1 Engajamento das partes 
interessadas e comunidade 

A AIS propôs o desenvolvimento de 
um Plano de Engajamento das Partes 
Interessadas 

 
Todos esses impactos foram revistos pelo proponente, e medidas de mitigação e desenvolvimento 
relevantes foram propostas na AIS e incorporadas no relatório de AIAS. Desde a conclusão da 
AIS, os impactos de deslocamento económico foram (na medida do possível) mitigados com um 
plano de disposição de infraestrutura que evite qualquer herdade física e minimiza a perturbação 
das terras agrícolas (descrito no Capítulo 3). Além disso, muitos desses problemas listados acima 
serão tratados através da implementação deste PRMMS, tais como as medidas de mitigação para 
deslocamento económico, possível insegurança alimentar, futuro acesso comum aos recursos 
naturais e do património cultural. 

1.4 Deslocamento Económico e Perdas Esperadas 

Conforme explicou-se, este relatório considera os três DUATs da EcoFarm em que a propriedade 
será desenvolvida. Todos os campos agrícola dentro destes DUATs e os respectivos agregados 
familiares foram avaliados e supervisionados por uma equipe social da CES em Novembro de 
2013 (consulte a Secção 5.2). A avaliação identificou cerca de 104 propriedades rurais afectadas, 
das quais 85 consistiram em campos agrícolas (machambas), enquanto que várias eram 
compostas por domicílios como parte de Nhacalomo Village (Figuras 5,2-5,4 retratam esses 
proprietários  identificados). Na sequência desta avaliação, os dados foram apresentados ao 
proponente a suplementar o desenho do plano de estrutura de infraestrutura da propriedade, de 
modo a evitar qualquer reassentamento físico involuntário, assim, para minimizar a necessidade 
de deslocar as famílias economicamente através da perda de machambas. Na sequência desta, o 
proponente projectou uma estrutura de pivô com uma disposição de infraestrutura final fornecida a 
CES, em Junho de 2014. 
 
Consulte a Figura 1.3 abaixo para esta disposição, indicando todos os campos agrícolas 
avaliados. Mais detalhes sobre cada posse de terra agrícola são apresentadoa no final do 
relatório. 
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Figura 1.3: Plano de Disposição das Infraestruturas de Irrigação e Cana de açúcar Orgânica da Propriedade da EcoFarm 
Mapa: CES, 2014. 

 
Legenda: Cutback Channel = Redução do Canal; Gravity Main = Gravidade Principal; Existing Bunds= Ligações Existentes; Lift Pumps = Bombas de Elevação; Radar Drainage Lines = Linhas de 
Drenagem de Radar; Existing Cultivation = Cultivo Existente; Zambezi Normal Level = Nível Normal do Zambeze; Zambezi Flood Level = Linha de Inundação do Zambeze; Dweling Points = Pontos de 
Assentamentos;  Restricted Areas = Áreas Restritas; Major Drainage Line 30m Buffer = 30m Tampão da Linha de Drenagem Principal ;Nacalomo Village EcoFarm 2 = Comunidade de Nacalomo na 
EcoFarm 2. 
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Como mostrado na Figura 1.3 acima (mapas mais detalhados são apresentados mais tarde, nas 
Figuras 5,2-5,4), 14 propriedades rurais agrícolas terão de ser economicamente deslocadas de 
modo a desenvolver a propriedade. Estas propriedades estão listadas na Tabela 1.4 a seguir, com 
o seu respectivo número de identificação, o tamanho em hectares, coordenadas de GPS, bem 
como o número de árvores produtivas e estruturas associadas a serem compensadas. 
 
Tabela 1.4: Campo Agrícola a ser Economicamente Deslocado dentro da Área de Influência (AdI) 
Directa da Propriedade   

N
O Do Agregado 

Familiar  
Área Total 

(ha) 
Posições de GPS  

N
o 

de Árvores 
Produtivas 

N
o
 de Estruturas 
Associadas 

1003 0.70 
-17.190281732237967 

34.84233415487479 114.0 10.0 

Nenhuma 

0 

1011 1.24 
-17.196990820643855 

34.84114395300791 89.0 10.0 
0 

1052 0.89 
-17.19188548894838 

34.82031891964377 122.0 5.0 
1 

1070 1.22 
-17.196776814741366 

34.84143193974427 123.0 50.0 
0 

1071 1.04 
-17.176969325744125 

34.84948877661908 85.0 30.0 
0 

1163 1.87 
-17.189149646474327 

34.83726449466809 83.0 30.0 
2 

1163 0.89 
-17.19027224478098 

34.84229723926642 93.0 5.0 
5 Mangueiras 0 

1172 0.42 
-17.186755523231334 

34.84261504103702 115.0 10.0 

Nenhuma 

0 

1245 1.53 
-17.18361241648794 

34.868823622232235 88.0 30.0 
0 

1251 0.48 
-17.17972360512068 

34.85797698353923 88.0 30.0 
0 

1271 1.05 
-17.19828936154073 

34.84363763809845 99.0 30.0 
0 

1392 1.17 
-17.199287057845915 

34.84160693936574 98.0 30.0 
0 

1409 0.94 
-17.19070250624232 

34.82014486417824 113.0 5.0 
2 

1454 0.62 
-17.18204705623744 

34.86219635782218 65.0 5.0 
0 

1.5 Objectivos do Relatório  

O reassentamento involuntário pode ser definido como qualquer reassentamento que ocorre, “[...] 
sem o consentimento informado das pessoas deslocadas ou se elas dão o seu consentimento 
sem ter o poder de recusar o reassentamento” (IFC, 2002:. p ix). Encapsulado sob o termo 
“reassentamento” é tanto reassentamento físico das famílias, ou deslocamento económico. O 
reassentamento físico das famílias refere-se às famílias que se deslocam fisicamente de um local 
para outro. O deslocamento económico refere-se a um cenário em que as famílias e/ou indivíduos 
perdem o acesso a bens como terras, árvores ou animais que lhes permitem obter uma renda a 
partir deles.  O deslocamento económico também refere-se à perda de acesso aos recursos, tais 
como terra, água ou florestas (entre outros). 
 
Ao reflectir sobre últimos os casos de reassentamento em Moçambique (ver Capítulo 3), este PAR 
equipa o proponente com estratégias para melhorar os meios de subsistência das CAPs e PAPs 
das seguintes maneiras: 

I. Atingir taxas de compensação (bem como subsídios de assistência separados) que podem 
ser acordadas por todas as partes (as PAPs, o proponente e as autoridades 
governamentais relevantes) envolvidas no processo; 

II. Além da remuneração, garantir que as pessoas afectadas recebem terra alternativa do 
mesmo valor, ou com o mesmo potencial produtivo, com novos campos que podem ser 
preparados de forma adequada para os agricultores beneficiários a ter uma primeira 
colheita para a segurança alimentar antes da aquisição de terras pelo proponente; 
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III. Garantir que as pessoas afectadas possam continuar com suas práticas agrícolas em sua 
nova terra e ao nível anterior de cultivo 

IV. Garantir que o projecto aumente a segurança alimentar e garantir que nenhuma família vai 
sofrer de diminuição de segurança alimentar pós deslocamento; 

V. De modo a melhorar os meios de subsistência, o PRMMS irá equipar o cliente com formas 
de garantir que o projecto ofereça os benefícios as PAP e as oportunidades económicas 
que melhorem as suas condições de vida (Capítulo 6); 

VI. Reduzir os níveis de estresse social normalmente associado a qualquer processo de 
deslocamento - tais tensões podem levar a morbidade (especialmente entre os jovens  
idosos) e trauma psicológico; 

VII. Garantindo que o acesso aos recursos naturais não é, na medida do razoavelmente 
possível, impedido, e onde impedido, é mitigado, quer através da disponibilização de 
fontes alternativas de recursos naturais, uma compensação adequada, ou conservação de 
áreas alternativas para os membros da comunidade afectadas na utilização dos recursos 
naturais; 

VIII. Responsabilidade para, e mitigando, os impactos cumulativos do projecto, por exemplo, 
tendo em conta outras áreas de concessão previstas no distrito, e mitigar os impactos 
cumulativos do desenvolvimento, como a possível poluição da água, aumento dos níveis 
de poeira e acidentes rodoviários etc .; 

IX. Garantir que nenhuma família está impactada negativamente, ou sofre de insegurança 
alimentar, como consequência do deslocamento económico. 

 
Deve ser reiterado que o relatório só cobre os três DUATs estudados. Todas as áreas adicionais a 
serem afectadas pelo projecto, tais como linhas de servidão (para tubulações de água e/ou linhas 
de energia) fora destes DUATs, bem como o esquema de produtores de fomento, não foram 
incluídos na avaliação do presente relatório, e terão de ser objecto de um processo de PAR 
semelhante, casos eles ocasionem qualquer deslocamento físico ou económico. 

1.6 Equipe do Estudo do Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de 
Subsistência  

  
A Figura 1.4 abaixo fornece um diagrama dos membros da equipe envolvidos na preparação deste relatório. 
 

 

Figura 1.4: Equipe do Estudo do Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência 
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A Tabela 1.5 abaixo apresenta uma visão geral das qualificações e experiência dos membros da 
equipa responsável pela elaboração deste relatório. 
 
Tabela 1.5: Equipe do Estudo do Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência  

Nome  Posição Qualificação e Experiência 

 
dr. Jan Anton Hough  

(Cientista Social 
CES)  

 
Gestor do projecto & 
Principal escritor de 

relatório 
 

Jan Anton Hough é um cientista social envolvido principalmente 
em estudos sociais de base, AIS, Planos de Gestão Social, 
PARs e due diligence e análise de lacuna social. Suas 
qualificações acadêmicas e realizações incluem um MA 
(Sociologia), obtido a partir da Universidade de Stellenbosch na 
África do Sul, e duas publicações acadêmicas Listada-ISI  no 
Social Dynamics e o South African Geographical Journal,, 
seguido de uma manuscrito  em elaboração a ser revisto no 
South Africa Journal of Science. Na CES, alguns dos projectos 
que ele esteve envolvido até o presente incluem um PAR para 
Liberian Palm Developments (LPD) na Libéria, uma AIS para 
Samshi Africa Ltd. em Serra Leoa e due diligence análise social 
de lacunas - (em relação ao Padrões de Desempenho da IFC). 
Antes de seu trabalho na CES ele ganhou experiência como 
cientista social nos sectores de mineração e de 
desenvolvimento comunitário, e na arena sócio-ambiental. Ele 
tem publicado artigos baseados na Web na preocupação 
socioambiental em África. 

 
dra. Carina Saranga  
(Cientista Social da 

CES em 
Moçambique) 

 
Ligação com a 

Comunidade e Tradutora 

A dra. Carina Saranga é Bacharel em Direito com 
especialização em Direito Público (2011), obtidos na. 
Universidade São Tomás em Moçambique. Ela está 
actualmente a finalizar a tese de licenciatura, estudando  “A 
complexidade do processo de reassentamento em 
Moçambique”. Carina juntou-se a CES em 2013, onde ela está 
envolvida na preparação e coordenação dos processos de 
participação pública, bem como em pesquisas de campo e na 
coordenação dos projectos de reassentamento. Antes disso, 
ela trabalhou como assistente de participação do público, em 
ligação com uma variedade de partes interessadas.  

 
O dr. Hough e a dra. Saranga foram assistidos pela Sra. Maria da Glória Morais, Oficial de 
Ligação com a Comunidade da EcoFarm. 

1.7 Estrutura do Relatório 

Este relatório está estruturado como segue. 
 
Capítulo 1 descreve o projecto proposto, a justificativa para o PR/PRMMS, e apresenta a equipe 
do estudo. 
 
Capítulo 2 descreve as legislações, políticas e directrizes relacionadas com deslocamento que 
precisam ser avaliadas e monitoradas pelo projecto proposto. 
 
Capítulo 3 descreve a escala de deslocamento económico 
 
Capítulo 4 fornece uma conta do processo de engajamento das partes interessadas conduzido 
como parte da PR/PRMMS, e discute a metodologia que foi empregada para realizar a pesquisa. 
Além disso, o capítulo fornece directrizes para a EcoFarm usar na criação de um Comitê Técnico 
de Trabalho (CTT) e um mecanismo de reclamações para a implementação do PRMMS e futura 
operação do projecto. 
 
Capítulo 5 inclui a identificação dos impactos do projecto e da população afectada. O capítulo 
apresenta os dados do censo Socioeconómico de Base e avaliação de campos agrícolas 
realizados das pessoas afectadas pelo Projecto dentro da área de Influência. Informação da 
propriedade apresentada refere-se a variáveis demográficas e socioeconómicas básicas, bem 
como padrões de vida das famílias. Também é apresentada informação relativa aos grupos 
vulneráveis (tais como famílias chefiadas por mulheres, mulheres agricultoras, deficientes e 
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idosos). 
 
Capítulo 6 propõe medidas para restaurar e melhorar os meios de subsistência, não só das PAP 
afectadas pela propriedade, mas também para aquelas afectadas pelo projecto como um todo, 
incluindo um regime de produtores de fomento do projecto e os benefícios da comunidade que 
estão planeados para o futuro, tais como planos para tornar a infraestrutura de irrigação disponível 
para os membros da comunidade para apoiar o seu cultivo dos alimentos, bem como o 
fornecimento de água para as comunidades, apoio à agricultura e formação. 
 
Capítulo 7 estabelece um quadro de compensação e direitos e fornece um método para a 
avaliação dos activos. Esses activos incluem plantações, árvores, estruturas e/ou recursos 
comuns (entre outros). 
 
Capítulo 8 contém um conjunto de ferramentas de implementação do relatório, incluindo um 
cronograma preliminar com as tarefas atribuídas por mês 
 
Capítulo 9 estabelece estratégias para monitorar e avaliar os resultados do processo de 
reassentamento, incluindo a re-validação de levantamento futuros, pesquisas socioeconómicas, 
um estudo nutricional longitudinal (ao longo de um longo período) e avaliação externa são 
discutidas como estratégias de monitoramento recomendadas e métodos .  
 
Capítulo 10 fornece estimativas preliminares dos custos para o processo 
 
Capítulo 11 conclui o relatório e define o caminho a seguir. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

2.1 Introdução  

Este capítulo fornece uma visão geral da legislação Moçambique relevante para o 
desenvolvimento de um Plano de Reassentamento (PR), bem como directrizes internacionais e 
enquadramentos que são relevantes para este PRMMS. A Tabela 2.1 abaixo descreve a 
legislação e os padrões que são discutidos neste capítulo. 
 
Tabela 2.1: Enquadramento Legal 

Legislação de Moçambique  

Legislação e regulamentos Data de promulgação (ou alteração) 

Constituição da República de Moçambique Promulgada em 2004 

Regulamentação sobre o processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas 

Decreto 31 de 2012 

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

Lei de Terras Lei 19/1997 

Regulamentos da Lei de Terras Decreto 1/2003 

Estruturas e Directrizes Internacionais 

Enquadramentos e Directrizes Data de promulgação (ou alteração) 

Princípios do Equador 2013 

Procedimento Operacional 4.12 do Banco Mundial sobre Reassentamento 
Involuntário 

2013 

Padrões de Desempenho 5 e 8 da Corporação Financeira Internacional 2012  

Política de Reassentamento Involuntário do Banco Africano de 
Desenvolvimento  2003 

 
Deve notar-se que só a legislação, enquadramentos e directrizes relevantes para deslocamento 
são considerados neste capítulo. A Avaliação de Impacto Social (CES, 2014) discute uma gama 
muito mais ampla de políticas, enquadramentos e directrizes que se relacionam com as 
considerações sociais gerais do projecto. 

2.2 O Processo de Plano de Reassentamento em Moçambique 

De acordo com os Regulamentos de Moçambique no Processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas (Decreto 31 de 2012), a aprovação e implementação de um Plano de 
Reassentamento (PR) precede a emissão de uma licença ambiental pelo Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER, anteriormente MICOA). A Figura 2.1 abaixo 
fornece um diagrama que ilustra onde o PAR encaixa-se no processo de AIA. 
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Figura 2.1: O processo de Plano de Reassentamento em Moçambique 
Figura: CES, 2014.  

 
O processo de PR é normalmente conduzido em paralelo com o processo de AIAS. No entanto, o 
PR é submetido e aprovado a níveis do governo distrital e provincial, ao passo que a AIA é 
aprovada pelo MITADER a nível nacional. O PR final - neste caso, um PR/PRMMS - é entregue 
ao Ministério, em anexo do relatório de AIAS, enquanto que quatro cópias do plano também são 
entregues à Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território (DINAPOT). 

2.3 Legislação Moçambicana  

2.3.1 Constituição da República de Moçambique de 2004 

A primeira legislação em Moçambique que lida com os direitos de cada Moçambicano é a 
Constituição do País de 2004. 
 
A Constituição de Moçambique encarna os valores do país, e reconhece a sua independência, 
bem como os desafios que enfrenta após a guerra civil. Ela estabelece os parâmetros estruturais 
para o crescimento e modernização do país, e reafirma a participação de organizações para 
garantir e respeitar os direitos fundamentais e as liberdades dos cidadãos do país. De particular 
importância para este PRMMS são direitos fundamentais, direitos e liberdades dos 
moçambicanos, como previsto pela Constituição. Aqui, os direitos de cada cidadão são 
promovidos, assim como os direitos das comunidades e crianças. A liberdade de expressão está 
igualmente consagrada, que afirma o direito de cada pessoa afectada pelo projecto a ter acesso a 
informações sobre o projecto, a expressar opiniões sobre, apoio ou oposição ao desenvolvimento, 
e para expressar preocupações sobre o assunto. Isto será especialmente relevante durante a 
implementação do PRMMS, pois isso significa que todos os afectados pelo projecto serão 
capazes de estar envolvido em seu desenvolvimento e implementação. 
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A Constituição também formula princípios da justa indemnização se a terra é expropriada. O 
capítulo sobre Direitos e Deveres Culturais (Capítulo V) Económicos, Sociais e, a Constituição diz 
claramente que: 

"O Estado reconhece e garante o direito de propriedade de bens", e "A expropriação só pode 
ter lugar por razões de necessidade pública, utilidade ou interesse, conforme definido nos 
termos da lei, e sujeito ao pagamento de uma compensação justa" 

(GdM, 2004: p.26) 
 

O Artigo 90 do Capítulo V destaca a importância de proteger o meio ambiente e o uso racional e 
sustentável dos recursos naturais. Paralelamente a esta cláusula é a ênfase da Constituição no 
sector agrícola, que o Governo de Moçambique (GM) vê como a base para o desenvolvimento 
nacional do país. Em apoio deste, o Artigo 106 do Capítulo V reconhece a contribuição da 
produção de pequena escala para a economia nacional, o que o país promove e apoia de modo a 
desenvolver os seus cidadãos. 
 

2.3.2 Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas 

Os Regulamentos relativos ao Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas foram aprovados em 2012. Os regulamentos consistem em 28 artigos que formulam 
as regras de qualquer reassentamento em Moçambique, e articulam as formas de apoio 
governamental a ser fornecido durante o processo de reassentamento. Além da IFC e do Banco 
Mundial, esta parte da legislação foi a base sobre a qual este PRMMS e os procedimentos de 
envolvimento da comunidade foram (e serão), construídos e estruturados. Apesar de todos os 
regulamentos serem altamente relevantes para o projecto, os seguintes artigos foram 
fundamentais para informar os procedimentos descritos neste relatório: 
 

 Artigos 6 e 7: A Comissão/Grupo Técnico  

Qualquer projecto de reassentamento/deslocamento em Moçambique precisa ser promulgado e 
conduzido através de uma comissão de reassentamento estabelecida que compreende vários 
representantes de uma selecção de órgãos governamentais. Funções específicas são atribuídas a 
tal comissão/grupo, que permite que o governo, através desta comissão/grupo, esteja 
centralmente envolvido no projecto de reassentamento e nos processos de tomada de decisão 
relacionados. Não existe nenhum grupo do governo no Distrito de Chemba, e a EcoFarm vai 
apoair e contribuir para o processo de criação de um Comitê Técnico de Trabalho (CTT), em 
conformidade com as directrizes propostas no presente PRMMS. 
  

 Artigos 10 e 14: Os Direitos da População Afectada e Direito à Informação 

Na experiência da CES é extremamente importante para um projeto de reassentamento articular 
os direitos das pessoas afectadas. O Artigo 10 estabelece alguns, os direitos humanos 
fundamentais básicos relativos especificamente ao reassentamento. Estes direitos são 
desenvolvidos no Artigo 14. Alguns dos direitos mais importantes incluem os direitos das pessoas 
a: 

 Ter reestabelecido o seu nível de renda, para igual ou maior do que antes do 
reassentamento; 

 Ter restaurado seu nível de vida para igual ou maior do que antes do reassentamento; 

 Ter espaço para realizar suas actividades de subsistência; e 

 Dar parecer em todo o processo de reassentamento” (2012: p.5). 
 

 Artigo 12: Responsabilidades dos Níveis Central e Local 
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O Artigo 12 define as responsabilidades da administração central e local no processo de 
reassentamento. De particular importância na concretização deste PRMMS é a necessidade da 
EcoFarm trabalhar com a Administração de Chemba, o sector de planeamento do uso da terra 
(Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura, ou SDPI) e dos sectores agrícola (Serviços 
Distritais de Actividades Económicas, ou SDAE) no planeamento e implementação do processo de 
reassentamento. 

 Artigos 13 e 22: Participação Pública e Consulta 

A participação do público constitui a espinha dorsal de um projecto de reassentamento. Ambos os 
artigos articulam requisitos específicos relacionados com a participação e consulta das pessoas 
afectadas pelo projecto, que a fase de implementação deste PRMMS vai aderir. 

2.3.3 Lei de Protecção do Património Nacional de 1988 

O projecto pode afectar e/ou perturbar o  património cultural. O património cultural é definido pela 
Lei de Protecção do Património Nacional de 1988 como, “[...] todos os bens tangíveis e intangíveis 
criados ou assimilados pelo povo Moçambicano ao longo da história [...]” (GdM, 1992). No 
contexto deste projecto tais activos referem-se principalmente a possíveis sepulturas, túmulos 
e/ou monumentos que podem ser descobertos assim que o projecto começa. De acordo com esta 
lei todos esses recursos patrimoniais devem ser registados no Inventário do Património Cultural. 
Além disso, o Regulamento sobre a Protecção da Propriedade do Património Arqueológico (1994) 
afirmam que o ministério deve ser consultado no caso onde o material arqueológico é encontrado 
na área de influência da propriedade. 

2.3.4 Lei de Terras No 19/97 e Decreto No 66/98 

As CAPs residem em terras tradicionais, que serão alteradas pelo projecto. Como resultado, a Lei 
de Terras de 1997 é aplicável ao projecto. A lei prevê o quadro jurídico para a propriedade da 
terra, bem como o controle da terra e dos recursos naturais em Moçambique. O processo de 
determinar os direitos à terra é também explicado por esta lei.  
 
A lei foi criada com a intenção de incentivar o uso e aproveitamento de terra, de tal forma que 
contribui para o desenvolvimento da economia nacional. A lei estabelece os termos em que todas 
as actividades relacionadas com o direito de uso da terra e benefícios operam (Artigo 2º). Ela 
fornece a base para definir os direitos de uso da terra das pessoas, e dá detalhes sobre esses 
direitos com base em reivindicações habituais e os procedimentos para a aquisição da 
propriedade para uso e benefício das comunidades e indivíduos. A lei recomenda um processo 
baseado em consulta, que reconhece os direitos consuetudinários como os meios para identificar 
as reivindicações das comunidades e membros individuais de comunidades sem título. 
 
O Artigo 24 identifica que, nas zonas rurais, as comunidades locais precisam participar: 

a) Na gestão dos recursos naturais; 
b) Na resolução de conflitos; 
c) No processo de obtenção do título como estabelecido no n.º 3, do Artigo 13 da Lei de Terras; 
e 
d) Na identificação e definição dos limites da terra que ocupam. 

 
Nas duas primeiras actividades (A e B), as comunidades locais dependem, de entre outros, de 
práticas costumeiras 
 
A Lei de Terras também afirma que o direito de uso da terra pode ser adquirido por ocupação por 
indivíduos moçambicanos que têm vindo a utilizar a terra de boa fé há pelo menos dez anos. Por 
conseguinte, a lei reconhece e protege os direitos dos indivíduos à terra adquirida por herança ou 
ocupação (posse consuetudinária e direitos de boa fé), excepto em reservas legalmente definidas 
ou áreas onde a terra tenha sido legalmente transferidas para outra pessoa ou entidade. Todos os 
cidadãos têm direitos e deveres iguais de acordo com a lei. 
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Direitos de uso da terra existentes podem ser terminado satravés de revogação de tais direitos por 
razões de interesse público, após o pagamento de justa indemnização, caso em que as melhorias 
não-removíveis reverterão para o estado. 
 
Indivíduos estrangeiros ou pessoas colectivas podem ser titulares de um direito de uso da terra e 
benefício, desde que tenham um projecto de investimento que foi aprovado sob a legislação de 
investimentos e estão estabelecidos ou registado sob o Governo de Moçambique (Artigo 11). 
Zonas de protecção total e parcial são parte do domínio público, e nenhum direito de uso da terra 
ou benefício pode ser obtido nessas áreas (Artigos 7 e 9). Zonas de protecção total incluem as 
áreas especificamente destinadas a actividades de conservação ou de preservação, enquanto que 
zonas de protecção parcial exigem licenças especiais, que podem ser emitidas para as 
actividades especificadas. 
 
Para efeitos de actividades económicas, o direito de uso da terra e benefício está sujeito a um 
prazo máximo de 50 anos, que pode ser renovado por mais 50 anos (Artigo 17). A aprovação de 
um pedido de direito de uso da terra e benefício para as actividades económicas não exclui a 
necessidade de licenciamento e autorização requerida por: 

a) Legislação pertinente à actividade económica pretendida (por exemplo, o turismo); e 
b) Directivas de planos de uso da terra (Artigo 20). 
  

Pedidos de Direito de uso da terra e benefícios são autorizados pelos governadores provinciais 
para áreas de até 1.000 ha, pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural para áreas entre 
1.000 e 10, 000ha, e pelo Conselho de Ministros para as áreas superiores a 10, 000ha (Artigo 22). 
 
Autorização provisória é concedida após a apresentação do pedido de uso da terra e benefício. 
Esta autorização provisória é válida por um período máximo de cinco anos, no caso dos nacionais, 
e dois anos, no caso de estrangeiros (Artigo 25). No momento do cumprimento do plano de 
exploração dentro do período provisório, a autorização final será dada e o título relevante emitido 
(Artigo 26). 

2.3.5 Regulamento da Lei de Terras (2003) 

O Regulamento da Lei de Terras (Decreto 66/1998 de 8 de Dezembro) aplica-se a todas as áreas 
fora da jurisdição municipal. De acordo com os regulamentos, a construção de qualquer tipo de 
estrutura dentro da zona de protecção parcial deve ser licenciada pelas entidades responsáveis 
pela gestão de águas interiores e marítimas (Artigo 8). 
 
Nos termos do Artigo 18, o direito de uso da terra e benefício obtido para o cumprimento de um 
projecto de investimento terá o prazo máximo de 50 anos, renovável em conformidade com as 
disposições da Lei de Terras e os termos de renovação da autorização. O titular é obrigado a 
solicitar a renovação de 12 meses antes do final do prazo fixado no título, demonstrando que a 
actividade económica que o título foi pedido ainda está sendo realizada. 
 
Aspectos relevantes do regulamento incluem: 

a) Onde houver titulação conjunta, esse título pertence a todos os titulares de forma igual. 
Quando um dos titulares morre, os restantes titulares continuar como os titulares legítimos; 

b) As consultas entre os requerentes de terra e a comunidade local são obrigatórias antes de 
uma decisão de concessão de uso do título ser feita pelo governador provincial ou 
autoridade superior; 

c) Ocupantes de boa fé e comunidades locais podem solicitar a demarcação e o título; e 

d) Titulares são obrigados a pagar um imposto de autorização do direito de uso da terra, além 
de um imposto anual. As empresas familiares e as comunidades locais estão isentas de 
tais impostos. 

 
O Artigo 24 estabelece que, de modo a adquirir um direito de uso da terra e benefício, deve ser 
apresentado um pedido ao abrigo de autorização com as seguintes informações: 
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a) Artigos de associação (no caso de pessoa jurídica); 

b) Um esboço da localização da terra; 

c) O relatório descritivo do projecto; 

d) Uma aproximação da natureza e tamanho (pegada) do desenvolvimento que o requerente 
se propõe a realizar; 

e) O parecer do administrador do distrito, após consulta com a comunidade local; 

f) O aviso público, e verificação de que tal aviso foi exibido na sede do distrito relevante e no 
próprio local, por um período de 30 dias; e 

g) A recepção da prova de pagamento da taxa de autorização provisória. 

 
Além disso, onde a terra destina-se à actividade económica, o pedido deve também incluir um 
plano de exploração e parecer técnico dos mesmos. No caso de projectos de investimento 
privado, a terra está sujeita a identificação prévia, que deve envolver os Serviços de Cadastro, as 
autoridades administrativas locais e da comunidade local, e deve ser documentada no esboço e 
relatório descritivo (Artigo 25). 
 
De acordo com o Artigo 28, nos casos em que o governador da província é a autoridade 
competente, uma vez que o processo de pedido estiver completo, os Serviços de Cadastro 
apresentarão a proposta ao governador da província para decisão. Em todos os outros casos, o 
formulário de candidatura será enviado para as centrais Serviços de Cadastro após revisão pelo 
governador da província, que irá apresentá-lo à autoridade competente para a decisão. A 
autorização concedida aqui será temporária, válida por cinco anos, no caso de cidadãos 
moçambicanos, e dois anos, no caso de estrangeiros. 
 
Assim que o prazo da autorização provisória expira, ou a pedido do requerente, uma inspeção 
será realizada para verificar se a actividade proposta está de acordo com o cronograma aprovado. 
Uma vez que isso tenha sido estabelecido, uma autorização definitiva e acompanhada de título de 
do uso e aproveitamento da terra será emitida (Artigo 31). 
 
Finalmente, o Artigo 3 do Anexo Técnico ao Regulamento da Lei de Terras afirma que a 
delimitação de áreas ocupadas pelas comunidades locais não vai impedir as actividades 
económicas ou outras de serem realizadas, desde que o consentimento seja obtido das 
comunidades. É essencial que a comunidade local seja activamente envolvida e consultada no 
processo de demarcação. O anexo técnico também fornece formulários a serem preenchidos e 
apresentados como parte deste processo de demarcação participativa. 

2.4 Padrões Internationais 

2.4.1 Os Princípios de Equador (revisto em 2013) 

 
Os Princípios de Equador são uma referência institucional financeira para determinar, avaliar e 
gerir os riscos sociais e ambientais para os projectos. Como o cliente pretende ser compatível 
com a IFC, os Princípios do Equador formam uma prática de referência da indústria a qual a IFC 
também segue. Há um alinhamento mais próximo entre esses princípios e as Directrizes da IFC. 
Os Princípios do Equador representam um conjunto voluntário de directrizes ambientais e sociais 
para financiamento de empréstimo de projectos. 
  
Os principais objectivos dos Princípios do Equador constam na tabela abaixo: 
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Tabela 2.2: Princípios de Equador (Alterações de 2013) 

Princípios Objectivos-chave 

Princípio 1: Revisão e Categorização 

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

Princípio 2: Avaliação Social e Ambiental 

O mutuário tem de conduzir um processo de Avaliação social e 
ambiental para abordar os impactos e riscos sociais e ambientais 
relevantes do projecto proposto. A avaliação deve também propor 
medidas de mitigação e de gestão pertinentes e adequadas à natureza 
e à escala do projecto proposto. 

Princípio 3: Padrões Sociais e Ambientais 

Aplicáveis 

A avaliação referida acima refere-se aos PD da IFC aplicável. Essa 
avaliação vai determinar a conformidade do projecto global, ou desvio 
justificado, do respectivo PD e Directrizes de Ambiente Saúde e 
Segurança (EHS). O processo de avaliação em ambos os casos deve 
abordar a conformidade com leis, regulamentos e autorizações 
relevantes do país anfitrião que dizem respeito a questões sociais e 
ambientais. 

Princípio 4: Plano de Acção e Sistema de 

Gestão 

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

Princípio 5: Consulta e Divulgação 

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

Princípio 6: Mecanismo de Reclamações 

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

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

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

Princípio 9: Monitoramento Independente e 

Relatórios 

Deve ser assegurado um monitoramento contínuo e elaboração de 
relatórios sobre a vida de um empréstimo. O proponente irá requerer a 
nomeação de um perito ambiental e/ou social independente, ou 
contratar peritos externos qualificados e experientes para verificar as 
informações de monitoramento, que seria compartilhada com o 
financiamento agência. 

Princípio 10: Relatórios 

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

2.4.2  Procedimento Operacional do Banco Mundial 4.12 sobre Reassentamento 
Involuntário 

O Banco Mundial é uma organização de financiamento do governo com várias organizações de 
concessão de empréstimos específicos de projectos diferentes, como a IFC. Como o Banco 
Mundial é o órgão principal segundo o qual as funções da IFC, o Procedimento Operacional do 
Banco (PO) 4.12 sobre Reassentamento Involuntário é uma das directrizes mais importantes para 
qualquer projecto de reassentamento/deslocamento com o objectivo de ser compatível com a IFC. 
Estes procedimentos foram revistos em Abril de 2013 (cf. Banco Mundial, 2013b). As directrizes 
nela são consideradas altamente importantes para este projecto, tais como a ênfase do Banco 
sobre o desenvolvimento de comunidades afectadas, ao invés de simplesmente mitigação dos 
impactos induzidos pelo projecto e deslocamento negativos relacionados: “Quando não for 
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possível evitar o reassentamento, as actividades de reassentamento devem ser concebidas e 
executadas como programas de desenvolvimento sustentável “(ibid.: 1) 
 
Apesar de todas as directrizes do Procedimento Operacional 4.12 sobre Reassentamento 
Involuntário serem aplicáveis, algumas são desenroladas na tabela abaixo, como elas são de 
relevância directa para o projecto em mão. 
 
Tabela 2.3: Procedimento Operacional 4.12 do Banco Mundial (Alterado em 2013) *   

Princípios Aplicáveis Objectivos Chave 

Evitar Reassentamento/Deslocamento 

O reassentamento involuntário ou deslocamento deve ser evitado 
sempre que possível, ou minimizado, explorando todas as concepções 
de projecto alternativas viáveis 

Quando não for possível evitar o reassentamento/deslocamento, as 
actividades devem ser concebidas e executadas como programas de 
desenvolvimento sustentável, fornecendo recursos de investimento 
suficientes para permitir que as pessoas deslocadas pelo projecto 
compartilhem os benefícios do projecto 

As pessoas deslocadas devem ser assistidas nos seus esforços para 
melhorar seus meios de vida e padrões de vida ou, pelo menos, para 
restaura-los 

Informação e Consulta 

O projecto de reassentamento deve incluir medidas destinadas a 
informar as pessoas afectadas sobre suas opções e direitos relativos 
ao reassentamento. Aquelas afectadas também devem ser oferecidas 
opções, e fornecidas com alternativas de reassentamento técnicas e 
economicamente viáveis 

Assistência em matéria de Deslocamento 
(apoio transitório) 

O projecto deve assegurar que as pessoas afectadas são fornecidas 
com assistência com os locais agrícolas para os quais uma 
combinação de potencial produtivo, vantagens de localização e outros 
factores sejam pelo menos equivalentes às vantagens das antigas 
machambas que eles perderam. 

O apoio será oferecido após o deslocamento, e a assistência ao 
desenvolvimento prestada, além de medidas de compensação. Isso 
pode incluir a preparação da terra, facilidades de crédito, formação ou 
oportunidades de emprego. 

Estratégias baseadas na Terra 

Sempre que o mutuário tenha explorado todas as concepções de 
projecto alternativas viáveis para evitar o deslocamento físico, deve ser 
dada preferência a estratégias de deslocamento terrestres que são 
compatíveis com as preferências culturais das CAPs. 

Terra alternativa deve: 

 Ser uma combinação de potencial produtivo e vantagens de 
localização; e 

 Pelo menos equivalente às vantagens da terra que foi perdida. 

Compensação antes de Desenvolvimento 
do Projecto 

A implementação das actividades de deslocamento deve ser ligada à 
implementação da componente de investimento do projecto para 
garantir que o deslocamento ou restrição de acesso não ocorra antes 
de medidas necessárias para o deslocamento estarem no lugar. 

* Informação da Tabela: de Wet, 2013: pp.27-36.  

2.4.3 A Corporação Financeira Internacional 

Como membro do Grupo Banco Mundial, a IFC publicou os seus Padrões de Desempenho (PD) 
sobre Sustentabilidade Ambiental e Social em Abril de 2006, e publicou Notas de Orientação (NO) 
abrangentes em Julho de 2007. O PD e NO foram revistos em 2012 (cf. IFC, 2012). Estes PDs 
são como se segue: 

PD 1: Avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais 
PD 2: Trabalho e Condições de Trabalho 
PD 3: Eficiência dos recursos e a prevenção da poluição 
PD 4: Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade,  
PD 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário 
PD 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos 
PD 7: Povos Indígenas 
PD 8: Patrimônio Cultural 
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Embora a maioria destes padrões de desempenho sejam aplicáveis a este PR/ PRMMS, o PD 5 e 
PD8 são os mais relevantes para ele. A Tabela 2.4 apresenta os principais objectivos de cada um 
dos Padrões de Desempenho.  
 
Tabela 2.4: Objectivos do Padrão de Desempenho da Corporação Financeira Internacional  

Padrão de Desempenho Principais Objectivos 

PD 5: Aquisição de Terra e 

Reassentamento Involuntário 

 Evitar ou pelo menos minimizar o reassentamento involuntário / deslocamento 
sempre que viável, explorando concepções e disposições alternativas; 

 Reduzir os impactos sociais e económicos adversos de requisição de terra ou 
restrições à utilização da terra pelas pessoas afectadas por: (i) Fornecimento de 
compensação pela perda de bens ao custo de reposição; e (ii) assegurar que as 
actividades de reassentamento/deslocamento são implementadas com a 
divulgação adequada da informação, consulta e participação informada das 
pessoas afectadas; 

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

  Melhorar as condições de vida das pessoas deslocadas através da provisão de 
habitação adequada com segurança de posse nos locais de reassentamento; e 

 Onde os meios de subsistência daqueles que serão deslocados são baseados 
na terra, o cliente oferecerá compensação baseada na terra, sempre que 
possível. 

PD 8: Patrimônio Cultural 

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

 Promover a partilha equitativa dos benefícios provenientes do uso do patrimônio 
cultural nas actividades empresariais. 

2.4.4 Banco Africano de Desenvolvimento 

 Política de Reassentamento Involuntário de 2003 2.4.4.1

Para além do Banco Mundial e da IFC, a CES também recomenda que o proponente esteja em 
conformidade com a Política do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) sobre 
Reassentamento Involuntário (2003).   
 
A Política estabelece que: “O objectivo global da política do Banco sobre Reassentamento 
Involuntário é garantir que quando as pessoas devem ser deslocadas elas são tratadas de forma 
equitativa, e que elas compartilham os benefícios do projecto que envolve seu reassentamento” 
(ibid: 9. ). Algumas das metas principalmente da política podem ser resumidas como se segue (cf. 
BAD, 2003: pp.ii-IV): 

 Garantir que quando as pessoas são deslocadas, elas são tratadas de forma equitativa e 
partilham os benefícios do projecto; 

 A perturbação da vida das pessoas deve ser minimizada, e deverá ser dada assistência e 
planeada de forma a permitir que as pessoas deslocadas melhorem seus meios de 
subsistência; 

 Os mecanismos devem estar no local para permitir o monitoramento e avaliação do 
programa de reassentamento/deslocamento; 

 A compensação deve ser fornecida para todas as pessoas afectadas em uma abordagem 
participativa; 

 A compensação a custos de substituição total deve ser destinada a melhorar os padrões de 
vida anteriores, que também necessitam aplicar às comunidades de acolhimento; 

 As pessoas afectadas devem compartilhar os benefícios econômicos do projecto; e 

 Especial atenção deve ser fornecida às questões cultural, bem como sociais/psicológicas. 

 
O quadro político distingue três categorias de pessoas que são consideradas elegíveis para a 
indemnização e a assistência. Essas são: 
 

 Todo mundo que tem direitos legais e formais à terra e/ou activos; 

 Todo mundo pode fornecer reivindicações à sua terra, e que tem laços espirituais e/ou 
ancestrais com a terra; e  
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 As pessoas que não têm direito legal reconhecido ou direito à terra que ocupam terão direito 
a receber assistência em vez de compensação. 

A política prevê uma orientação clara sobre a compilação de um plano de 
reassentamento/deslocamento, que deve ser redigido em reassentamentos que são categorizados 

como sendo significativos (isto é, onde 200 ou mais pessoas precisam ser reassentadas
1
). 

Algumas das directrizes mais importantes para um plano de reassentamento, são as seguintes: 
 

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

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

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

 
Em conclusão, algumas das considerações mais importantes da Política incluem procedimentos 
de salvaguarda que precisam estar no lugar, especialmente para mulheres e sectores vulneráveis 
da população afectada. A Política também salienta o facto de que ambas as pessoas afectadas e 
a comunidade/s de acolhimento precisaremm de beneficiar e receber assistência ao abrigo do 
plano de reassentamento. As pessoas afectadas devem ser capazes de restaurar e melhorar o 
seu padrão de vida anterior, e ter oportunidades para beneficiar do projecto. 
 
 
 
 

                                                
1  Não existem tais limiares nos requisitos do GdM, do Grupo Banco Mundial ou da IFC, e tal limite não é 

considerado relevante para este projecto. 
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3. PRINCÍPIOS DE DESLOCAMENTO ECONÓMICO 

3.1 Introdução 

O desenvolvimento apresenta um dilema, como o desenvolvimento deve melhorar o acesso das 
pessoas aos recursos e sua qualidade de vida, mas o reassentamento involuntário é muitas vezes 
necessário para qualquer projecto de desenvolvimento. O reassentamento não pode só 
interromper socialmente assentamentos e famílias, mas também interfere com o seu acesso a 
recursos e qualidade de vida (de Wet, 2013). Assim sendo, é necessário assegurar que as 
medidas de mitigação apropriadas e iniciativas de desenvolvimento económico devem ser 
implementadas se o reassentamento for necessário. O projecto de um processo de PAR para a 
execução deve, portanto, basear-se em parâmetros e princípios teóricos, que devem fornecer os 
fundamentos básicos do programa de reassentamento, alimentação para os objectivos do Plano 
de Reassentamento e, em última análise, os resultados desejados pós-reassentamento. 
 
Este capítulo fornece os princípios orientadores para este PRMMS. Reflecte sobre exemplos 
anteriores de reassentamento, especialmente sobre os riscos de programas de reassentamento 
mal planeados e implementados que resultaram em empobrecimento das famílias e das 
comunidades reassentadas. 

3.2 O Desafio do Deslocamento Económico 

A gestão de qualquer tipo de deslocamento induzido pelo projecto não é tarefa simples, uma vez 
que envolve a mudança ou alteração das características socio-espaciais dos assentamentos, 
famílias e indivíduos. Isto significa que, através do deslocamento de famílias economicamente ou 
impacto sobre os activos, as relações existentes entre agregados e as dependências são por 
mudanças espaciais, tais como um novo padrão de assentamento e terras aráveis de substituição 
alocadas em uma nova área. 
 
No passado, muitos casos de reassentamento involuntário em áreas rurais africanas foram 
devastadores sobre os meios de subsistência das pessoas afectadas, e têm contribuído para o 
empobrecimento em massa em numerosos casos. Estudos de casos de reassentamento tais 
falhas passadas são bem-documentos [cf. Van Wicklin e Rice (2002), Cernea (2002; 2004) e 
Human Rights Watch (2013)]. 
 
As falhas de reassentamento mais comuns estão relacionados ao que acadêmicos como Cernea 
(2000) referem como os “oito riscos empobrecimento” 

 Sem Terra; 
 Sem desemprego; 
 Sem Abrigo; 
 Marginalização; 
 Insegurança alimentar; 
 Aumento da morbidade; 
 Perda de acesso a recursos de propriedade comum; e 
 Desarticulação comunitária. 

 
O objectivo deste relatório é ajudar o proponente a administrar esses riscos ao fornecer 
orientações sobre como implementar respostas para cada uma dessas áreas. 

3.3 Aprendendo com os Casos de Reassentamento Involuntário Passados em 
Moçambique 

3.3.1 Estudos de Caso de Reassentamento 

Os oito riscos de empobrecimento mencionados acima são destilados a partir de estudos de 
casos de reassentamento anteriores de todo o mundo. Alguns dos maiores projectos de 
reassentamento económicos e físicos foram implementados como resultado da mineração, mas 
também projectos de grandes barragens. Algumas delas incluem a Shuikou Dam na China (cf. de 
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Wet, 2013), a Barragem China Gezhouba  (Cernea, 2000), a Barragem Tucuruí- Brasil (ibid.),  e o 
Projectos de Desenvolvimento das Terras Altas do Lesoto (LHDP) no Lesoto (cf. Mashinini, 2010). 
Este último projecto, por exemplo, reassentados milhares de famílias em mais de 120 
Comunidades dentro das áreas de inundação do Katse e 'barragens Muela, construídos entre 
1987 e 1997. Além de numerosos estudos de casos relacionados com a represa, muitos projectos 
de desenvolvimento bem conhecidas, tais como Projecto Rengali da Índia ou Projecto Kiambere 
Hidroeléctrico do Quênia resultaram em falta de terra pós-reassentamento, onde, depois da 
relocalização, as famílias tinham campos agrícolas e as colheitas muito mais baixas de terra de 
substituição limitada, comprometendo assim a sua segurança alimentar (cf. Cernea, 2000). 
 
Programas de reassentamento anteriores na Província de Tete de Moçambique incentivaram o 
Governo de Moçambique a elaborar seus novos regulamentos de reassentamento (Human Rights 
Watch, 2013). O desenvolvimento e implementação de projectos de mineração em Moçambique 
tem aumentado nos últimos anos para tirar proveito dos ricos recursos minerais do país, mas os 
direitos sociais e económicos das comunidades rurais que nas áreas em que foram estabelecidos 
os projectos de mineração têm sido muitas vezes negligenciados e prejudicados. Por exemplo, a 
Mina de Moatize começou a construção em 2008, e resultou na reassentamento involuntário de 
mais de 1 000 famílias (Human Rights Watch, 2013). A Mina de Benga reassentou em torno de 
680 agregados familiares com pacotes de remuneração que incluiu novas casas, terrenos, bem 
como projectos de desenvolvimento socioeconómico adicionais. Ambos os projectos têm sido 
criticados pela Human Rights Watch com base no mau planeamento de reassentamento e as 
preocupações expressas a partir os reassentados; preocupações expressas predominantemente 
relacionadas com a segurança alimentar e privação de terra (ibid.). Assim, será essencial 
desenvolver e implementar, em estreita cooperação com as comunidades e famílias afectadas 
pelo projecto, as medidas adequadas para evitar ou mitigar os impactos induzidos pelo projecto, 
em especial no que diz respeito a falta de terras, a insegurança alimentar, e dependência de 
iniciativas de desenvolvimento comunitário. Estas questões são discutidas mais adiante neste 
capítulo. 

3.3.2 Impactos Cumulativos de Desenvolvimento 

Uma das exigências dos Padrões de Desempenho da IFC é identificar os riscos cumulativos e 
impactos de um projecto, de modo a mitigá-los. A IFC define impactos cumulativos como aqueles 
que “resultam do impacto incremental, em áreas ou recursos utilizados ou directamente afectadas 
pelo projecto, a partir de outros desenvolvimentos planeados ou razoavelmente definidos 
existentes no momento do processo de identificação de riscos e impactos é conduzida” (IFC, 
2012: p.4). Embora, para conhecimento CES, nenhum outro desenvolvimento está a ser planeado 
em estreita proximidade com o projecto em mãos, os desenvolvimentos futuros podem adicionar 
impactos cumulativos para este projecto, como o aumento de deslocamento económico ou mesmo 
o reassentamento física das famílias. 
 
Identificar os impactos cumulativos e mitigá-los é relativamente simples para um único projecto, 
mas os impactos podem acumular quando vários projectos são desenvolvidos em estreita 
proximidade um do outro. Isso pode acelerar e/ou intensificar os impactos ambientais e sociais. 
Quando disposições inadequadas são feitas para mitigar os impactos cumulativos, o sucesso dos 
processos de reassentamento pode ser prejudicada, pois as pessoas que estão deslocadas por 
um projecto podem ter que competir por acesso a fontes limitadas de alimentos, água e terra com 
as pessoas que foram deslocadas por outro projectos. Esta competição é susceptível de conduzir 
a um conflito. Essa era uma preocupação relatado pelo Human Rights Watch (2013) na Província 
de Tete, após um aumento no número de áreas de concessão concedidas a empresas de 
mineração. 
 
As consultas com o Administrador do Distrito confirmaram que há outros projectos de cana-de-
açúcar ou de grande escala de agro-desenvolvimento actualmente existem ou estão planeados 
para a área, minimizando o leque de impactos cumulativos susceptíveis de ocorrerem na área do 
projecto. Embora isso minimiza o risco de impactos cumulativos na área do projecto é 
recomendado quea  Ecofarm que mantenha a consciência de projectos semelhantes emergentes 
na área, e esteja preparada para lidar com quaisquer impactos cumulativos que podem surgir 
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como consequência. 

3.3.3 Terra e Segurança Alimentar  

Uma das maiores preocupações com projectos de reassentamento, e particularmente aqueles em 
comunidades rurais, é que a terra disponível para a agricultura pode tornar-se restrita, impactando 
negativamente agregados familiares que dependem de estratégias de subsistência baseadas em 
terra. Este impacto foi relatado em dois projetos de mineração mencionados anteriormente. 
Questões de terra pós-reassentamento e insegurança alimentar podem ser atribuídas aos 
seguintes factores: 

 Os atrasos na alocação de terra alternativa, que às vezes ocorre após machambas ou 
campos agrícolas terem sido tomadas para o desenvolvimento; 

 Dificuldades em encontrar terrenos alternativos, como outras áreas de concessão têm 
disponibilidade limitada de terras; 

 Terra alternativa não estar preparada para o cultivo anterior à aquisição de terras dos 
agricultores; 

 Terra improdutiva a ser providenciada, que não é adequada para o plantio de culturas; 
 Nova terra incapaz de suportar segunda colheitas; 
 Abastecimento de água irregular em recém-alocado a farmas/terras agrícolas e oferta 

insuficiente de pontos de água ou irrigação; e 
 Em alguns casos, as lutas ocasionadas pela transição de ter tanto dinheiro e renda 

parcelas agrícolas, a depender exclusivamente de ganhar dinheiro para sustentar o bem-
estar das famílias. 

 
Factores como estes podem levar a uma redução na produção de alimentos, bem como o número 
de animais que são mantidos por famílias. Como foi o caso em ambos os estudos de casos 
mencionados acima, aqueles que tinham sido reassentados expressaram preocupação de que a 
terra de substituição que foram dadas muitas vezes foi reivindicada por outros, resultando em 
insegurança de terra e, finalmente, a perda de terras. Cada um destes elementos contribui para a 
insegurança alimentar. 

3.3.4 Dependência de Iniciativas de Desenvolvimento Comunitário 

Os estudos de caso para as minas Moatize e Benga reportaram em várias iniciativas de 
desenvolvimento comunitário destinadas a restabelecer os meios de subsistência das pessoas 
reassentadas, mas tais projeCtos podem levar anos para se concretizar. 
 
Em ambos os estudos de caso, depois de terem sido reassentadas, muitas famílias, “... 
esperimentaram uma deterioração dos seus meios de subsistência e independência, passando de 
agricultores capazes de produzir alimentos para grande parte do ano para as comunidades 
dependentes da ajuda externa e os programas de comida por trabalho” (Humans Rights Watch de 
2013:. p 50). Além disso, algumas famílias relatam altos níveis de angústia pela perda de auto-
suficiência, argumentando que o projecto tornou-os dependentes de iniciativas de ajuda, de 
emprego ou de desenvolvimento comunitário. Claramente, apesar de iniciativas de 
desenvolvimento comunitário serem essenciais, as CAPs precisam ser ajudadas a recuperar a 
sua independência na produção de alimentos, especialmente desde que os projectos que 
desloque-os pode oferecer emprego que não é permanente. 

3.3.5  Participação Comunitária 

A participação da comunidade é enfatizada pela IFC, Banco Mundial e Banco Africano de 
Desenvolvimento. A reflexão sobre alguns dos casos de reassentamento anteriores em 
Moçambique reforça ainda mais a importância crítica da participação da comunidade em todas as 
etapas do processo de reassentamento. Embora a participação da comunidade em si não pode 
garantir bons resultados de reassentamento, é um ingrediente vital em qualquer projecto. Essa 
participação vai além de envolvimento com as pessoas afectadas: envolve educar PAPs sobre os 
seus direitos no processo de reassentamento e como eles podem participar do processo de 
tomada de decisão: ”... as comunidades afectadas por grandes projectos precisam estar cientes 
dos seus direitos legais e devem ser capaz de participar de forma significativa na tomada de 
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decisões em todas as fases de reassentamento. O planeamento integrado para coordenar os 
impactos económicos, sociais e ambientais cumulativos do boom de recursos naturais e os 
esforços nacionais de redução da pobreza continua a ser fraco "(Human Rights Watch, 2013: 
p.23). 

3.4 Princípios do Plano Restauração e Melhoria do Meios de Subsistência  

O princípio orientador deste PRMMS/PR é garantir que nenhuma PAP fique pior depois 
deslocamento económico do que antes de ter ocorrido. Embora uma definição consistente de 
“situação pior” continua a ser acordado entre os profissionais, dados de referência adequados 
sobre modos de vida actuais das PAPs podem ser comparados com os seus meios de vida pós-
deslocamento, a fim de garantir que bem-estar e os padrões de vida das pessoas não caíram em 
qualquer circunstância. 
 
Por internalizar estes riscos do projecto documentados e reflectindo sobre as directrizes do IFC, 
este PRMMS adere a vários princípios orientadores (citação de Wet, de 2013, e Huggins e 
Lappeman, 2012). 
 
Tabela 3.1: Princípios Orientadores do Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência  

Princípio Orientador Acções 

Princípio 1: O reassentamento deve 

ser evitado ou minimizado e 
concepções alternativas de projecto 
devem ser exploradas 

Este PRMMS deve ser usado pela Ecofarm para planejar a disposição da 
infraestrutura da propriedade para evitar ter que reassentar todo o agregado 
familiar, bem como para minimizar a necessidade de deslocar 
economicamente terras tão longe quanto possível. O plano de disposição de 
infraestrutura final deve ser apresentado as CCPs através de um Comité 
Técnico de Trabalho (CTT); PAP deveM ter uma contribuição no plano de 
disposição final. 

Princípio 2: Consulta e Participação 

Genuine Deve ter Lugar 

È importante garantir que as pessoas afectadas não são apenas 
consultadas com todo o processo de PRMMS, mas que os seus direitos e 
responsabilidades sejam claramente comunicados e apoiada. Enquanto que 
CES, comunique a CTT para ser um fórum consulta ideal, As seguintes 
acções também precisam ser realizadas pela EcoFarm: 
 Além de reunioes e oficinas no âmbito de um tal grupo, reunioes 

comunitárias e reunioes com organizações representativas envolvidas 
no processo de deslocamento econômico, também devem ser 
realizadas. 

 Os limites finais da propriedade e plano de Infraestrutura local devem ser 
divulgados e discutido atraves da CTT, Membros dos quais agindo 
DEVEm Ser Encarregados de colaborar com OS Agricultores Familiares 
e Os agregados afectados. 

 Necessidade de um indivíduo PAP ser consultada durante a 
implementação de um PRMMS. Essa consulta deve fazer parte de Uma 
unidade de deslocamento Ecónômico a ser estabelecido cabelo Ecofarm 
e Gestão de Preferência Por Um Oficial de Ligação Comunitária (CLO). 

Princípio 3: A base de dados pré-

reassentamento será estabelecida 

Para além do cumprimento de Padrões de Desempenho da IFC, a principal 
razão que os dados de linha de base são necessários é garantir que os 
agricultores e/ou agregados familiares afectados não estão em pior situação 
após o deslocamento. Isto é conseguido através da utilização de dados de 
base para informar o planeamento para assegurar, para fornecer uma linha 
de base para monitorar as condições pós-reassentamento. Tal linha de base 
está incluído neste relatório. As seguintes acções já foram realizadas no 
estabelecimento dessa linha de base: 
 

 O levantamento domiciliar (censo) de todas as PAP, detalhando, entre 
outras coisas, a composição do agregado familiar e demografia. 

 A avaliação de terras agrícolas. 

A avaliação de terra foi usada para estabelecer direitos para aquelas PAP 
que podem ser afectada pelas actividades do projecto, enquanto os dados 
do censo irão informar o monitoramento daquelas que foram 
economicamente deslocadas. 

Princípio 4: Opções de compensação 

justase equitativas de devem ser 
negociadas 

Taxas de compensação para as culturas, árvores e/ou estruturas são 
determinadas pelo Governo de Moçambique. Estas taxas foram obtidas, e 
foram tidas em conta no quadro de compensação e direito. O último quadro 
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Princípio Orientador Acções 

precisa ser discutido e divulgado para aqueles afectadas por uma série de 
consultas comunitárias e compromissos como parte da implementação 
deste PRMMS (através da CTT). Ninguém deve ser economicamente 
deslocado sem pacotes de remuneração completos e justos e mecanismos, 
(que devem ser oferecidos antes da aquisição de terrenos e ao custo de 
reposição integral). 

Princípio 5: Terra Alternativa será 

fornecida antes da aquisição de terras 
e os novos beneficiários serão 
assistidos para preparar os seus novos 
campos antes da aquisição 

O desenvolvedor deve auxiliar os agricultores afectados para preparar as 
suas novas terras antes de qualquer aquisição de terras; isto pode ser 
conseguido através de um Programa de Desenvolvimento de Agricultores. A 
IFC refere a isso como “Apoio Transitório”, que deve ser fornecido conforme 
necessário para todas as pessoas economicamente deslocadas, com base 
numa estimativa razoável do tempo necessário para restaurar a sua 
capacidade de geração de renda, os níveis de produção e padrões de vida 
"(IFC , 2012: p.7). 

Princípio 6: Reassentamento deve ter 

lugar em conformidade com os 
requisitos legais 

Este PRMMS foi compilado e será implementado em conformidade com os 
regulamentos de Moçambique no Processo de Reassentamento Resultante 
de Actividades Económicas de acordo com o Decreto 31/2012, de 8 de 
Agosto. 

Princípio 7: Deve ser fornecido apoio 

para grupos sociais vulneráveis 

Grupos vulneráveis tendem a não ter alguns dos importantes recursos, 
capacidades de poder e flexibilidade social que permitem que as pessoas 
resistam às tensões do processo de deslocamento. Embora os grupos 
vulneráveis devem ser identificados em cada contexto do projecto, podem 
ser considerados como grupos vulneráveis: 

 Os agricultores que são deficientes; 

  Mulheres agricultoras; 

 Agricultores que estão velhos e doentes; e 

 Membros da família do agregado familiar, que também pode ser 
dependente da machamba, como as crianças, os doentes e os idosos 

 Essas famílias potencialmente vulneráveis precisam ser identificadas 
através da CTT e direitos específicos projectados para esses grupos. 

Princípio 8: A Reassentamento deve 

ser visto como um custo 
“antecipadamente” do projecto 

O proponente irá garantir que a compensação a ser oferecida e assistência 
prestada será incorporada ao orçamento global do projecto e deve ser 
claramente definido como tal. Visualizando as despesas de deslocamento 
como externa a um projeto é geralmente prejudicial para o processo de 
reassentamento. 

Princípio 9: Um programa de 

monitoramento independente devem 
estar no local 

O processo de implementação do PRMMS deve ser monitorada por uma 
equipe social qualificada, medir impactos pós-deslocamento contra os dados 
socioeconómicos estabelecidos linha de base pré-reassentamento. Os 
resultados deste programa de controlo devem ser divulgados às partes 
interessadas e funcionários do governo. Esse monitoramento também será 
usado para informar o proponente sobre acções a serem tomadas para 
corrigir eventuais problemas emergentes durante o processo de 
deslocamento. 

Princípio 10: Um mecanismo de 

reclamações estará em vigor 
Um mecanismo de reclamações deve ser estabelecido que funcionará como 
parte das responsabilidades da CTT. 

Princípio 11: As pessoas afectadas 

devem tornar-se beneficiários diretos 
do projeto de desenvolvimento 

Os moradores que serão os mais diretamente afectados são aqueles cujas 
fazendas machambas deslocadas. As melhores práticas internacionais 
defensores que eles devem tornar-se os beneficiários diretos do 
desenvolvimento que tenham efetivamente habilitado. De modo a conseguir 
isso, vários mecanismos de restaurçã de meios de subsistência e de 
melhoria são propostas no presente relatório, a maioria dos quais são parte 
do esquema de produtores de fomento. 

3.5 Medidas para Reduzir o Deslocamento Económico dos Impactos do mesmo  

Um princípio fundamental deste PRMMS é reduzir o deslocamento económico e seus impactos na 
medida do possível. 
 
Embora um dos principais objectivos deste projecto é beneficiar as comunidades em sua área de 
influência, algum deslocamento económico é antecipado porque algumas machambas terão de 
ser adquirida pelo projecto, de modo a desenvolver as áreas irrigadas na propriedade. Os dados 
da avaliação de terras agrícolas e de pesquisas domiciliares realizadas pela equipe social da 
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CES, em Novembro de 2013 (consulte a Secção 5.2) foram apresentados a EcoFarm em 2014 
para facilitar a concepção da propriedade de tal forma a eliminar a necessidade de reassentar 
fisicamente quaisquer herdades, e para minimizar a necessidade de deslocamento económico 
através da aquisição de machambas. Estes dados assistiram o proponente na demarcação das 
áreas em torno de cada herdade produtiva (actualmente em regime de plantio) e machamba, de 
modo a projectar os pivô e irrigadores dragline, canais e tubulações, prédios e estradas, de modo 
a minimizar os distúrbios sociais . 
 
O conceito do plano de disposição final de irrigação de pivô proposto em cada um dos DUATs da 
EcoFarm e da Cooperativa é mostrado na Figura 3.1. A diposição é projectada para evitar o 
deslocamento físico e minimizar deslocamento económico. A figura mostra a área restrita 
estabelecida em torno da Comunidade de Nhachalomo, e o local da fábrica de açúcar no limite 
norte do EcoFarm 1. 
 
O plano de disposição final proposto foi concebido usando os dados contidos neste PRMMS, e 
considerando as recomendações sociais e ecológicas feitas pela CES através do processo de 
AIAS. Estes incluem sensibilidade ecológicos e mapas de vegetação na vegetação e uso da terra 
e de uso dos recursos naturais de estudos de p.eritos 
  
O Capítulo 6 contém medidas para restaurar e melhorar os meios de subsistência das pessoas 
afectadas pelo projecto. A maioria destas medidas incluem elementos do regime de  de 
produtores de fomento do projecto e os benefícios da comunidade que são planeados. Como 
mencionado acima, esses planos incluem fazer infraestrutura de irrigação disponível para os 
membros da comunidade para as suas próprias culturas alimentares, bem como o fornecimento 
de água para as comunidades, apoio à agricultura e formação. 
 
 



Plano de Reassentamento – Julho 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd     28          EcoFarm Mozambique Lda 

4. ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA 

4.1 Introdução 

O envolvimento das partes interessadas e participação do público são características centrais de 
qualquer projecto de deslocamento económico, e são regulados pela legislação Moçambique, tal 
como o Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas (2012), bem como a avaliação dos Regulamentos de Impacto Ambiental (EIA) (2008). 
A necessidade de participação do público também é enfatizada pelo Banco Mundial e do IFC: a 
importância da divulgação de informações sobre o projecto para as pessoas afectadas é 
particularmente enfatizou: 

 “Divulgação de informações e participação das comunidades afectadas e as pessoas em causa vão 
continuar durante o planeamento, implementação, monitoramento e avaliação de pagamentos de 
compensação, as actividades de restauração de subsistência, e reassentamento para atingir 
resultados que sejam consistentes com os objectivos deste Padrão de Desempenho”. 

(IFC PD 5, 2012:p.3) 

 
Este capítulo fornece um resumo de todas as actividades de engajamento das partes 
interessadas e participação do público realizada como parte do desenvolvimento deste 
PRMMS. Os monitoramentoa comunitários durante a AIS foram também incluídos, como dados 
e informação de estas interacções foram utilizadas no desenvolvimento do PRMMS. Além 
disso, ele fornece um mecanismo de comunicação para o proponente usar em divulgar o 
PRMMS às comunidades afectadas e representantes do governo, de acordo com o 
Regulamento de Moçambique no Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas (Decreto n 31/20121 de 8 de Agosto). A divulgação de informações sobre o 
projecto para suas CAPs é importante não só como parte deste processo de PRMMS, mas 
também durante toda a vida do projecto. 

4.2 Objectivos de Engajamento das Partes Interessadas e Participação Pública 

No objectivo da participação da comunidade e a participação do público é proporcionar uma 
oportunidade para aqueles que serão afectados ou envolvidos no projecto para ter um subsídio 
na concepção do projecto, de modo a mitigar eventuais impactos negativos induzidos pelo 
projecto, ao mesmo tempo melhorar os impactos positivos. Esta informação é então 
disponibilizada para os tomadores de decisão do governo para facilitar a sua decisão sobre se 
autoriza ou não o projecto para proceder à sua implementação.  

4.3 Engajamento a Nível Comunitário e/ou Agregados Individuais  

A Tabela 4.1 abaixo resume todos os compromissos de participação pública relacionados com o 
PRMMS que foram realizados até ao final de Novembro de 2013. Excluem-se desta tabela 
discussões de grupos que foram realizadas em diferentes ocasiões com um pequeno número de 
homens e mulheres. 
 
Tabela 4.2: Actividades Participação Pública da Comunidade até o Momento 

Comunidade/Local Data 
N

o
 de 

Participantes 
Objectivos 

Líderes das comunidades 
afectadas 

11/09/2013 19 Apresentação da CES e seu envolvimento na 
EcoFarm 

Os dois presidentes das 
cooperativas de Lambane e 
Chapo 

12/09/2013 4 

Director do SDAE 11/09/2013 5  Apresentação da CES e seu envolvimento na 
EcoFarm; e 

 Fazer arranjos de planeamento para o PRMMS 
Director do SDAE 19/09/2013 4 

Administrador de Chemba 16/09/2013 7 

Administrador de Chemba 05/10/2013 19 
 Para explicar que a CES está ajudando a 

EcoFarm para elaborar e implementar um 
PRMMS de acordo com a política de 
reassentamento de Moçambique (2012); 
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Comunidade/Local Data 
N

o
 de 

Participantes 
Objectivos 

 Pedir permissão ao administrador de Chemba, 
Director do SDAE, Director do SDPI, bem como 
os chefes afectados para avaliar todas as 
machambas e/ou estruturas dentro dos DUATs 
da EcoFarm 1, 2 e Tsoni Farm; e 

 Explicar o procedimento de trabalho da semana 
e obter o apoio dos chefes afectados. 

 
A primeira reunião foi com todos chefes das comunidades afectadas em 11 de Setembro de 2013. 
A reunião foi realizada em Chemba e foi organizada pelo Líder do Primeiro Escalão de Chemba, o 
Sr. Dias Toms Chave. Estiveram presentes na reunião o dr. Anton Hough (CES), dra. Carina 
Saranga (CES), o Sr. Noah Simbekewa (representante da EcoFarm) e Sr. Morais, Oficial de 
Ligação com a Comunidade da EcoFarm (OLC) 
 
Também foram realizadas várias reuniões informais com um número de informantes-chave. Estes 
incluíram duas reuniões com o Director do SDAE nos dias 11 e 19 de Setembro, 2013, bem como 
uma reunião conjunta no dia seguinte com os dois presidentes das cooperativas comunitárias de 
Lambane e Chapo. A reunião anterior com o Director teve como objectivo a obtenção de algumas 
informações básicas sobre a criação destas duas cooperativas, enquanto que a última reunião 
forneceu terorno geral sobre como a comunidade percebe as cooperativas, o projecto da 
EcoFarm, bem como algumas questões e/ou preocupações que são discutidas neste relatório. 
 
Foi realizada uma reunião com o Administrador de Chemba (Eng. Joaquim Arota) a 16 de 
Setembro de 2013. A reunião teve por objectivo apresentar a equipe social da CES, e também 
serviu para obter alguma clareza sobre os procedimentos que precisam ser realizados e 
implementados para este PRMMS. Estiveram presentes na reunião três especialistas agrícolas da 
Agri IQ, instructores subcontratados da EcoFarm para os membros da cooperativa. 
 
A reunião foi organizada pelo Administrador de Chemba a 05 de Novembro de 2013 com os 
directores do SDAE, SDPI, bem como com os Líderes das comunidades afectadas. A reunião teve 
por objectivo apresentar o dr. Anton Hough da CES e elaborar sobre a finalidade do PRMMS e 
requisitos internacionais de tal relatório. Além disso, a permissão foi solicitada às autoridades do 
governo e líderes afectados que o dr. Hough começasse com um processo de avaliação de terras 
agrícolas nos DUATs a serem emitidos para a EcoFarm pelo GdM para a propriedade. Foi 
discutido o procedimento de trabalho da semana, bem como o envolvimento do SDAE neste 
processo de avaliação. O Director do SDAE concordou em assinar As folhas de titularidade dos 
agricultores/proprietários subsequentes a esta avaliação (explicado no Capítulo 5). Mais 
importante, o administrador explicou a todos os presentes que, na sequência desta avaliação, 
nenhuma nova machamba ou estrutura seria compensada pela EcoFarm no futuro. 
 

 

Ilustração 4.1: Reunião de apresentação do PRMMS e obtenção de permissão para prosseguir.  

 
A acta desta reunião foi fornecida e aprovada pelo Administrador (consulte o Apêndice A). 
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4.4  Estabelecimento de um Mecanismo de Comunicação 

4.4.1 Visão Geral 

Como requisito sob o PD1 e 5 da IFC, mecanismos precisam estar no local para garantir a 
consulta contínua e engajamento com as partes interessadas, Partes Interessada e Afectadas 
(PI&As) e PAP. A IFC, por exemplo, exige que projectos de reassentamento- ou indutores de 
deslocamento estabeleçam um comité de trabalho entre as suas CAPs. Tal grupo, em grande 
medida destina-se a formalizar um sistema para resolver os problemas dos membros da CAP e/ou 
problemas colectivamente relacionados com o projecto e dar entrada/receber retorno do 
desenvolvedor do projecto sobre o projecto em uma base regular. Além disso, ele deve agir como 
um fórum para PAP do projecto para expressar e canalizar as suas preocupações que os afectam 
directamente sobre questões importantes relacionadas com o projecto. 
 
A secção seguinte apresenta um mecanismo de comunicação que deve ser incorporado em um 
Plano de Engajamento das Partes Interessadas (SEP). Ela descreve os procedimentos para a 
EcoFarm implementar de modo a gerir as questões e/ou preocupações dos moradores com 
relação a este processo de PRMMS e desenvolvimento do projecto. Um elemento central desses 
procedimentos é o de estabelecer um Comitê Técnico de Trabalho (CTT) para gerir, entre outros 
objectivos, um mecanismo de reclamações que deve permitir que qualquer comunidade afectada 
para expressar suas preocupações com o projecto para EcoFarm. 

4.4.2 Termos e Referência para o Comitê Técnico de Trabalho  

Os Artigos 6 e 7 do Regulamento do Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas (2012) de Moçambique requerer o estabelecimento de um CTT para monitorar e 
supervisionar o processo de reassentamento (ou, neste caso, o deslocamento económico). Esta 
comissão não foi estabelecida, e será da responsabilidade do proponente durante a execução do 
presente PRMMS. Durante o processo de deslocamento económico, este Comitê é o principal 
canal de comunicação entre o proponente do projecto e o Governo de Moçambique. 
 
Além de Artigos 6 e 7, o Artigo 8 exige que qualquer projecto de reassentamento ou deslocamento 
seja realizado com a participação dos intervenientes a nível local, tais como representantes da 
população afectada e membros da sociedade civil. O Administrador verificou isto durante as 
discussões informais. 
 
A Tabela 4.3 refere-se a um tal comitê e os requisitos legais para aqueles que devem fazer parte 
dele. Os regulamentos internos para o Comitê Técnico de Trabalho e para o monitoramento e 
supervisão técnica do processo de reassentamento são fixados no Decreto Ministerial Nº 155, de 
2014. 
 
Tabela 4.3: Requisitos Legislativos para os membros de um Comitê Técnico de Trabalho 

Requisitos Legislativos 

o Artigo 8 no Comitê Técnico de Trabalho  o Artigo 7 em outros Intervenientes 

 Dois membros do Sector de Planeamento e 

Ordenamento do Território; 

 Um membro do Sector da Administração Local; 

 Um membro daS Obras Públicas e Habitação 

Sector; 

 Um membro do Sector Agrícola; 

 Um membro da área afim; 

 Um membro do Governo Provincial; e 

 Um membros do Governo do Distrito. 

 Cinco representantes da população afectada; 

 Um representante da sociedade civil; 

 Três líderes comunitários; e 

 Dois representantes do sector privado 

 

 
De modo a dar efeito a esses artigos é recomendado que EcoFarm estabeleça um CTT que 
consiste nos seguintes membros: 
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 Um membro do proponente (o ideal o OLC); 
 Um representante do Governo Provincial; 
 Dois representantes do sector privado (sector de ONGs, por exemplo); 
 Um representante do Administrador do Distrito; 
 Um representante dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE); 
 Um membro provincial do Sector de Planeamento e Ordenamento do Território; 
 Um membro do distrito e/ou provincial de Sector das Obras Públicas e de Habitação; e 
 Um membro de cada comunidade afectada (a ser escolhido pelos membros da 

comunidade) (pelo menos 5 membros).  
 
Este Comitê será inicialmente encarregado de apoiar o processo de implementação do PRMMS. 
Deve contribuir para os processos de tomada de decisão, e deve dar contributos no PRMMS. As 
operações deste grupo devem ser transparentes e registos de suas actividades devem ser 
disponibilizados ao público e Administrador. Seus objectivos mais importantes serão: 
 
 Fazer parte do processo de planeamento da propriedade, especialmente em relação à 

disposição de infraestrutura do projecto, de moso a evitar áreas que são altamente 
culturalmente significativas ou consideradas sagradas pelas comunidades; 

 Discutir e ajudar com questões relacionadas com a possível remoção de sepulturas e 
gesão de enterros; 

 Identificar os agregados familiares e/ou agricultores que poderiam ser economicamente 
deslocados; 

 Discutir a metodologia de avaliação a ser usada para o processo de compensação (usando 
esse relatório como um indicador de base); 

 Apoiar a EcoFarm a divulgar este relatório de PRMMS, mas também para discutir direitos 
de uso doméstico com as pessoas afectadas, as CAPs e líderes locais; 

 Apoiar a EcoFarm para finalizar os contratos de titularidade das famílias e para discutir 
esses pacotes com cada família afectada (consulte o Capítulo 8 eo Anexo B para um 
modelo dos Contratos de Titularidade); 

 Dar opinião e recomendações sobre a terra alternativa a ser oferecida em substituição de 
terra que pode ser adquirida pelo projeto; e 

 Implementar um mecanismo de reclamações para quaisquer questões, preocupações e/ou 
queixa com relação ao processo de deslocamento económico. 

 
Além disso, o CTT também deve desempenhar um papel central na identificação de pessoas 
vulneráveis, definidas como pessoas que podem ser desproporcionalmente afectadas 
negativamente pelo deslocamento. Estes membros podem incluir famílias chefiadas por 
mulheres/agricultores, crianças de rua, deficientes ou jovens (cf. do Banco Mundial, 2013a). Deste 
modo, os papéis do grupo serão: 

 Determinar as famílias vulneráveis e/ou agricultores que se qualificam para a assistência 
adicional a partir EcoFarm, caso as suas machambas e / ou estruturas sejam deslocadas; 

 Anunciar as qualificações; 
 Fornecer aviso para as PAP das intenções de EcoFarm de fornecer assistência adequada 

para as pessoas vulneráveis caso suas machambas e/ou estruturas sejam deslocados; 
 Rever cada caso através de uma entrevista entre o beneficiário caso identificado, um 

membro do CTT e um representante da Ecofarm; e 
 Gerar um relatório sobre o caso e propor as acções recomendadas. 

 
Além disso, o grupo vai actuar como um mecanismo de comunicação contínua para o projecto, o 
que não deve, portanto, ser limitado a este processo de PRMMS. Em termos de comunicação 
contínua, o grupo será encarregado com os seguintes objectivos 

 Representar as PAP e transmitir as suas questões e/ou preocupações; 
 Representar os membros de funcionários do governo distrital relevantes e fornecer uma 

plataforma para o último a se engajar-se com as PAP e EcoFarm regularmente; 
 Receber reclamações de membros da comunidade afectados e submeter tal reclamação à 

EcoFarm para resolver isso através de um Mecanismo de Reclamações; 
 Se necessário, ajudar com a identificação dos domínios e/ou locais agrícolas de 
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transferência (caso necessário no futuro) alternativos; 
 Apoiar os esforços para engajar-se com outras instituições, como Organizações Não-

Governamentais (ONGs); 
 Apoiar as iniciativas para a identificação de oportunidades de emprego e de negócios; e 
 A EcoFarm fornecer regularmente retorno e informações sobre o projecto para as 

comunidades afectadas. 
 
O CTT deve ser constituído como um painel consultivo e suas recomendações não devem ser 
vinculativas para o Governo de Moçambique ou EcoFarm. No entanto, quaisquer recomendações 
feitas pelo e através deste grupo devem ser devidamente registados e deve tornar-se uma 
questão de registo público. 
 

4.4.3 Estabelecendo o Comitê Técnico de Trabalho  

O Administrador do Distrito será responsável por estabelecer e constituir este comitê. Para 
garantir a participação da comunidade em todos os níveis deve ser estabelecido um CTT em toda 
a área do projecto. O Administrador deve ajudar a EcoFarm a estabelecer esse grupo, nomeando 
os membros e convidando os representantes governamentais relevantes para agir sobre ele. Em 
conformidade com os Artigos 6 e 7 da legislação acima mencionada, o grupo deve ter 
representação prevista no Artigo 7 do Regulamento, com papéis resumidos como segue (GM, 
2012: p.4): 
 

O Aministrador Local 

I.  “Sensibilizar as entidades locais na execução do programa [deslocamento económico]; 
II. Inspecionar o processo de implementação do [PRMMS]; e 

III. Monitorar o desempenho e implementação do [PRMMS].“ 
 

O Sector Agrícola (Serviços Distritais de Actividades Económicas) 

IV. “Para disponibilizar espaços para o [deslocamento] das famílias afectadas; 
V. Para disponibilizar espaços para a prática das actividades de subsistência; e 
VI. Garantir a regularização da ocupação das parcelas de terra.” 

 

Sector de Planemento do Ordenamento do Território (Serviços Distritais de Planeamento e 
Infraestrutura)  

VII. “Definir orientações, parâmetros e metodologias de regulamentação do processo 
[deslocamento econômico]; 

VIII. Prestar assistência técnica aos órgãos de implementação em matéria de ordenamento do 
território; 

IX. Presidir os trabalhos do [CTT] para o acompanhamento e supervisão; 
X. Para monitorar os processos de reassentamento e difundir as práticas alimentares.”  

 
O grupo deve ser formalmente estabelecido com papéis designados e responsabilidades 
atribuídas a cada membro. A Missão do Documento do CTT deve ser elaborada e divulgada aos 
membros, em que os objectivos Do  comitê e funcionamento, atribuições e responsabilidades 
estão claramente definidos. Recomenda-se que o CTT evite envolvimento directo para todas as 
questões relacionadas com o emprego, como estas questões devem ser tratadas por um Comité 
de Trabalho separado. 

4.4.4 Reuniões e Atas 

Todas as reuniões do CTT deverão ser convocadas pelo Administrador. Agendas e atas devem 
ser preparadas pelo OLC da EcoFarm (ou alguém em uma posição similar) com a ajuda do 
presidente do comitê. Estes precisam ser entregues e assinado pelo Administrador, e deve se 
tornar registos públicos, e disponível para qualquer membro da comunidade para revisão. Todos 
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os membros do grupo devem participar em reuniões, que devem ser anunciadas pelo menos cinco 
dias de antecedência. Devem ser realizadas reuniões em locais mutuamente acordados pelos 
membros do grupo. 

4.4.5 Período de Operação 

O grupo deverá continuar a funcionar durante toda a duração do programa PRMMS 

4.4.6 Mecanismo de Reclamações 

Um mecanismo de reclamações deve ser operado através do CTT. Os objectivos deste 
mecanismo são como se segue: 

 Fornecer as CAPs com um mecanismo acessível e rápido através do qual a apresentar 
uma denúncia e/ou resolver qualquer diferendo que possa surgir no âmbito do projecto; 

 Aplicar a acções corretivas adequadas e mutuamente aceitáveis, e tratar as queixas de 
forma eficiente; 

 Garantir que os queixosos estão satisfeitos com os resultados de quaisquer acções 
corretivas tomadas pelo cliente; e 

 Evitar/minimizar a necessidade de recorrer a processos judiciais. 

 

Um procedimento sugerido para gerir reclamação é definido a seguir, e ilustrado na Figura 4.1. 
Passo 1: A apresentação de uma queixa, reclamação ou comentário 
 
Os membros da comunidade devem fazer uma declaração formal de litígio ou reclamação (verbal 
ou escrita) a esse representantes a nível da comunidade, com assento do CTT, para seus chefes, 
ou directamente para o OLC da EcoFarm. O OLC de EcoFarm deve finalmente receber todas as 
reclamações recebidas (tanto directamente, ou através de representantes a nível da comunidade 
ou líderes), e deve ser a tarefa de completar um formulário de reclamação.  
 
O autor da denúncia deve ser registado pelo OLC com um número atribuído, que deve ser 
fornecido ao reclamante. Este número deve registar os detalhes do autor da denúncia, assim 
como o número de identificação do agregado do reclamante (emitido durante o período de 
levantamento). 
 
O formulário de declaração de reclamação para ser concluída pelo OLC deve incluir a data, 
descrição da queixa, bem como os detalhes da denúncia e a pessoa que apresentou isso (os 
nomes completos e comunidade). Todas as inscrições devem ser escritas em Português. A 
pessoa que se submete esta reivindicação (seja um indivíduo, presidente ou um representante da 
comunidade agindo sobre o CTT) deve assinar este formulário preenchido, e deve receber um 
recibo da denúncia pela OLC, mediante a apresentação. O formulário também precisa indicar a 
data em que a queixa será abordada por Ecofarm e quando o feedback será recebido. 
 
Será de responsabilidade da EcoFarm (através do OLC) receber as reclamações inseri-las no 
registo de reclamações (um registo electrónico, também deve ser mantido). Três cópias serão 
feitas de cada formulário de reclamação: um exemplar para ser fornecido para a pessoa que 
apresenta a reclamação (a ser fornecida ao requerente), um para ser usado para implementar as 
medidas correctivas e para controle de documentos, e uma cópia para permanecer em o arquivo 
de reclamações de ser mantido e mantido pelo OLC. O comentário / denúncia será, introduzido 
em um banco de dados que será criado para essa finalidade. 

Passo 2: Reclamações no Formulário de Declaração de Reclamações 

Após a conclusão do formulário de declaração de reclamação, o OLC deve assegurar que o 
Gestor de Recursos Humanos (GRH) da EcoFarm (ou alguém em posição equivalente) recebe 
uma cópia do formulário dentro de 48 horas da submissão. Um banco de dados electrônico 
também deve ser mantido de cada reclamação. O formulário de declaração de reclamação deve 
ser gerido e mantido pelo OLC que arcará com a responsabilidade de garantir que todos os 
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registos são actualizados e precisos. 

Passo 3: Avaliação e resolução 
Através do OLC, a EcoFarm deve avaliar a reclamação/comentário em termos de sua capacidade 
de resolvê-la localmente entre o pessoal do projecto. Caso tal não seja possível, a 
reclamação/comentário será comunicada ao CTT, Administrador  do Distrito ou um organismo 
semelhante para formular recomendações preliminares. O OLC deve fornecer suas 
recomendações à gestão de recursos humanos em tempo hábil que não exceda 96 horas. 
 
Dependendo das circunstâncias da denúncia, várias unidades ou departamentos podem precisar 
de se envolver, inclusive a gestão sénior, se a sua direcção e decisão forem exigidas pelos 
procedimentos estabelecidos e divisão de responsabilidades. Para iniciar este processo, a 
natureza da reclamação será estabelecida de modo a determinar as medidas necessárias para 
análise e investigação. Todas as reclamações terão de passar por algum grau de avaliação e 
investigação, dependendo do tipo de reclamação e clareza das circunstâncias. 
 
Passo 4: Resposta de Reclamações 
O GRH redigirá uma resposta por escrito no prazo de 15 dias a contar da data em que o 
formulário de reclamação foi apresentado e registado no formulário de declaração de reclamação. 
Nesta resposta, a justificativa para abordar a questão de uma maneira particular precisa ser 
delineada e as recomendações do OLC precisam ser levadas em consideração. Esta carta de 
resposta de retorno formal deve ser apresentada pelo GRH ao reclamante em pessoa. Se isso for 
necessário, a carta precisa ser comunicada verbalmente ao reclamante. Caso o reclamante aceite 
a resposta, esta decisão deve ser documentada com a assinatura do reclamante (ou impressão 
digital) na carta de resposta a reclamação. Depois disso, a carta de resposta deve ser devolvida 
ao OLC para registar no formulário de declaração de reclamação (a anexar a ele). 
 
Passo 5: Rejeição de Resposta 
Caso o reclamante rejeite a resposta, o mérito da rejeição deve ser investigado internamente pela 
EcoFarm ou através de outros meios, tais como com o Administrador Distrital ou outras partes 
interessadas. Caso o reclamante rejeite a resposta, o reclamante terá o direito de consultar o 
Administrador do Distrito, depois que uma reunião formal podem ser organizadas entre o 
Administrador do Distrito, a EcoFarm, o autor da denúncia e qualquer outro grupos de partes 
interessadas ou autoridades governamentais que precisam ser envolvidas (de acordo com a 
recomendação do Administrador do Distrito). Atas de reuniões formais devem ser redigidas e 
serão emitidas e assinadas pelo Administrador. 
 
Os resultados da reunião serão registados, e se for alcançado um acordo, o acordo será 
capturado no formulário de declaração de reclamação com a assinatura (ou impressão digital) do 
autor da reclamação. 
 
Passo 6: Encerramento 
Uma vez que o inquérito tenha sido concluído e as medidas necessárias tomadas, os resultados 
serão comunicados ao reclamante e introduzidos na forma declaração de reclamação e banco de 
dados eletrônico, como explicou. Independentemente do resultado, uma resposta deve ser 
fornecida a todos os reclamantes.  
 
Passo 7: Monitoramento do Processo de Reclamações 
O Mecanismo de reclamações estabelecido no presente relatório deve ser revisto periodicamente 
para o ciclo de vida do projecto pela Ecofarm para a sua adequação e conveniência. 
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Figura 4.1: O Mecanismo de Reclamações 

4.5 Divulgação  

O PRMMS terá de ser divulgado as CAPs directamente afectadas da propriedade rural, as 
famílias afectadas e autoridades governamentais relevantes. Essa divulgação deve envolver as 
seguintes reuniões: 
 
 Pelo menos uma reunião de divulgação com o Administrador do Distrito; 
 Pelo menos uma reunião divulgação com o CTT; e 
 Pelo menos quatro reuniões comunitárias no total divulgando o relatório completo, com 

ênfase nas estruturas de titularidade e metodologia empregados para a compensação. 
 
Quaisquer questões ou preocupações devem ser registadas em uma Tabela de Questões e 
Resposta, a ser incluída no PRMMS final ao abrigo do Capítulo 7 do presente relatório 
(Titularidade). Onde as questões e/ou preocupações não podem ser abordadas pelos membros 
proponentes ou comunitários, o Administrador do Distrito e da Comissão Técnica devem ser 
consultado 
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5. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DO PROJECTO  

5.1 Introdução 

Este capítulo identifica e descreve as Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs) da 
propriedade e Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAP). Isto é seguido por uma análise detalhada 
dos agregados familiares que vivem possuem propriedades rurais no interior dos três DUATs da 
EcoFarm. Os dados apresentados dizem respeito a variáveis demográficas e socioeconómicas 
básicas, bem como os padrões de vida das famílias. Informações relativas aos grupos vulneráveis 
- como famílias chefiadas por mulheres, mulheres agricultoras, deficientes e os idosos. O capítulo 
termina com uma secção que apresenta o deslocamento da agricultura esperado com mapas 
relevantes destinados a EcoFarm para usar na finalização da concepção da infraestrutura da 
propriedade. 

5.2 Estudo Socioeconómico de Base e Metodologia de Avaliação de Terras 
Agrícolas 

5.2.1 Visão geral 

De 6 a 20 de Novembro de 2013 foram realizados Levantamentos Socioeconómico de Base 
(SEBS), avaliação de terras agrícolas e inventário de activos (registo de infraestruturas) nos três 
DUATs da EcoFarm. Os levantamentos e avaliações focaram-se em propriedades rurais, definidas 
como qualquer pedaço de terra que pertence a uma das famílias. Tal propriedade da terra pode 
constituir uma casa ou uma pequena machamba de alimento, ou um campo agrícola pertencente 
a uma casa particular. A maioria das propriedades rurais no interior da EcoFarm 2 compreendem 
estruturas primárias e secundárias pertencentes a famílias dentro da Comunidade de Nhacaloma.  
 
A avaliação de terras agrícolas incluíu caminhadas de transectos ao redor de cada machamba 
para obter registos de GPS e tamanhos de terra, enquanto se solicitava informações do 
proprietário da machamba sobre as culturas e/ou árvores plantadas. Aproximadamente 85 
machambas produtivas foram registadas usando esse método, e são mostradas na Figura 5.2. 
Um número significativo de machambas dentro dos DUATs não tem nenhuma cultura, uma vez 
que estes estavam sendo preparados para outra plantação pós colheita, pouco antes das chuvas 
começaram em Novembro. No entanto, se qualquer dessas machambas for economicamente 
deslocada, medidas de compensação adequadas foram incluídas no Quadro de Titularidade 
(Capítulo 6), com base em um “cálculo de valor máximo terras produtivas”, usando as taxas de 
compensação de culturas do Ministério da Agricultura. Esta estratégia de compensação provou 
funcionar bem em muitos países africanos, uma vez que elimina qualquer forma de preconceito 
e/ou tratamento injusto a diferentes agricultores que não cultivam as mesmas culturas ou que 
podem até perder suas colheitas à seca ou inundações pouco antes da pesquisa começar. 
Elimina ainda a necessidade de fazer visitas repetidas às áreas de cultivo em diferentes pontos do 
ano. 
 
Os inventários de activos focaram-se em quaisquer activos adicionais a essas terras, que 
principalmente incluíram infraestruturas (muitas vezes cabanas de descansando, celeiros de 
armazenamento e confinamento de gado). 

5.2.2 Realização dos Levantamentos e Avaliações 

Quatro inquiridores de campo locais foram recrutados pela CES de 04 a 20 de Novembro de 2013. 
Os inquiridores de campo receberam treinamento na administração do questionário SEBS, bem 
como fazer a avaliação da terra e inventários de activos com um Samsung Android Tablet. Na 
sequência desta formação, vários inquéritos-piloto e avaliações foram realizadas com algumas 
famílias e agricultores em Chapo a 6 de Novembro de 2013. Os resultados desses levantamentos 
pilotos foram analisados e usados como parte de oficinas de formação prática. 
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Ilustração 5.1: Treinamento de Inquiridores 

 
Cada um dos três DUATs foi atribuído a um inquiridor para a duração do estudo, com um dos 
DUATs sendo atribuído a dois inquiridores. Cada inquiridor foi encarregado de estudar um DUAT 
inteiro com um representante local da vila que foi escolhido pelos chefes das comunidades 
afectadas. Estes representantes foram de grande ajuda, pois eles suplementaram aos inquiridores 
de campo de todos os locais de exploração e ajudaram a organizar o pssoal de agricultores a ser 
entrevistado. Cada agregado familiar estudado foi fornecido com um número de identificação 
único, ligado a cada machamba e/ou direitos dos proprietários de infraestrutura para possível 
deslocamento económico. 
 

 

Ilustração 5.2: Implementação do Trabalho de Campo 

 
Para a duração do período de estudo várias mensagens de rádio foram transmitidas para notificar 
e sensibilizar os moradores em torno do processo de trabalho de campo e solicitando aos 
proprietários rurais para estarem em suas machambas para as avaliações. Antes de realizar os 
levantamentos e avaliações foram consultados os directores do SDAE e SDPI para orientação. 
Ambos directores aprovaram o programa de trabalho, e concordaram em assinar cada folhas de 
titularidade de agricultor e/ou dos proprietários como um acto de endosso e aprovação do governo 
sobre a data limite (explicado abaixo). 

5.2.3 Data Limite e Folha de Titularidade dos Agricultores 

A IFC requer que qualquer processo de reassentamento ou deslocamento económico seja 
acompanhado por uma data limite para a compensação. Esta destina-se a salvaguardar os 
desenvolvedores de projectos contra agricultores oportunistas que reivindicam ou estabelecem 
novas terras agrícolas após o processo de avaliação de terras agrícolas. Neste projecto, o SEBS 
marcou a data limite. As restrições a seguir foram divulgados aos afectados durante a visita da 
equipe social ao local: 
 

I. Na sequência da avaliação de terra, qualquer nova terra, culturas e/ou árvores plantadas 
não seriam compensadas; e 

II. Na sequência da avaliação de terras agrícolas, quaisquer estruturas adicionais dentro da 
área estudada não seria compensada. 

 
Dois processos foram seguidos para divulgar esta data limite para os afectados. Em primeiro 
lugar, foi realizada uma reunião a 16 de Setembro de 2013, com o Administrador de Chemba, 
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directores do SDAE e SDPI e chefes afectados. Durante esta reunião, o administrador anunciou 
estas restrições. As actas das reuniões são anexadas como Anexo IA 
 
Em segundo lugar, folhas de titularidade individuais foram concluídas subsequentes a cada 
entrevista. Um exemplo de tal uma folha de titularidade é anexado como Apêndice B. Cada folha 
detalhou o proprietário da machamba/casa, o tamanho/área da machamba (s), as culturas, 
árvores e/ou estruturas sobre a terra, e atribuída um número de identidade do agregado familiar. 
Cada folha foi assinada por cada agricultor, bem como o director do SDAE e Ecofarm, que actuou 
como uma declaração informando cada agricultor que as restrições listadas acima. 

5.2.4 Análise de Dados 

A unidade de análise neste relatório é o agregado familiar. Um agregado familiar, tal como é 
entendido no presente relatório, não se refere a uma estrutura física, mas sim ao grupo de 
membros da família que vivem juntos, compartilhando renda, recursos ou bens. O termo 
“agregado familia“inclui, portanto, os agricultores, seja ou não um agricultor tinha, no momento do 
estudo, a estrutura da casa em seu / sua terra. 
 
Os dados apresentados sobre neste capítulo são apenas das famílias estudadas como parte 
deste PRMMS. 

5.3 Demografia das Pessoas Afectadas pelo Projeto da Propriedade 

104 propriedades rurais foram avaliadas dentro da área de estudo. A posse da terra é definida 
como qualquer pedaço de terra que pertence a uma família e/ou agricultor. As 104 propriedades 
rurais são detidas por 71 famílias, o que significa que a média de terra agrícola/machamba por 
agreado familiar na área de estudo é de aproximadamente 1,5. 
 
Um agregado familiar é afectado pela propriedade se um ou mais dos seus membros sofrem a 
perda de bens ou investimentos, terra, propriedade e/ou acesso a recursos naturais. Das 71 
famílias estudadas, cerca de 32 (45,1%) são moradores de Nhacalomo e têm suas estruturas 
familiares nesta comunidade. Os restantes 39 (54,9%) são proprietários agrícolas (machamba) 
com uma ou mais das suas machambas localizadas dentro da área da propriedade. Este grupo é 
formado por 26 famílias de Chapo e 13 de Galu. A maioria dos agregados familiares afectados (57 
ou 80,3%) herdou a sua terra de seus pais ou a Autoridade Tradicional (AT), enquanto alguns se 
instalaram na região de forma independente. 
 
A tabela abaixo mostra o percentual de agregados familiares por comunidade que têm 
propriedades rurais no interior da propriedade. Os dados foram obtidos no número de famílias por 
comunidade através do líder da comunidade. Segundo eles, existem cerca de 38 famílias em 
Chapo, 31 em Nhacalomo e 45 em Galu. Como esses números podem não ser estatisticamente 
preciso, o quadro que se segue não se refere a estas figuras números, mas sim ao número total 
de propriedades rurais avaliadas. 
 
Tabela 5.1: Percentagem Estimada de Famílias por Comunidade que têm Propriedades Rurais dentro 
da Propriedade 

Comunidade 

Famílias Estimadas com 
Propriedades Rurais na 

Propriedade 
N 

% Famílias Estimadas com 
Propriedades Rurais na 

Propriedade 

Chapo  26 36.6% 

Nhacalomo 32 45.1% 

Galu  13 18.3% 

TOTAL  71 100% 

 
Os dados indicam que todas as famílias de Nhacalomo estão localizadas dentro da EcoFarm 2. 
Isto representa 45,1% de todas as propriedades rurais avaliadas. Isto é seguido por 18,3% de 
todas as famílias estudadas filiadas à Galu (que podeM ser cerca de 29% dos moradores de Galu) 
que têm propriedades rurais no interior da propriedade, estimadas em 36,6% das propriedades 
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rurais estudadas pertencentes a Chapo (aproximadamente 68% dos residentes de Chapo). 
 
A população total de todas as famílias estudadas que possuem estas 71 propriedades rurais é de 
cerca de 490. Estes membros podem ser considerados como PAP da propriedade. 
 
Pessoa/Pessoas Afectadas Pelo Projecto na Propriedade 

Neste relatório o termo “PAP da propriedade” refere-se a todas as pessoas que possam ser 
afectadas pelo possível deslocamento económico de suas machambas e/ou estruturas 
secundárias. 
 
Estes 490 membros do agregado familiar compreendem a população real, incluindo os migrantes). 
Apenas três migrantes foram registados, o que significa que as PAP da propriedade são 
residentes permanentes ou vivem predominantemente em Nhacalomo, Galu ou Chapo. No 
entanto, alguma migração pode ser esperada entre as comunidades, especialmente em resposta 
a determinadas épocas do ano da colheita, tais como períodos de crescimento de algodão ou 
milho, quando o trabalho adicional é necessário para a colheita. Em termos de género, as 
mulheres estão ligeiramente em maior número que os homens em 52,0% das PAP da 
propriedade. A relação homem-mulher pode ser calculada em 1: 1,1, que é semelhante à relação 
homem-mulher para a Província de Sofala. 
 
A AIS (Hough, 2013) previu um aumento da população da região em resposta ao projecto, 
especialmente porque a maioria dos domicílios da região foram estabelecidos nos últimos 20 
anos, o que indica um padrão de mobilidade existente. Juntamente com uma relativamente baixa 
taxa de mortalidade infantil de 97,1/1000 nascidos vivos (em comparação com a taxa da província 
de mortalidade infantil de 134/1000 nascidos vivos (Sherr et al., 2013)), o projecto pode ser 
esperado para contribuir para uma aumento da população local. 
 
A maioria das famílias na área pertence à tribo Sena, com Sena como sua língua materna. Cerca 
de 40% dos domicílios confirmou que os seus membros não podem falar Português. A tabela 
abaixo apresenta a discriminação da idade das pessoas afectadas pelo Projecto da propriedade: 
 
Tabela 5.2: A População de Pessoas Afectadas pelo Projecto da Propriedade  

Categorias de Idade   N % 

0-6  119 28.3% 

7-14  114 27.1% 

15-18  61 14.5% 

19-29  72 17.1% 

30-64  110 26.2% 

65-99  14 3.3% 

TOTAL   490 100.0% 

 

 

Figura 5.1: A População de Pessoas Afectadas pelo Projecto da Propriedade 
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Como ilustrado acima a maioria (55,4%) de todas as PAP tem 14 anos ou menos. Estes dados 
alinham-se de perto com as estatísticas demográficas de Moçambique, o que indica que 53% da 
população no Distrito de Chemba é de 14 anos ou menos (GM, 2007) 2007. A maior parte da 
população (57,8%) cai dentro da idade para trabalhar aceite internacionalmente de 15-64, ao 
passo que apenas 3,3% dessa população são mais velhos do que este/faixa etária 
economicamente produtiva em idade activa. 
 
A taxa de desemprego formal destas três comunidades (calculada como uma percentagem da 
força de trabalho, que aqui inclui membros independentes no mercado de trabalho informal), pode 
ser estimada em 15,7% (Tabela 5.5). Esta é inferior à taxa de desemprego estimada para 
Moçambique, que foi calculada em 2012 em 27,0% (Macauhub, 2012). 

5.4 Dinâmica dos Agregados Familiares 

5.4.1 Comunidade de Nhacalomo  

A comunidade de Nhacalomo é a única comunidade que está localizada dentro de uma das 
propriedades (EcoFarm2). Assim, é necessária informação adicional sobre esta comunidade. A 
Figura 1.3 mostra a área da propriedade, e refere-se também às Figuras 5.2, 5.3 e 5.4.  
 
Cerca de 22 casas de descanso foram estudadas que são filiadas a esta comunidade. Todas as 
infraestruturas principais da comunidade, ou infraestruturas que são usadas por uma família para 
manter sua coesão interna socialmente funcional (como a casa e/ou casa de dormir, ou uma 
latrina, por exemplo), foram demarcadas nas Figuras 1.3 e 5.4. Essas áreas são definidas como 
áreas restritas, ou áreas que não podem ser desenvolvidas. 

5.4.2 Afiliação Geral dos Agregados Familiares de todos dos Agregados Familiares 
Estudados  

O estudo calculou o tamanho médio da casa de todas as 71 famílias estudadas em 
aproximadamente 7 membros por agregado familiar. A razão para tais tamanhos grandes de  
agregados familiares pode ser entendida em relação à prática da poligamia, como homens nestas 
comunidades tipicamente têm mais de uma esposa (às vezes mais de cinco). Estes tamanhos 
revelam altos índices de dependência inter e intra-familiar, como a força de trabalho 
desempregada coloca um fardo muito mais pesado sobre os membros activamente empregados 
para fornecer recursos para apoiar toda a família e para cobrir os custos diários. 
 
Famílias chefiadas por homens representam 86% de todas as casas. Embora especulativo, estes 
dados podem indicar a medida em que estas comunidades são patriarcais em sua cultura, bem 
como o papel dominante que os homens desempenham no processo de decisão e liderança na 
área.  
 
A maioria das unidades estudadas dos agregados são compostas por membros da família 
estreitamente relacionadas compostas por pais, filhos e netos. Poucas famílias (4,1%) incluem 
cunhados, cunhadas e primos. 

5.5 Condições de Vida Socioeconómica  

5.5.1 Educação 

O sistema de ensino em Moçambique consiste em escolas primárias e secundárias. A escola 
primária compreende primeira a sétima classes, e inscrição começa com a idade de seis anos. As 
crianças estão matriculadas no ensino secundário ( 8a a 12a classes) com cerca de 12 ou 13 anos 
de idade. A escola primária do governo mais próxima está em Calamo (1a a 7a classes); 
Nhacalomo, Galu, Nhacola e Chapo tem edifícios escolares muito básicos, onde algumas lições 
da escola primária (1a a 3a classes) às vezes são oferecidas por professores do governo numa 
base ad hoc. A tabela abaixo mostra o estado educacional de todos os membros com mais de 18 
anos de idade: 
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Table 5.3: Education  

Educação Numero Porcentagem do Total 

Nenhuma 123 62.8% 

Alguma Escola Primária 52 26.5% 

Ensino Primário Completo  5 2.6% 

Alguma Escolas Secundária 15 7.7% 

Ensino Secundário Completo 1 0.5% 

TOTAL  196 100.0% 

 
Os dados da pesquisa indicam que, dos membros acima de 18 anos, são muito significativos 
62,8% e não têm qualquer educação. Aproximadamente 26,5% só terminou parte da escola 
primária, enquanto apenas 2,6% completaram o ensino primário. A taxa de frequência escolar 
também é muito baixa, já que apenas em torno de 40,5% das crianças entre 6 e 18 anos 
frequentam a escola. Isso significa que aproximadamente uma criança em cada duas a três 
crianças nesta categoria de idade frequenta a escola. Estes resultados sugerem que algumas 
crianças são enviadas à escola primária de Calamo; a maioria das famílias contam com aulas de 
aprendizagem ad hoc da escola primária oferecida pelos professores da escola primária do 
governo de Chemba. É também provável que as crianças possam ser excluídos da escola para 
que elas ajudem com as tarefas relacionadas com o agregado familiar, criação de gado e de 
trabalho nas machambas. 

5.5.2 Água, Saneamento e Eliminação de Resíduos 

Poços com bombas manuais estão localizados em Nhacalomo (1), Galu (1), Calamo (2) e Chapo 
(1). Todos os membros do agregado familiar usam estes poços, com a maioria afirmando que a 
qualidade da água é boa e potável. Um alto teor de sal foi relatado, no entanto. A quantidade de 
água disponível não é, contudo, suficiente. Aproximadamente 52,9% das famílias reclamaram que 
elas precisam de mais água, especialmente durante a estação seca (entre Abril a Novembro), 
quando o lençol freático cai. 
 
Cerca de metade das famílias utilizam as suas próprias latrinas auto-construídas, bem como os 
arbustos que cercam e afluentes do rio para a defecação. 
 
A maioria das famílias enterra e/ou queima seus resíduos.  

5.5.3 Energia  

Nenhuma família dentro da área de propriedade tem acesso à electricidade, e todas utilizam 
formas alternativas de energia, como madeira ou carvão. Em consequência, a madeira é um 
serviço do ecossistema crucial para estas comunidades rurais, e, tanto quanto razoavelmente 
possível, a propriedade deve permitir que estas comunidades continuem a ter acesso a algumas 
áreas da floresta. Algumas das árvores locais colhidas para a madeira incluem a Árvore chamada 
localmente Chanati (nome Sena), Massaniqueira (nome Sena) e Pau Preto (nome Português). 

5.5.4 Transportes, Mercados e Comunicação 

Porque um dos impactos mais significativos da propriedade pode ser o aumento do tráfego nas 
estradas locais, bem como a construção de redes de estradas de acesso alternativo, é essencial 
entender os meios de acesso a transportes e rotas de acesso das famílias. 
 
Um modo de transporte são bicicletas, enquanto a pé ainda é o meio predominante de mobilidade. 
A implicação disso é que quaisquer novas vias de acesso devem ser projectadas com medidas de 
segurança adicionais para garantir que os peões e ciclistas são acomodados. Muito poucos 
utilizam chapas locais, já que esta é uma despesa que poucos podem pagar. Por exemplo, um 
chapa de Chemba a Caia (cerca de 90 km ao sul de Chemba) custa aproximadamente 170MZN 
(US $ 5,7); o mesmo chapa iria cobrar em torno 70MZN para uma viagem a Sena (US $ 2,4). 
Viajar para Chemba apartir das comunidades vizinhas é relativamente barato: por exemplo, um 
chapa de Chapo de Chemba custa em torno 10MZN (US $ 0,3). 
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No que diz respeito aos mercados, a maioria das comunidades têm as suas próprias lojas onde 
pequenos itens são vendidos ou trocados, variando de alimentos e produtos agrícolas para carvão 
vegetal, medicamentos e equipamentos em geral. Essas lojas foram vistas em Calamo, Nachola e 
Chapo. Para uma gama mais ampla ou itens de mercearia a grosso, a maioria dos moradores 
viaja para Chemba em uma base diária ou semanal. Homens e mulheres parecem compartilhar 
este dever, embora as mulheres sejam as principais responsáveis para a obtenção de produtos 
alimentícios. A maior secção daquelas famílias que gastam dinheiro nestas lojas (70,5%), gastam 
qualquer coisa entre 5MZN para 300MZN (US $ 0,2- $ 10,1) por viagem. Menos famílias gastam 
entre 301MZN e 800MZN (US $ 10.2- $ 27,1) por viagem (17,0%); um número menor do que 
gastar mais 800MZN (12,5%). 
 
O rádio é amplamente utilizado para a comunicação a nível distrital (a estação de rádio está 
localizado em Chemba), enquanto os mais velhos e/ou chefes são importantes portadores de 
informação de pessoa para pessoa, especialmente a nível da comunidade. 

5.6 Estratégias de Subsistência dos Agregados Familiares 

5.6.1 Ocupação  

As oportunidades de emprego são limitadas na área. Actualmente, as únicas oportunidades 
formais de trabalho disponíveis estão em serviços governamentais em Chemba, como servidores 
públicos, trabalhadores de saúde ou professores. Além disso, farmas, tais como Grown Energy 
(uma plantação de açúcar), bem como várias empresas madeireiras chinesas e locais estão 
operando na área. Serviços de apoio à agricultura e esquemas de “produtores de fomento” estão 
sendo operadas por empresas como a Chita Cotton Africa. 
 
A tabela abaixo apresenta as ocupações de todas as PAP na população em idade activa (15-65), 
sub-divididas em auto-emprego, o emprego formal e os moradores não economicamente activos. 
  
Tabela 5.4: Ocupação 

Sector Número Porcentagem do Total 

Auto-emprego informal (sem um rendimento) 

Agricultura/pesca própria 176 69.3% 

Auto-emprego informal (que recebe um rendimento) 

Pago para ajudar com a 
agricultura 

2 
0.8% 

Essencialmente Comércio 1 0.4% 

Motorista 1 0.4% 

Emprego formal (que recebe um rendimento) 

Serviços de governo * 2 0.8% 

Desempregado 

Ficando em casa 34 13.3% 

Não-Economicamente Activo 

Estudando /indo a escola  38 15.1% 

TOTAL  254 100.0% 

* Refere-se a funcionários públicos, professores, trabalhadores da saúde  

 

A tabela indica que, dos membros em idade de trabalhar, a maioria (69,3%) não têm um modo de 
vida baseado no salário e estão empenhados em trabalhar por conta própria, a criação própria em 
casa (auto-emprego pode ser definido como o trabalho que gera uma renda sem ser um 
empregado para outra pessoa). Isto é seguido por cerca de 15,1% dos moradores que estão 
estudando ou que frequentam a escola, e 13,3% que estão desempregados. A partir desses 
dados, a taxa de desemprego formal pode ser calculada como uma percentagem da força de 
trabalho. A força de trabalho inclui membros do grupo em idade de trabalhar que estão formal ou 
informalmente empregados, ou que podem/desejam trabalhar. Exclui, portanto, as pessoas não 
economicamente activas. Como a maioria dos moradores estão engajados na agricultura, 
trabalhadores por conta própria ou actividades de pesca (tanto comerciais ou de subsistência), 
esses usuários podem razoavelmente ser excluídos da força de trabalho. Portanto, a taxa de 
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desemprego pode ser calculada em 15,7%. Esta taxa é relativamente baixa em comparação com 
a taxa de desemprego de Moçambique, a qual foi calculada pelo GdM em 2012 e 27,0% 
(Macauhub, 2012). A razão para esse percentual inferior é que mais terra está disponível em torno 
da área do projecto para os membros da comunidade estarem envolvidos em oportunidades de 
emprego informal, principalmente relacionadas com a agricultura e a pesca. 

5.6.2 Rendimentos e Despesa 

A gestão das finanças domésticas e fontes de renda é em grande parte o domínio dos homens. 
 
A pesquisa pediu aos entrevistados para indicarem o quanto as suas famílias recebem de 
rendimento a partir de uma variedade de fontes, por mês. A tabela abaixo retrata os tipos de 
rendimentos recebidos por mês contra o número de famílias que relataram receber cada tipo de 
fonte de renda. O tempo de estudo deve ser mantido em mente, como a maioria das machambas 
não tinham ainda produzido colheitas suficientes para fins de venda. 
 
Tabela 5.5: Rendimentos Familiares *  

Rendimentos 
Familiares 

n de 
Agregados 
Familiares 

% (Do total de 
Agregados 
Familiares 

pesquisados) 

Rendimento Médio 
Mensal (MZN) 

Rendimento Médio 
(US $) 

Carvão vegetal 10 14.1 1,315.7MZN $127.0 

Pecuária 8 11.3 4,500MZN $434.4 

Emprego (formal e 
informal) 

6 8.5 2,329MZN 
$224.8 

Comércio local 4 5.6 10,000MZN $965.3 

Agricultura 2 2.8 2,000MZN $193.1 

Trabalho agrícola 1 1.4 2,000MZN $193.1 

Árvores produtivas 
(fruta) 

1 1.4 2,863.0MZN 
$276.4 

* A coluna de rendimento mensal médio foi calculada usando dados deste SEBS, bem como o levantamento realizado 
como parte do SIA (Hough, 2013) 

 
Receitas de vendas de carvão são a maior fonte de rendimento, com 14,1% dos domicílios 
recebendo um rendimento mensal a partir dela. O carvão vegetal é normalmente vendido em 
sacos ao lado das estradas por cerca de 70MZN / saco (US $ 2,4), e é frequentemente visto 
sendo transportado em bicicletas. Alguns moradores afirmam que a venda de carvão vegetal pode 
ser uma das principais actividades geradoras de renda durante determinados meses. Receitas de 
vendas de carvão são seguidas por receitas provenientes da venda de gado (11,3% dos 
agregados familiares), do emprego formal e informal (8,5%) e comércio local (5,6%). 
 
A maior quantidade de rendimento parece vir do comércio local (cerca de US $ 965,3/mês), 
seguido de US $ 434,4/mês para as vendas de gado (principalmente galinhas e cabras). Renda a 
partir de frutos de árvores produtivas também é significativa em cerca de US $ 276,4/mês. 
 
A alimentação, saúde e roupas são responsáveis pela maior parte das despesas mensais das 
famílias. No entanto, embora este não é indicado, na experiência do consultor com outros 
projectos em Moçambique, as despesas relacionadas com as práticas cerimoniais e funerais 
tradicionais são geralmente também significativas nessas comunidades rurais. Os meses de 
maiores despesas são aqueles associados com o Natal e Ano Novo; meses que são normalmente 
associados com o aumento das despesas em itens alimentação e vestuário. O dinheiro é o 
principal meio de troca e câmbio, embora cerca de 5,6% das famílias também mencionou que a 
produção agrícola e pecuária são, por vezes trocadas. 
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5.6.3 Agricultura  

 Propriedades Rurais de Machambas e Agricultores 5.6.3.1

A avaliação de terras tornou explícito que nenhumas terras de pousio seriam registadas, mas 
apenas machambas que estavam sob um regime de plantio no momento do estudo. A razão para 
incluir essa cláusula foi para evitar qualquer possível agricultor oportunista reivindicando por terra. 
Um regime de plantio refere-se a terras que foram cultivadas com as culturas, ou estavam em vias 
de ser preparada para o plantio 
 
Exactamente 85 machambas foram registadas dentro da propriedade. Embora apenas 14 destas 
machambas terão de ser economicamente deslocadas, a secção a seguir fornece uma visão geral 
de todas as machambas estudada para a integralidade. 
 
Como mostrado na Figura 2 e nas Figuras 5,2-5,4, a maioria das explorações agrícolas dentro da 
EcoFarm 2 foram preparadas em linhas de drenagem, presumivelmente para tirar vantagem do 
conteúdo rico do solo. Setenta e sete destas machambas pertencem a famílias separadas, ao 
passo que quatro famílias cada um tem duas machambas. As coordenadas de GPS destas 
machambas são fornecidas no Apêndice C. Nenhum proprietário da machamba tem qualquer 
título formal a nenhuma propriedade rural. 
 
A tabela abaixo corresponde às machambas para as comunidades de onde os agricultores vêm. 
 
Tabela 5.6: Machambas e as comunidade de onde os agricultores vêm  

Comunidade N
O
 de Machambas 

Porcentagem do Total na área de 
propriedade 

Galu 14 16.5% 

Chapo 26 30.6% 

Nhacalomo 45 52.9% 

TOTAL  85 100.0% 

 
A tabela mostra que a maioria das machambas (52,9%) é propriedade de famílias de Nhacalomo. 
Esta é seguida por 30,6% que são detidas por residentes de Chapo; o menor número de 
machambas (16,5%) é propriedade de residentes de Galu. A área produtiva total é de cerca de 
113.2ha com um tamanho médio de machamba 1.5ha. 
  
Estas machambas são mostradas nas Figuras 5.2 - 5.4. O número total de machambas que terá 
de ser economicamente reassentada é de 14. 
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Figura 5.2: Machambas (1)  
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Figura 5.3: Machambas (2)  
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Figura 5.4: Machambas (3) 
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Cerca de 56 agricultores (e, consequentemente, famílias) possui as 85 machambas identificadas 
dentro da área de estudo. A maioria destes agricultores só tem uma machamba (37 deles, ou 
66,1%), enquanto que 14 destes agricultores (25,0%) tem duas machambas, um tem três, três têm 
quatro e um tem cinco machambas. A maioria dos agricultores são homens (58,7%). A tabela 
abaixo descreve a repartição etária de todos os agricultores: 
 

 

Figura 5.5: Descriminação da idade dos agricultores 

O maior grupo de idade é entre 31 e 50 anos (42,3% dos agricultores), seguidos pelos agricultores 
entre as idades de 19 e 30. Poucos (10,6%) estão acima de 66 anos, que podem ser vulneráveis 
no processo de reassentamento, pois eles podem sofrer desproporcionalmente como resultado 
doenças relacionadas a velhice, dores ou stress. Se a terra de substituição estiver situada longe 
das casas do que as suas machambas originais, os agricultores mais velhos podem sofrer de 
forma desproporcional no acesso a suas machambas e podem, como resultado, ter níveis de 
produção mais baixos. 
A tabela abaixo mostra o número de anos que cada machamba vem sendo cultivada (tendo em 
mente que terra sob um regime de pousio não foi avaliada e incluída, uma vez que esta pode 
permitir reclamações oportunísticas): 

Tabela 5.7: Anos de cultivo das machamba 

Período de tempo Número de Machambas Percentagem do Total 

Menos de um ano 2 2.4% 

1-2 anos 23 27.1% 

3-5 anos 34 40.0% 

6-8 anos 20 23.5% 

9-15 anos 5 5.9% 

16-19 anos 1 1.2% 

TOTAL  85 100.0% 

 
No momento da pesquisa duas machambas tinham acabado de ser preparadas, enquanto a 
maioria havia sido cultivada (e colhida), pelo menos, mais de uma vez. Poucos campos foram 
cultivados mais de nove anos, o que mostra que os campos são trocados após vários anos de 
cultivo. Não são utilizados fertilizantes, e todas as machambas são de agricultura de sequeiro. 
 

 Plantas em Cultivo 5.6.3.2

Quarenta e duas machambas (49,4%) eram de pousio que estavam sendo preparadas para um 
outro regime de plantio no momento do estudo. A tabela abaixo lista todas as culturas plantadas 
no momento do estudo sobre as restantes 43 machambas produtivas: 
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  Tabela 5.8: Culturas da machamba 

Tipo de Cultura Nº de Machambas 
% [De n total de machambas 

produtivas (43)] 

Mapira 32 74.4 

Milho 15 34.9 

Mexoeira 9 20.9 

Amendoim/feijões 9 20.9 

Mandioca 6 14.0 

Algodão 6 14.0 

Milheto  4 9.3 

Feijões 2 4.7 

Gergelim 2 4.7 

Repolho 1 2.3 

Tanchagem 1 2.3 

Cana de açúcar 1 2.3 

 
As maiores categorias de culturas plantadas são mapira (plantada em 74,4% das machambas 
produtivas), milho (34,9%), mexoeira e amendoim (20,9% respectivamente). Mandioca e algodão 
são plantados por poucas famílias (14,0% respectivamente). Quase todas machambas têm 
culturas consociadas. Por exemplo, feijões são normalmente consociados e plantados ao longo do 
de todo ano. Este é também o caso com batata-doce, tomate e de gergelim. 
 

 

Ilustração 5.3: Da esquerda para a direita: Um campo da mandioca; um agricultor preparando o seu 
campo; e um campo de algodão. 

 
Apesar de não estar reflectido pelos dados acima, as discussões de grupos focais revelaram que 
feijão e milho são a produção agrícola primária plantada na área. Embora impossível de prever 
com certeza, a maioria das famílias parecem cultivar milho (uma cultura sazonal) de Novembro-
Fevereiro, depois que a terra é preparada para campos de algodão de Maio a Julho. Poucas 
famílias indicaram algodão como cultura plantada no momento do inquérito, o que faz sentido, 
pois a época de algodão é normalmente entre Maio e Julho. Esta tendência pode ter variações 
significativas de ano para ano. 
 
As discussões dos grupos focais revelaram que a maioria das famílias utilizam as suas colheitas 
principalmente para subsistência, embora algumas obtenham um pequeno rendimento a partir de 
culturas de rendimento (legumes, tomates e nozes, por exemplo), que vendem ao longo das 
estradas, em mercados locais ou em Chemba. 

 Árvores Produtivas 5.6.3.3

Árvores produtivas são normalmente plantadas ao redor das casas e não em campos para o 
efeito, que são geralmente distantes da residência do agregado familiar. Apenas 10 das 85 
machambas (11,8%) tinham árvores produtivas plantadas nelas. De todas as árvores, duas 
bananeiras foram registadas, sete mangueiras, duas papaeiras e um piripireiro. Dessas 14 
machambas afectadas pelo reassentamento económico, apenas uma machamba tinha cinco 
mangueiras que precisarão de ser compensadas. 
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 Infraestruturas nas Machambas 5.6.3.4

A tabela abaixo define todas as infraestruturas nas machambas avaliadas e registadas como parte 
do inventário de activos. 
 
Tabela 5.9: Número total de Infraestruturas nas machambas    

Estruturas Primárias e Secundárias Número Porcentagem do Total 

Galpões gerais 81 38.8% 

Para dormir apenas 47 22.5% 

Cabana de recreação 32 15.3% 

Casa (como parte da Área Restrita da 
Aldeia Nachalomo)  

22 10.5% 

Currais 16 7.7% 

Cozinha 6 2.9% 

Casa de banho 5 2.4% 

TOTAL  209 100.0% 

 
A Tabela 5.9 mostra que a maioria das estruturas que foram registadas dentro da área de 
Influência Directa do projecto são galpões gerais (81) e casas de descanso (47) (43,3% e 25,1% 
de todas as estruturas da área de Influência Directa, respectivamente). Isto é seguido de 32 
cabanas de recreação (17,1%). Poucos currais, cozinhas e casas de banho foram registados nas 
machambas. 
 

 

Ilustração 5.4: A) Casa de banho; B) Cural; C) Geral galpão usado para o armazenamento de 
sementes; D) Cozinha; E) cabana de recreação; e casa F) Casa somente para dormir.  

 
Das 14 machambas afectadas pelo reassentamento económico, infraestruturas associadas só 
foram identificadas em duas, com um número total de cinco (estruturas de repouso e sombra) 
para os quais será necessária uma compensação. 
 

 Calendário Agrícola 5.6.3.5

Diferentes culturas são plantadas e colhidas durante o ano, em intervalos de tempo diferentes. As 
informações sobre este “calendário agrícola” são importantes para o cliente tomar nota, 
especialmente, a fim de entender como o projecto pode beneficiar e dar mais apoio aos 
moradores durante determinados períodos do ano. A actividade agrícola parece ser realizada por 
homens e mulheres. A tabela abaixo identifica plantio generalizado e estações de colheita para as 
culturas mais comuns plantadas. 
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Tabela 5.10: Épocas Agrícolas das Culturas 

Colheita Início da época de plantio Início da época de colheita 

Algodão Dez/Jan Maio/Junho 

Milho/Mapira/Milheto  

Primeira temporada de plantio = 
Outubro/Novembro 

Primeira temporada de colheita = 
Novembro 

Segunda temporada de plantio = Março 
Segunda temporada de colheita = 

Jun/Julho 

Feijões Março-Junho Ago-Setembro 

 
A tabela acima é uma generalização. Deve notar-se que a maioria das culturas são colhidas numa 
base ad hoc ao longo de um determinado período do ano. Por exemplo, embora as épocas de 
estimadas de colheita de milho, mapira e milheto  digam que seja Novembro/Dezembro e 
Junho/Julho, machambas inteiras não são colhidas ao mesmo tempo. A mandioca é colhida ao 
longo de todo ano. 
 
Cada cultura tem uma época de plantio diferente. Por exemplo, culturas como as do milho, mapira 
e milheto são plantadas em Outubro e novamente em Março, ao passo que outras culturas, como 
o algodão ou feijão, são plantadas no mês de Dezembro/Janeiro, bem como de Março-Junho 
(respectivamente). Os períodos de colheita, normalmente, seguem a época de plantio. Embora 
este não seja sempre o caso, os meses secos (Abril a Novembro) são normalmente associados 
com a colheita. Não foram registados papéis de gênero específicos, como parece que os homens 
e as mulheres são responsáveis por trabalhar nas suas machambas 
 

 Rendimento de Produtos Agrícolas  5.6.3.6

Poucos dos agegados familiares estudados conseguem um rendimento das suas machambas. No 
entanto, para aqueles que o fazem, o rendimento agrícola mostra uma variação mensal 
significativa. As épocas de colheita (normalmente no final da estação chuvosa) garantem o 
máximo rendimento. 
 
A tabela abaixo apresenta uma faixa de preços estimados para uma variedade de produtos, tal 
como fornecidos pelos agricultores durante uma discussão de grupo focal: 
 
Table 5.11: Preços de renda para os produtos agrícolas 

Produção Unidade de Venda Preço Normal (MZN) Preço Normal (US $) 

Milho Sacos (h = 1m) 450MZN 15.2 

Feijões Sacos pequenos  150MZN 5.1 

Algodão Sacos de 1 kg 11.5MZN 0.4 

Mapira/milho Sacos 450MZN 15.2 

5.6.4 Criação Animal 

Das 104 familias rurais estudadas, 52 (metade) criam animais; gado é mantido tanto para fins 
comerciais e de subsistência. 
 

Tabela 5.12: animais mantidos 

Comunidade 
Número de famílias que possuem 

animais em suas propriedades  
Porcentagem do Total 

Nhacalomo 23 44.2% 

Chapo 16 30.8% 

Galu 13 23.1% 

TOTAL  52 100% 

 
Como mostrado acima, 23 famílias em Nhacalomo possuem criação. Estas constituem 44,2% 
dessas propriedades rurais em que os animais são mantidos. Portanto, é necessário manter áreas 
tampão suficientes à volta da área da comunidade para acomodar as áreas de pastagem 
necessárias para pecuária (predominantemente para cabritos), deve ter terra suficiente disponível 
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à volta da comunidae, e a vegetação deve oferecer material de pastagem adequado. 16 
moradores de Chapo possuem animais nas suas propriedades (30,8% dessas propriedades rurais 
que possuem animais), e 13 famílias de Galu possuem animais nas suas propriedades. 
 
A tabela abaixo mostra o número de cada tipo de animais existentes: 
 

Tabela 5.13: Animais existentes 

Pecuária Número de animais 

Percentagem gado e 
agregados familiares que  
que mantêm cada tipo de 

gado 

Número médio de animais 
que são mantidos por 

família estudada 

Galinhas/Patos 40 76.9% 10.8 

Cabritos 37 71.2% 12.4 

Porcos 22 42.3% 7.5 

Gado 8 15.4% 7 

Pombas 1 1.9% 5 

 
Cerca de 76,9% das famílias criam galinhas e/ou patos nas suas propriedades rurais. 
Ligeiramente menos famílias possuem cabritos (71,2% destas famílias); 42,3% dos domicílios com 
criação possuem porcos em suas propriedades. O gado é mantido por 15,4% desses agregados, 
dois bovinos que são detidos pelas famílias de Nhacalomo, e seis que são detidas pelas famílias 
de Galu que possuem machambas dentro da área de estudo. 
 
A pecuária é normalmente mantida perto de domicílios (ou casas), e o reassentamento económico 
não deve, portanto, afectar a pastagem de gado de forma significativa. Além disso, não foi 
registado gado (que requer zonas de pastagem maiores e mais extensas) em qualquer das 14 
machambas a serem afectadas pelo reassentamento económico. 

5.6.5 Uso de Recursos Naturais e Serviços de Ecossistemas  

Neste relatório “Serviços de Ecosistema” é um termo que é usado para descrever as maneiras em 
que os recursos naturais e processos fornecidos pelo meio ambiente natural (ou ecossistema) são 
usados por ou beneficia as pessoas. Embora o termo seja muito amplo, para efeitos do presente 
PRMMS, é predominantemente utilizado em relação ao uso dos recursos naturais dos moradores 
(para fins culturais, subsistência, comercial e/ou medicinais). 
 
Com oportunidades de emprego ou fontes de renda limitadas, os moradores são muito 
dependentes do seu ambiente natural, não só pelo seu valor cultural (cemitérios e lugares 
sagrados), mas também para a segurança alimentar, fins medicinais e fornecimento de materiais 
de construção. 
  
A figura abaixo mostra os recursos naturais utilizados por moradores: 

 

Figure 5.6: Uso de Recursos Naturais (% de todos os agregados estudados) 
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Como ilustrado, a maioria das famílias (56,3%) usa árvores da área do projecto como lenha e para 
a recolha de plantas medicinais (50,7%). Troncos de árvores raramente são utilizados para fins de 
venda, embora, ocasionalmente, os troncos são colhidos como material de construção. Árvores 
particulares que são utilizadas pelo seu potencial madeireiro incluem o chamado localmente Sha 
Chanati, Pau-Preto (nome Português), bem como a Árvore de Canhu. As árvores que se dizem 
utilizadas para a produção de canoas incluem Mangueira Brava e Chanfuta (nomes portugueses). 
Plantas locais que são usadas para fins medicinais incluem arbustos e/ou árvores de diversas 
espécies, tais como as localmente (em Sena) chamadas Mpindulo, Nhamatubo, Nhansanganha e 
Nconde. Embora muitas árvores desempenhem um papel no ecossistema, algumas também são 
culturalmente preservadas (o que significa a cultura não permite que tais plantas sejam colhidas). 
Algumas delas são o embondeiro, Mangueira Brava (nome Português), e Massaniqueira (nome 
Português).  
 
Aproximadamente 47,9% das famílias utilizam a área para a colheita de insectos ou mel. A área é 
também amplamente utilizada para a recolha de palha, principalmente como material de 
construção (39,1% dos agregados familiares indicou que recolhe palha). Para além das famílias 
de Nhacalomo, muito poucos agregados familiares (7,0%) indicaram que usam a área do projecto 
para pastar o seu gado. Áreas de pastagem de gado são normalmente encontradas perto de 
herdades, embora o gado possa ser pastado por longas distâncias. Por último, a área não é 
amplamente utilizada para a caça de animais silvestres, uma vez que apenas 2,8% das famílias 
indicaram caçar animais nesses DUATs (principalmente pequenos antílopes, coelhos, cabrito do 
mato, Galinhas-do-mato, porcos do mato e ratos de cana). Em termos de papéis de gênero, a 
maior parte das actividades de uso dos recursos naturais listados acima são realizadas por 
homens (especialmente jovens). No entanto, determinadas tarefas são desempenhadas por 
mulheres, e em especial as raparigas, como a recolha de gramíneas e juncos de palha, recolha de 
lenha, colecta plantas silvestres e plantas medicinais. 
 
Em resumo, os parágrafos acima elaboram sobre uso actual de recursos naturais pelas 
comunidades, e a sua importância em suportar as suas estratégias de subsistência. Enquanto o 
consultor está confiante de que o projecto não deve ter um impacto significativo na disponibilidade 
de recursos naturais e uso, recomenda que o cliente garanta que o acesso aos recursos naturais 
pelas comunidades continue. 

5.6.6 Sepulturas e Locais Sagrados 

O processo de avaliação de terras agrícolas e inventário de activos foi desenhado para avaliar 
todos os recursos culturalmente significativos, tais como cemitérios ou locais sagrados (que são 
usados para as cerimónias tradicionais ou áreas conservadas em torno de cemitérios). Não foram 
registadas sepulturas ou locais sagrados, uma vez que este deve ser objecto de uma avaliação 
separada. No entanto, é possível que a comunidade de Nhacalomo possa ter cemitéros que não 
foram relatados por moradores durante o tempo do estudo. Portanto, é recomendável que o 
proponente realize uma avaliação separada das sepulturas e locais sagrados.  
 
No caso de ser identificada alguma sepultura que deve ser exumada, um Plano de Exumação de 
Sepultura deve ser e implementado pela EcoFarm. 
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6. MEDIDAS DE MELHORIA DA SUBSISTÊNCIA 

6.1 Visão geral 

O presente capítulo contém medidas para restaurar e melhorar os meios de subsistência das 
PAPs do projecto. Ele concentra-se em grande parte ao esquema de “Produtores de Fomento” e 
nos benefícios da comunidade que estão previstos para o futuro. 

6.2 Esquema de “Produtores de Fomento” 

6.2.1 Objectivos  

Um dos objectivos declarados do projecto é ajudar as comunidades locais a tornarem-se parte de 
um mercado económico para a produção de cana-de-açúcar orgânica. Além das oportunidades de 
emprego que serão criadas pelo projecto, as cooperativas comunitárias beneficiarão do projecto 
através de esquema de “Produtores de Fomento” 
 
O esquema vai funcionar como um Programa de Melhoria dos Meios de Subsistência (PRMMS) 
que envolverá vários elementos. Esses elementos podem ser divididos da seguinte forma: 

 Construção de infraestruturas de irrigação para cada cooperativa (tanto pivôs, reboques ou 
uma combinação dos dois); 

 Através da formação e orientação, será prestada assistência aos membros das cooperativas 
para produzirem cana orgânica utilizando esta infra-estrutura (o produto a ser vendido para 
a EcoFarm segundo um acordo contratual formal); 

 Será fornecida formação extensinva em gestão cooperativa de governança;  
 Será prestada assistência em perícia técnica aos pequenos agricultores; 
 Serão disponibilizadas máquinas Agricolas aos agricultores locais para alugar; e 
 A segurança alimentar será melhorada como resultado do aumento da produtividade de 

culturas alimentares: os membros das cooperativas, terão acesso a um pivô e/ou dragline 
exclusivamente para as suas culturas alimentares própria descontínuas                                                                                                                                        

 
De acordo com os presidentes das duas cooperativas existentes, os moradores não têm muita (ou 
qualquer) experiência no cultivo de cana-de-açúcar, mas entraram num contrato de compra total e 
de serviços com a EcoFarm que deve habilitar recursos inestimáveis e treinamento de habilidades 
para serem transferidos para essas comunidades. O regime destina-se a garantir o 
desenvolvimento e maturação de habilidades e experiência dos membros das cooperativas. 
 
A EcoFarm estabelecerá normas de qualidade adequadas para a cana a ser vendida para a 
empresa pelos membros da comunidade. Através de formação extensiva a EcoFarm irá monitorar 
as produções de cana do “Produtores de Fomento”, e manter tractores e outros equipamentos 
agrícolas que os membros da cooperativa serão capazes de alugar sobre as taxas de 
recuperação de custos. 
 
Porque a EcoFarm espera receber cerca de 40% da sua cana de açucar a partir desses 
produtores, está previsto que o esquema contribua de forma significativa nos rendimentos anuais 
dos membros das cooperativas. Prevê-se que este irá contribuir para aliviar a pobreza e 
insegurança alimentar actualmente vivida nas comunidades directamente afectadas. O 
engajamento com os presidentes dessas duas cooperativas estabelecidas reforçou essa 
expectativa; o sentimento geral em relação ao esquema é positivo, impulsionado pela perspectiva 
de receber apoio e renda muito necessária. 

6.2.2 Cooperativas da Comunidade  

A Tabela 6.1 abaixo fornece mais detalhes sobre as cooperativas (Lambane, Chapo e Juventude), 
bem como a forma como cada uma vai ser apoiada pela EcoFarm com o fornecimento de 
infraestruturas de irrigação. Consulte o relatório do AIAS para mais detalhes sobre estas 
cooperativas (CES, 2014). 
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Tabela 6.1:  Cooperativas de Lambane, Chapo e Jovens Regressados  

DUATs Comunitários 
Tamanho do DUAT da 

Comunidade  
Área irrigada (Pivot e 

Reboque - ha) 

Cooperativa Lambane  512ha 256ha 

Cooperativa Chapo  436ha 238ha 

Cooperativa de Jovens Regressados 795ha 426  

 
De acordo com o director do SDAE, as cooperativas Chapo e Lambane foram estabelecidas 
conjuntamente pelo Governo e as comunidades em causa, em Ooutubro de 2012. Isso envolveu 
várias reuniões comunitárias, durante as quais cada morador teve a oportunidade de expressar 
sua opinião no que diz respeito a estas cooperativas planeadas. Depois que uma decisão foi 
tomada para estabelecer as cooperativas, cada uma foi registado em Dezembro de 2012 pelos 
seus membros fundadores das comunidades, junto com a EcoFarm como patrocinadora do 
projecto e provedora do programa de “Produtores de Fomento”. Na sequência do registo e 
cumprimento dos requisitos legais, foi identificada terra apropriada para cada cooperativa com a 
participação dos moradores afectados. DUATs provisórios de 500ha foram alocados para cada 
cooperativa a 7 de Janeiro de 2013, enquanto os DUATs formais (por um período de cinco anos) 
foram dados em Agosto de 2013. 
 
Cada cooperativa é dirigida por um presidente. Cada membro da comunidae tem a oportunidade 
de se registrar como membro da cooperativa. No momento da elaboração deste relatório, 207 
membros da comunidace foram registados na Cooperativa Chapo, e 178 na cooperativa 
Lambane. Como foi explicado pelo diretor do SDAE, não se espera qualquer perda de colheitas 
e/ou terra que levem a uma compensação pelo governo. Em vez disso, os membros titulares e 
cultivando terras agrícolas dentro destes DUATs serão convidados a tornar-se membros da 
cooperativa. Tais arranjos precisam ser tornados claros num PAR ou PRMMS separado a ser 
conduzido no esquema de “Produtores de Fomento”. 
 
De acordo com o cliente, as cooperativas serão operados pelos próprios membros da 
comunidade, embora a Ecofarm vai indicar um gerente para agir como supervisor. Os membros 
em produção de cana estarão a trabalhar para as cooperativas ao abrigo de um contrato de 
trabalho, sendo pagos um salário mensal. As receitas de produção de cana serão distribuídas de 
forma justa pelos membros da cooperativa no final de cada ano.  
 
Os detalhes sobre o funcionamento destas cooperativas ainda precisam ser esclarecidos antes de 
desenvolver o esquema de “Produtores de Fomento”. Esses detalhes devem ser tidos em conta 
num processo separado de PRMMS para o esquema de “Produtores de Fomento”, e deve lidar 
com as seguintes questões (entre outras): 
 Como os usuários registados irão compartilhar os benefícios do projecto; 
 Como os membros registados irão compartilhar nos lucros do esquema; 
 Ainda são necessários detalhes a respeito dos tipos de emprego a serem oferecidos, e se 

tais empregos seriam em tempo integral, ou a tempo parcial; e 
 A questão da troca do actual trabalho por conta própria na machamba para segurança 

alimentar das famílias para o emprego como parte deste regime deve merecer séria 
consideração; garantindo que a futura segurança alimentar e da comunidade para 
produzir seu próprio alimento sem ajuda externa não são comprometidos. 

6.2.3 Infraestrutura de Irrigação 

O investimento de capital para estabelecer a infraestrutura de irrigação de cana-de-acucar nos 
DUATs da comunidade será fornecido pela EcoFarm como o patrocinador e apoiante do esquema 
de “Produtores de Fomento”. Parte dos custos de investimento será fornecido através de 
empréstimos. 
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6.2.4 Formação Agrícola  

Concomitantemente com a preparação dos DUATs, está sendo oferecido pela EcoFarm um 
programa de treinamento aos membros da comunidade envolvidos nas cooperativas da 
comunidade. O programa é referido como o " Projecto de Formação de Produtores de Fomento da 
EcoFarm”, e é em grande parte destinado a fornecer formação em gestão de governança para os 
membros das cooperativas envolvidas. 
 
O programa está sendo prestado pela Agri-IQ (Pty) Ltd., uma especialista externa nomeada pela 
Ecofarm de formação agrícola e de fomento de “produtores externos”. O componente inicial do 
programa teve início em setembro de 2013 e terminou em Dezembro de 2013. É financiado pela 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uma empresa federal, do Governo alemão, 
que apoia o desenvolvimento sustentável e educação internacional. 
 
O objectivo deste programa de treinamento é capacitar as CAPs para modificar suas fontes de 
subsistência alterando de agricultores de subsistência para os agricultores orgânicos de cana-de 
açucar e usando o esquema de produtores externos em seu benefício 
 
O programa é implementado numa abordagem metodológica “instrutor-para-instrutor”. Em suma, 
esta abordagem implica a transferência de competências de um instrutor mestre para formadores 
selecionados na área de Chemba, que por seu turno passam esse conhecimento a facilitadores 
comunitários. Isso permite que as habilidades de treinamento sejam transmitidas de um instrutor 
para facilitadores locais, permitindo que os membros da comunidade apropiem-se dos módulos do 
programa. A formação administrada é principalmente destinada a desenvolver as habilidades 
necessárias para compreender os aspectos operacionais das cooperativas, como para explicar os 
conceitos de "accionistas" e "conselho de administração". A formação compreende 19 módulos 
que variam de entidade de negócio e governança de cooperativa até a consumo e abuso de 
álcool. Até ao momento da elaboração deste relatório, estavam a decorrer aulas de treinamento 
abertas no perído da tarde nas Escolas de Lambane, Chapo e Calamo. As aulas são bem 
concorridas. Para além deste Programa de Capacitação, está sendo planeado para 2016 um 
Projecto de Formação de competências profissionais de cana de açucar. Isto está sujeito à 
disponibilidade de financiamento da concessão. 

6.2.5 Melhorar a Segurança Alimentar 

Um elemento central do projecto é permitir que as comunidades melhorem o seu próprio potencial 
de produção de culturas alimentares por ter acesso à infraestrutura de irrigação para a sua própria 
agricultura. Isso deve permitir que o projecto não apenas forneça um nicho económico para a 
população local, mas também para ter um impacto sustentável em termos de segurança alimentar 
e aumentar os níveis de produção de alimentos locais. O proponente fornecerá uma área irrigada 
de até 100 hectares para cerca de 500 agricultores/famílias para estabelecerem os seus próprios 
campos de vegetais e culturas alimentares. Isso irá garantir que o esquema “produtores externos” 
também benefice estas comunidades em termos de segurança alimentar. 

6.2.6 Estabelecimento de um Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos   

Recomenda-se que a EcoFarm estabeleça um Programa de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (PDRH). Um dos principais objectivos do PDRH seria para garantir que o projecto tem 
habilidades e competências específicas disponíveis na sua força de trabalho envolvente, bem 
como transferência de conhecimentos entre os seus funcionários para permití-los e aos membros 
da comunidade em suas comunidades obtenham o máximo benefício das oportunidades de 
emprego disponíveis. Portanto, o objectivo do PDRH seria o de garantir que o projecto participe no 
desenvolvimento das competências base da área (directamente relacionadas com as 
competências necessárias para o projecto) em relação a aprendizagem e programas de 
treinamento. Vários planos no âmbito deste PDRH podem incluir: 

 Plano de Desenvolvimento de competências (para permitir que os funcionários progridam 
dentro do projecto); 

 Um Plano de Liderança; e 
 Um programa de treinamentos para os funcionários do projecto 
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Como parte deste programa a EcoFarm também é enconrajada a estabelecer um Centro de 
Emprego. A principal função deste Centro de Emprego seria de ajudar o proponente a fornecer o 
número máximo de oportunidades de emprego para a população local e na redução dos possíveis 
impactos negativos de um possível afluxo populacional e conflitos locais/vientes sobre o emprego. 
Algumas das funções deste Centro de Emprego incluem (mas não se limitam a): 

 Garantir que candidatos adequados e locais são dados prioridade; 
 A reserva, sempre que possível, de empregos adequados nas sub-contratadas, para os 

empresários e/ou contratados locais; 
 Incentivar contratos para optimizar o número de empregos que podem ser disponibilizados; 
 Estruturar uma política de emprego local que distribua empregos de forma mais ampla e 

justa possível dentro da área; e 
 Garantir que as políticas de emprego sejam equitativas em termos de gênero. 
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7. QUADRO GERAL DE DIREITOS 

7.1 Visão geral  

A IFC (PD 5) exige que aos afectados pelo reassentamento sejam oferecidos pacotes apropriados 
de compensação ao custo de reposição integral. O princípio central dessa compensação é de 
permitir que os beneficiários restaurem ou melhorem o seu padrão de vida ou meios de 
subsistência. As medidas de compensação devem ser transparentes e devem ser aplicadas de 
forma consistente para todos os afectados. Meios de subsistência baseados em terra devem ser 
compensados com pacotes de remuneração baseados em terra. Isto significa que, para além de 
culturas afectadas e/ou perdidos, as árvores e infraestruturas associadas, terra para machamba 
devem ser substituídos por terra alternativa. 
 
Este capítulo fornece uma abordagem para a concepção e divulgação de pacotes de 
compensação a todos os agricultores/famílias que podem ser afectados como o desenvolvimento 
do projecto, para mitigar os potenciais impactos negativos do reassentamento. O capítulo é 
dividido nas seguintes seções: 

 Elegibilidade das Famílias e Matriz de Direitos;  

 Metodologia de Avaliação de Compensação;  

 Substituição e Compensação de terras agrícolas; 

 Preparação da Terra de Substituição; 

 Compensação de culturas anuais; 

 Substituição e Compensação de Árvores Perenes;  

 Compensação de Recursos comuns;  

 Pagamento de Compensações; e 

 Transladação de restos mortais Exumados. 

7.2 Elegibilidade dos Agregados Familiares e Matriz de Titularidade 

A elegibilidade dos agregados familiares refere-se às condições que uma família deve reunir a fim 
de ser elegível para a compensação. Ela é medida por várias categorias sobre as quais as 
famílias têm direito a compensação em espécie pela EcoFarm. O quadro de elegibilidade 
estabelece quem tem direito a que formas de compensação e como tais direitos serão 
respondidos. 
 
O seguinte quadro de elegibilidade foi estabelecido com base nos inquéritos às famílias e 
avaliações dos campos agrícolas realizados em 2013. O quadro deve ser discutido com as 
Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAP) e Pessoas Afectadas pelo Projecto (PAP), através 
do GTT. 
 
O quadro adere ao quadro jurídico de Moçambique relativamente a compensações, bem como as 
normas da IFC e do Banco Mundial. Este capítulo deve ser utilizado como um quadro a ser 
alterado e finalizado durante a fase de implementação deste PRMMS, durante a qual mais 
consultas com as PAPs terão de ter lugar.  
 
As famílias que serão economicamente reassentadas podem ser divididas em seis categorias de 
critérios de elegibilidade. Estas seis categorias são apresentadas na Tabela 7.1 abaixo, 
juntamente com os pacotes de compensação que devem ser oferecidos em cada categoria. Estes 
pacotes de compensação devem ser estipulados no contrato de direitos de cada agregado familiar 
afectado (cf. Capítulo 8). 
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Table 7.1: Matriz de elegibilidade das famílias afectadas pelo projecto 

Categorias de 
Critérios de 
elegibilidade  

Definição Compensação 

Categoria 1 

Aquelas famílias que residem 
fora da área de influência 
directa do projecto perdendo 
machambas dentro da área de 
influência directa do projecto 

 Compensação por perda de culturas (incluindo sementes); 
 Terra de substituição; e 
 A inscrição de seis meses num Programa de 

Desenvolvimento de Agricultores que consiste em 
assistência agrícola para se estabelecer na nova área 
agrícola antes da aquisição das terras. O último programa 
poderia ser parte do programa geral planeado para o 
projecto, mas terá de ser adaptado especificamente para a 
fase de implementação do PRMMS. 

Categoria 2 

Aquelas famílias que residem 
fora da área de influência 
directa do projecto perdendo 
infraestruturas associadas 
dentro da área de influência 
directa do projecto. 

Uma quantia fixa de dinheiro por estrutura a partir da qual os 
custos de um “novo kit de substituição de infraestrutura” serão 
deduzidos. Este kit será composto de material de reposição, 
como estacas e zinco. O proponente será responsável por 
entregar o material e colocar as estacas no local desejado 
pelas famílias, permitindo que os agricultores possam 
completar as próprias infraestruturas. Essa assistência (apoio 
transitório) poderia ser parte do Programa de 
Desenvolvimento dos Agricultores. 

Categoria 3 

Aquelas famílias que residem 
fora da área de influência 
directa do projecto perdendo 
sepulturas dentro da área de 
influência do projecto 

Serviços de transladação de campas de acordo com os 
regulamentos Moçambicanos e tradições locais, bem como 
subsídios para o efeito. 

Categoria 4 

Aquelas famílias que residem 
fora da área de influência 
directa do projecto perdendo 
árvores perenes dentro da área 
de infuência directa do projecto  

Elegíveis ao pagamento por árvores, mudas de árvores e 
monitoramento de árvore (como parte do Programa de 
Desenvolvimento de Agricultores) 

Categoria 5 

Aquelas famílias que vivem fora 
da área de influência directa do 
projecto ou áreas adicionais que 
perderão o acesso aos recursos 
naturais para subsistência ou 
fins culturais 

A CES recomenda o estabelecimento de corredores 

ecológicos como indicado no Levamento de Especialidade 
Botânica (CES, 2013), de modo a preservar o acesso aos 
recursos naturais. 

Categoria 6 

Quaisquer agregados familiares 
e/ou agricultor que podem 
provar ao AFDP e à EcoFarm 
que eles/ele e/ou ele é um 
grupo vulnerável. A 
Vulnerabilidade será definida 
pela Unidade de 
Reassentamento Económico. 

Para além da remuneração acima referida, os grupos 
vulneráveis devem ser elegíveis a apoio total da EcoFarm, de 
modo a preparar a sua nova terra. Este inclui, mas não está 
limitados a: 
 Indicação de alguém para ajudar a família/agricultor para 

preparar a nova terra;  
 Ajuda e os custos com transporte, conforme necessário; e 
 Monitoramento e avaliação 

 
Como mostrado na Tabela 7.1, existem seis categorias de famílias elegíveis que terão direito a 
uma indemnização. Note-se que as famílias vulneráveis têm direito a assistência adicional da 
Ecofarm através de consultas com o GTT. Algumas famílias podem cair em mais de uma 
categoria. 

7.3 Avaliação da Compensação 

7.3.1 Metodologia de Avaliação da Compensação  

A secção a seguir oferece à EcoFarm uma proposta de metodologia para a valorização (ou 
desenvolver) de pacotes de compensação para cada família afectada. Vários princípios de boas 
práticas internacionais sobre reassentamento económico são aplicados, tais como (mas não se 
limitando ao) o seguinte: 

 O proponente irá oferecer às pessoas economicamente reassentadas compensação pela 
perda de bens (aqui esses activos incluem culturas, árvores e/ou infraestruturas 
associadas) ao custo total de substituição e outro tipo de assistência para ajudá-los a 
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melhorar ou, pelo menos, restaurar seus padrões de vida ou meios de subsistência; 

 Terra alternativa de machamba do mesmo ou melhor valor será oferecida pelo GdM ao 
respectivo agregado familiar para cada machama deslocada. O cliente, no entanto, deve 
desempenhar um papel activo no apoio ao Governo para avaliar e atribuir esta terra 
alternativa; 

 Nenhuma terra será adquirida pela empresa, antes da atribuição de terra alternativa (e de 
assistência para estabelecer os campos), pagamento de compensação e implementação 
de um Programa Desenvolvimento Agricultores (ver Capitulo 7.3.2.2); 

 Nenhuma estrutura será demolida antes da compensação, que inclui um 'kit' de substituto 
(explicado em breve) e da assistência para substituir a infraestrutura; e 

 Oportunidades serão fornecidas aos agricultores deslocados para derivar benefícios de 
desenvolvimento apropriados do projeto (consulte o Capítulo 6). 

 
A metodologia usada para avaliar as perdas resultantes do reassentamento económico tem sido 
guiada pelas estratégias actuais de compensação utilizadas pelo Governo de Moçambique. Além 
disso, outros métodos utilizados nos exercícios de reassentamento recentes levados a cabo pela 
CES em Moçambique foram aplicados; foram também usadas as directrizes e padrões da IFC e 
do Banco Mundial. 
 
Como parte do processo de avaliação de terra, todos os proprietários da terra (machambas) foram 
identificados e ligados a uma casa particular, cada um dos quais recebeu um número de 
identificação único. Durante este processo, o tamanho de cada machamba foi calculado e todas 
as infraestruturas associadas nas propriedades agrícolas foram marcados e ligadas a 
determinadas famílias. Esta metodologia de avaliação foi descrita no Capítulo 5. Para o cálculo 
valorização das culturas e árvores foram aplicadas as taxas padrão de compensação do Ministério 
da Agricultura de Moçambique. Em termos de compensação das culturas, a CES propõe que um 
método de Valor de Produção Máxima seja aplicado no cálculo de direitos. Isto será explicado 
mais adiante. 

 
Ressalte-se que este capítulo fornece apenas recomendações. Estes métodos de valorização das 
indemnizações devem ser discutidos com os membros do GTT e com cada agricultor afectado 
antes de ser finalizado e acordado. 

7.3.2 Terra Agrícola de Substituição  

 Alocação de Terra de substituição  7.3.2.1

O termo “custo de substituição” para terra é definido pelo PO 4.12 do Banco Mundial como: 
“[...] O pré-projecto ou pré-deslocamento, o que for maior, o valor de mercado da terra de potencial 
produtivo igual ou uso localizado nas proximidades da terra afectada, mais o custo de preparação da 
terra para níveis semelhantes aos das terras afectadas, mais o custo de qualquer registo e 
transferência de impostos” Banco Mundial, 2011: nota 1). 

 

Em Moçambique, toda a terra é propriedade do Estado, embora a terra costumeira também seja 
reconhecida nos termos da Lei de Terra nº 19 de 1997 e Decreto nº 66 de 1998. A maior parte da 
terra afectada pelo projecto é protegida sob a lei costumeira. O mercado de terras em 
Moçambique é, portanto, fraco em áreas rurais onde não há um valor mínimo de mercado 
associado à terra, independentemente do potencial produtivo da terra. As discussões com o SDAE 
aludiram ao facto de o Governo de Moçambique ser responsável por encontrar e alocar terra 
alternativa para aquelas famílias cuja terra foi adquirida por projectos. Esta é regulada nos termos 
do Artigo 12 do Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas (2012). Por isso, nenhum valor de substituição foi atribuído a proprietários de 
machambas afectadas uma vez que nenhuma quantia em dinheiro será fornecida para os terrenos 
adquiridos. Um dos objectivos do processo de avaliação de terras agrícolas foi medir cada 
machamba afectadas, a fim de fornecer aos beneficiários pelo menos o mesmo tamanho de terra 
alternativa com um valor de produção similar ou melhor e vantagens de localização. 
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O custo de terra de substituição é assim limitado aos custos de supressão vegetal e preparação 
de nova terra dos beneficiários. Recomenda-se que isto seja parte de um Programa de 
Desenvolvimento de Agricultores (elaborado em abaixo). Além disso, aEcoFarm é aconselhada a 
ajudar os beneficiários a obter os direitos sobre a terra (DUAT), de modo a garantir que eles sejam 
protegidos contra qualquer desenvolvimento futuro. Quando isso é feito, a terra deve ser registada 
em nome de ambos os cônjuges, ao invés de em nome do marido, ou em nome de um chefe de 
família do sexo feminino, quando aplicável, de modo a promover uma maior equidade de gênero. 
 

Outras recomendações são feitas em relação à valorização da remuneração anual de culturas: 

 Antes de qualquer supressão vegetal que afecta a machamba de um agricultor ou 
qualquer infraestrutura a ela associada, deve ser fornecida uma terra de substituição pelo 
SDAE e EcoFarm (com o envolvimento do SDAE E SDPI);  

 Diferentes opções de terra e áreas alternativas devem ser avaliadas através do GTT pelo 
SDAE, EcoFarm e a estrutura de liderança das Comunidades Afectadas pelo Projecto 
(CAP). Uma vez identificada uma área, devem ser tiradas as coordenadas de GPS dos 
pontos das machambas actuais, no sentido de não conceder terra que já pertence a outro 
agricultor; 

 Antes de qualquer supressão da vegetação, como descrito acima, o beneficiário da terra 
de substituição deveria ter sido suficientemente assistido pela EcoFarm por um período de 
pelo menos seis meses (através de um Programa de Desenvolvimento de Agricultores) 
para preparar a sua nova machamba até ao ponto onde as primeiras colheitas da nova 
machamba podem ser colhidas (reforçar a segurança alimentar); e 

 Os agricultores e/ou agregados familiares afectados devem ser convidados a apresentar 
qualquer reclamação durante este período através do Mecanismo de Reclamações e 
GTT. As acções correctivas devem ser tomadas pela EcoFarm conforme descrito pelos 
procedimentos de mecanismo de reclamações. 

 
Os seguintes critérios devem ser considerados na alocação de terra alternativa: 

 Terra alternativa deve ser individualmente acordada por cada agricultor afectado, e a terra 
deve ser do mesmo tamanho da terra perdida; 

 A terra alternativa deve ser inspecionada pelo SDAE, que também deve testemunhar este 
processo; 

 As características ambientais da terra alternativa devem ser avaliadas em relação a 
permeabilidade do solo, nível do lençol freático, declive do solo, drenagem de águas 
pluviais, e a fertilidade do solo [artigo 17º do Regulamento sobre o Processo de 
Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (2012)]. Todos esses factores 
devem ser considerados para determinar se uma terra alternativa é da mesma qualidade 
que a adquirida; 

 Terra alternativa não deve ser alocada em áreas protegidas ou em áreas de impactos 
ambientais significativos (como a erosão, ou em áreas susceptíveis de serem inundadas); 

 O agricultor e família afectados devem concordar com a localização da nova terra, a 
qualidade da terra (composição do solo, etc.), bem como com a distância da nova terra 
para a casa física do respectivo agregado familiar e redes sociais. Isso deve fazer parte 
de uma conversa individual com cada proprietário da machamba afectada, que deverá 
assinar um documento no qual ele/ela expressa a sua satisfação com a nova terra 

Por último, o processo envolvido e o tempo exacto de substituição das terras agrícolas devem ser 
anunciados nas comunidades afectadas através do GTT, rádio e reuniões comunitárias 
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 Preparação de Terra de Substituição através de um Programa de Desenvolvimento de 7.3.2.2
Agricultores 

Recomenda-se vivamente que a EcoFarm ajude aqueles economicamente deslocados a preparar 
a sua terra de substituição para que os beneficiários sejam capazes de colher as suas primeiras 
colheitas antes da aquisição dos terrenos. Para este propósito, a CES recomenda que a EcoFarm 
estabeleça um Programa de Desenvolvimento de Agricultores. Este programa poderia ser uma 
extensão do programa de alcance existente, que no entanto deve ser feito especificamente para a 
fase de implementação do PRMMS. 
 
Todos os agricultores afectados devem ser activamente envolvidos no desenvolvimento deste 
programa, e devem ser oferecidos a oportunidade de esclarecer as suas necessidades e oferecer 
seus contributos. O programa deve ser executado pelo menos por seis meses, após o que os 
campos existentes dos agricultores dentro da área de influência da propriedade podem ser 
adquiridos pela EcoFarm. 
 
Um objectivo central deste programa seria para garantir que aquelas famílias que receberam terra 
alternativa realmente utilizem esta terra. Além disso, técnicas agrícolas de conservação (ou seja, 
onde a mesma terra é continuamente, mais utilizada de forma sustentável com compostagem 
natural) devem ser incorporadas no programa para assegurar que a capacidade total da nova 
terra é aproveitada para as gerações sem ter de praticar agricultura itinerante. Isto terá de 
acordado através do GTT e agricultores individuais. 
 
As seguintes recomendações são feitas para este programa: 

 EcoFarm deve limpar e gradar as áreas de terra atribuída pelo SDAE e SDPI para os 
agricultores individuais (ou fornecer a mão de obra para fazer isso); 

 Além de compensação, a EcoFarm deve fornecer sementes de substituição (tais como 
sementes de milho ou mandioca, por exemplo), isso deve ser providenciado em discussão 
com o GTT; 

 O chefe do agregado familiar ou agricultor deve assumir a responsabilidade para semear a 
terra, tendendo as colheitas e qualquer futura manutenção necessária dos campos, a 
menos que um agregado familiar possa provar ao GTT e EcoFarm que seja vulnerável e 
precisa de apoio adicional; e 

 Como parte do Programa de Desenvolvimento Farmers, a Ecofarm deve atribuir 
extensionistas agrícolas locais para ajudar os agricultores na preparação dos seus novos 
campos e monitorar o progresso a este respeito, até que o período de aquisição da sua 
terra afectada dentro da área de influência. 

O programa deve ser publicitado na comunidades afectadas através das reuniões do GTT, rádio e 
encontros comunitárias. Apenas os agricultores afectados terão direito à inscrição. Agricultores 
vulneráveis devem ter direito a apoio transitório adicional, e os detalhes desta ajuda feita sob 
medida para as necessidade das famílias vulneráveis - deve ser determinado através de 
discussões entre o agricultor e a EcoFarm. Os agregados familiares e/ou agricultores vulneráveis 
devem ser identificados através do GTT, que deve investigar cada caso e propor mecanismos de 
apoio transitório. 

 

 Compensação para as culturas anuais 7.3.2.3

A Tabela 7.2 abaixo apresenta as taxas estabelecidas pelo GdM para colheita de 2013 (Coluna 
A), 2014 e 2015 (Colunas B e C foram calculados com uma taxa de inflação estimada de 5%) 
(apenas para as culturas registadas na área de estudo). 
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Tabela 7.2: Taxas do Governo de Moçambique para Compensação de Culturas   

Cultura 
Coluna A (2013) 

Coluna B (2014) 
Coluna C (2015) 

Preço / m2
 

Price/m
2
 Price/m

2 

Nome Local Nome inglês 

Milho Maize 6.40 6.72 7.11 

Mapira Sorghum 1.28 1.34 1.41 

Mexoeira Millet (plantain) 1.20 1.26 1.32 

Cana de Açucar Sugarcane 12.00 12.60 13.23 

Mandioca Cassava 15.00 15.75 16.54  

Feijão Vulgar Vulgar Beans 6.00 6.30 6.62 

Gergelim Sesame 6.00 6.30 6.62 

Amendoim Peanuts 7.50 7.88 8.27 

Algodão Cotton 3.00 3.15 3.31 

Repolho Cabbage 42.00 44.10 46.31 

Nota: Preços obtidos a partir da Direcção Provincial de Para Coordenação da Acção Ambiental em 2013 
(DPCA). Este é o MICOA a nível provincial. 

 
As seguintes recomendações são feitas em relação à valorização da compensação anual das 
culturas. 

 Aa taxas de compensação deverão ser apresentadas ao GTT para discussão antes da 
finalização; A folha de direitos e contratos de cada família afectada deve ser revista pelo 
GTT; 

 Cada agricultor/agregado familiar afectado deve ser envolvidos na finalização destas taxas 
de compensação das culturas; 

 A medição das respectivas áreas de cultivo (como previsto neste relatório) deve ser usada 
para calcular o valor máximo da cultura produtiva de cada machamba afetada. Durante as 
discussões com o GTT, os agricultores terão de chegar a acordo sobre o tipo de cultura 
produtiva máxima. Isto significa cultura que produz a produção máxima em termos de 
rendimento, por hectare. Para efeitos de concluir este relatório com um orçamento de 
compensação (Capítulo 11) e com base na experiência da CES neste sector, a mandioca 
é considerada a cultura com o valor de produtividade máxima mais elevado (15.75MT/m2, 
conforme as taxas de 2014). Mesmo que a cultura mais plantada no momento do estudo 
tenha sido a mapira (Sorgum), a mandioca é considerada uma das mais importantes 
culturas de subsistência, especialmente em épocas de seca. Ressalte-se que os 
agricultores precisam estar engajados sobre este tema, e que o SDAE deve ser envolvido 
na determinação do tipo de cultura com a produtividade máxima mais elevado. Este 
capítulo de PRMMS deve ser objecto de discussão com as comunidade locais, o SDAE e 
o GTT antes de ser finalizado e divulgado; 

 Os cálculos de compensações deverão ser explicados a cada família afectada; 

 A indemnização deve ser entregue aos chefes do agregado familiar quando sua nova terra 
é lhes atribuída com o respectivo agricultor como testemunha no processo; 

 Além da compensação das culturas, a Ecofarm também deve fornecer sementes aos 
agricultores afectados. O tipo de semente a ser fornecida deve ser discutido com o GTT, 
bem como com cada agricultor afectado individualmente; 

 A Ecofarm deve dar tempo suficiente para cada agricultor para recolher os seus/suas 
colheitas anteriores à aquisição de terrenos, sendo que esse momento que serão 
discutidos e acordados entre EcoFarm e o respectivo agricultor e seu agregado familiar 
(um acordo assinado deverá ser registado pela EcoFarm); 

 Os agricultores e/ou agregados familiares afectados devem ser convidados a apresentar 



Resettlement plan – July 2014  

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

qualquer reclamação durante este período através do Mecanismo de reclamações e GTT. 
As acções correctivas devem ser tomadas pela EcoFarm conforme descrito pelos 
procedimentos do mecanismo de reclamações; e 

 Deve ser implementado um Programa de Desenvolvimento de Agricultores (este não foi 
incluído no orçamento apresentado no Capítulo 11) para ajudar os agricultores afectados 
nos seus novos campos, bem como para monitorar a produção nestes novos campos e 
orientar a EcoFarm quanto ao momento adequado para a aquisição terra dentro da área 
de influência do Estado. 

 

 Compensação de Substituição das Árvores Perenes   7.3.2.4

As compensações pelas árvores perenes serão pagas de acordo com as taxas estabelecidas pelo 
Governo de Moçambique. Apenas cinco mangueiras precisam ser compensadas. Em 2013, a taxa 
de compensação GdM para mangueira era de 420.00MT para uma nova árvore. Usando uma taxa 
de inflação anual de 5%, o preço a ser usado como compensação deve ser 441MT em 2014, e 
463.1MT em 2015. 

 

São feitas as seguintes recomendações: 

 As folhas de direitos do agricultor (Apêndice B) devem ser usadas pela Ecofarm para 
calcular a compensação para perda das árvores; 

 A compensação deve ser oferecida em duas partes. Uma parte deve ser mudas de 
substituição e a outra em dinheiro; e 

 Em termos de mudas de substituição, o número de árvores a ser fornecido deve exceder o 
número de árvores perdidas, uma vez que algumas mudas podem não sobrevivem. É 
recomendado que o proponente forneça três mudas por cada árvore perdida, enquanto 
que a EcoFarm deve oferecer transporte destas mudas para o local preferido pelas 
famílias afetadas. 

 

As seguintes recomendações são feitas especificamente com relação à compensação em 
dinheiro: 

 Os preços Estabelecida para árvores devem ser pagos; 

 Taxas de compensação deverão ser submetidas à GTT para discussão antes da 
finalização do quadro de direitos e contratos para cada família afetada; e 

 A Ecofarm deve suprimir as árvores somente após o pagamento da compensação e 
acordado através da folha de direito. 

 

Mudas de Árvores:  

 Devem ser fornecidas mudas viáveis das mesmas espécies de árvores; 

 As mudas de substituição devem ser pelo menos em número igual de árvores perdidas 
e/ou afectados e determinadas por este relatório (e validados com cada agricultor afetado); 

 As mudas devem ser entregues aos beneficiários num local central acordado, contudo a 
EcoFarm deve considerar assistência adicional de transporte para uma área concordada 
em que o beneficiário prefere plantar as árvores (custos de transporte também podem ser 
considerados como uma alternativa); e 

 Os beneficiários devem ser autorizados a plantar as suas mudas novas num lugar de sua 
própria escolha (fora da AdI do projecto). 

7.3.3 Compensação pelas Infraestruturas Associadas 

Como já foi indicado no Capítulo 5 (Tabela 5.6.3.4), 5 infraestruturas, que pertencem a três 
famílias agrícolas afectadas, terão de ser compensadas. As infraestruturas associadas são 
definidas neste relatório como edifícios auxiliares externos usados para uma combinação de 
efeitos, incluindo galpões gerais e áreas de descanso ou edifícios de armazenamento de grãos. 
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Não há taxas de compensação estabelecidas para estruturas em Moçambique. Portanto, a 
seguinte recomendação é feita: 

 As famílias devem receber uma quantia fixa de dinheiro oferecida ao chefe da família 
afectada, a partir da qual serão deduzidos os custos de um “novo kit de fornecimento de 
material da estrutura”. O kit deve ser composto de materiais para construir uma estrutura 
de substituição, tais como estacas e chapas de zinco. O kit deve ser entregue ao local 
desejado pelos respectivos agregados familiares. As estacas devem ser colocadas pela 
EcoFarm no local pretendido (como no novo terreno, por exemplo), permitindo que os 
agricultores completem o restante da estrutura.  

7.3.4 Compensação de Recursos da Comunidade 

A Secção 5.3.6 descreve a importância dos recursos comuns e a utilização extensiva dos mesmo. 
Alguns dos mais importantes recursos naturais utilizados incluem, mas não estão limitados a: 
 Madeira para fins de construção e mobiliário; 
 Madeira para combustão e produção de carvão vegetal; 
 As gramíneas, juncos, areia e argila para a construção de famílias e infraestruturas 

associados; e 
 Frutas e plantas para consumo e fins medicinais. 

 
O Estudo de Especialidade de Botânica (CES, 2013) observou que não há Parques Nacionais 
Moçambicanos na proximidade da propriedade. Isso, juntamente com o facto de que várias 
reservas na área foram reivindicadas pelas empresas de exploração madeireira (que em conjunto 
cobrem uma grande porção de terra), espera-se reduzir o acesso das populações locais a grandes 
árvores em particular. No caso de uma redução do acesso aos recursos naturais, os moradores 
serão obrigados a adaptar suas estratégias de sobrevivência recolhendo menos material de 
madeira e plantas, ou caminhar distâncias maiores para obter tal material. De qualquer forma, os 
efeitos podem ser significativos pois as pessoas podem não ter material suficiente para a 
construção ou suportar padrões de apoio a subsistência. Isto irá reduzir seu padrão de vida, e 
pode torná-los mais dependentes do governo ou Ecofarm para apoio; com efeito mudando seu 
estilo de vida sustentável para um dependente de renda. 
 
De modo a proteger os recursos naturais tanto quanto possível para o uso sustentável, a pesquisa 
de especialidade Botânica fez várias recomendações que foram adoptadas pelo projecto. Algumas 
delas incluem o estabelecimento de uma área restrita (ou área que não pode ser desenvolvida) ao 
lado da Comunidade de Nhachalomo, mostrada na Figura 3.1.b 
 
Para além dos corredores ecológicos propostos, a Ecofarm também deve proteger o património 
cultural da região. Embora os membros da comunidade estivessem hesitantes a elaborar sobre as 
suas práticas tradicionais sagradas, os membros das comunidades rurais em Moçambique 
tipicamente envolvem com áreas específicas que são consideradas sagradas. Tais áreas são 
frequentemente visitadas para rituais e práticas espirituais, e são muitas vezes consideradas 
áreas espirituais onde os moradores podem falar e orar para seus antepassados. É, portanto, 
altamente recomendável que Ecofarm divulgue a disposição final de toda área às PAP que podem 
identificar tais áreas. Se tais áreas estiverem identificadas, elas devem ser retiradas do plano de 
disposição de propriedade e ser garantido o acesso às áreas. 
 
Além disso, tal como previsto no PD 8 do IFC sobre o Património Cultural, os locais do herança 
cultural devem ser identificados e, na medida do possível, protegidos através do uso do 
Procedimento de Probabilidade de Encontrar (Chance Find). Este é um procedimento a adoptar 
quando determinados artefatos culturais são encontrados durante a fase de construção do 
projecto, desenvolvido de acordo com as directrizes de melhores práticas destinadas a preservar 
esse patrimônio. 
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8. PREPARAÇÃO E ENTREGA DAS FOLHAS DE DIREITOS 

8.1 Visão geral  

Em Moçambique uma Licença Ambiental só pode ser concedida após a aprovação do Plano de 
Reassentamento. A implementação deste PR/PRMMS pode ter início após a concessão da 
Licença Ambiental pelo Estado, e será da responsabilidade de uma unidade de reassentamento 
económico estabelecida pela EcoFarm. A EcoFarm também será responsável pela mobilização 
dos recursos necessários para implementar do PRMMS, que inclui a elaboração de um orçamento 
e coordenação dos recursos conforme necessário. Um projecto de orçamento de implementação é 
definido no ponto 8.4 do presente capítulo. 
 
Fase de implementação do PRMMS envolverá as seguintes etapas gerais: 

 A confirmação dos direitos individuais; 

 Elaboração dos contratos de titularidade; 

 Alocação de terra alternativa; 

 Entrega de títulos de propriedade; e 

 Monitoria e avaliação. 

8.2 Unidade de Reassentamento Económico  

A Unidade de Reassentamento Económico irá ser gerida e coordenada por um representante da 
EcoFarm. O gestor será assistido pelo Oficial de Ligação Comunitária (OLC), e ambos devem 
receber formação adequada às funções a desempenhar. O foco principal desta unidade será: 

 Planear, mobilizar e alocar recursos para a implementação do PRMMS (gerir as finanças 
do PRMMS); 

 Elaborar e discutir os contratos finais de titularidade para cada agricultor e agregado 
familiar afectado; 

 Ser responsável pelas finanças e entrega de pagamentos de titularidade; 

 Desempenhar um papel central na alocação de terras agrícolas alternativas; 

 Estabelecer ligações com o governo local na implementação do PRMMS; 

 Endereçar as reclamações através do Mecanismo de reclamações estabelecido (ainda a 
ser estabelecido); 

 Fornecer retorno regular para ao Governo do Distrito e Provincial sobre o andamento do 
PRMMS); 

 Participar de reuniões regulares e engajar continuamente o CTT; 

 O controlo interno (de função chave da qual é engajar-se regularmente com o CTT 
estabelecido e ter retorno e divulgação reuniões com seus membros numa base regular). 

 

A Figura 8.1 abaixo descreve a composição da tal unidade. 
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Figura 8.1: A composição proposta da Unidade Reassentamento Económico da Ecofarm  

8.3 Contratos de Titularidade 

Subsequente à confirmação final no que diz respeito às folhas de titularidade individual e à 
atribuição de terras agrícolas alternativas, um contrato de titularidade deve estar preparado para 
cada família afectada. Este contrato deve consistir de uma página de resumo e três formulários 
(consulte o Apêndice B): 
 

I. Página Resumo do Contracto de Titularidade 

Este é o principal resumo do contrato. Ele deve incluir o nome do chefe do agregado familiar que 
recebeu a compensação, o número de identificação do agregado familiar, bem como o local onde 
foi recebida a compensação. Além disso, a página deve resumir o montante total pago ao chefe 
do agregado familiar. 
 

II. Formulário 1: Formulário de Titularidade de Benfeitorias do Agregado Familar 

Este formulário deve fornecer o nome do agricultor e seu número de identificação do agregado, 
registar o tamanho da terra a ser perdida (m2); as culturas, árvores e infraestruturas sobre a terra 
no momento da pesquisa também devem ser documentadas. Cada tipo de árvore e/ou cultura 
devem ser registados, bem como qualquer/cada infraestrutura: devem ser registados o tipo 
específico de estrutura e o material de que é feita. Por último, o formulário deve registar qualquer 
característica importante sobre o terreno, tal como uma campa ou furo de água (inter alia). O 
formulário deve ser assinado pelo destinatário, um representante da EcoFarm, bem como um 
representante do Governo do Distrito. 
 
Este formulário já foi preenchido após a avaliação de cada terreno, e assinado pelo agricultor 
afectado, um representante da EcoFarm, o SDAE e/ou SDPI. 
 
Informação fotográfica adicional pode ser utilizada para complementar as informações, mas todas 
as fotografias devem ser armazenados num banco de dados electrônico, numeradas ou 
identificadas de forma clara, e com referências cruzadas a este formulário. 

 

III. Formulário 2: Oferta de Compensação pelas Benfeitorias do Agregado Familiar e 
Confirmação de Aceitação: Compensação de Culturas/Árvores  

Este formulário verifica a compensação oferecida pela perda de culturas e/ou árvores. Ele deve 
ser assinado pelo beneficiário, o respectivo líder da comunidade, um representante da EcoFarm 
(como parte da unidade de reassentamento), bem como um representante do Governo do Distrito. 
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IV. Formulário 3: Oferta de Compensação pelas Benfeitorias do Agregado Familiar e 
Confirmação de Aceitação: Compensação de Infraestruturas  

Este formulário verifica a compensação oferecida pela perda de infraestruturas. Deve ser assinado 
pelo beneficiário, o respectivo líder da comunidade, um representante da EcoFarm (como parte da 
unidade de reassentamento), bem como um representante do Governo do Distrito. 
 
A compensação monetária deve ser paga em dinheiro, pois só alguns agregados familiares têm 
contas bancárias. A EcoFarm deve avaliar a possibilidade de ajudar as famílias afectadas para 
abrir contas bancárias. O original do contrato assinado deve ser arquivado pela EcoFarm, e uma 
cópia do mesmo contrato deverá ser fornecida ao chefe da família afectada. 

8.4 Actividades de Implementação e Responsabilidades Atribuídas  

A implementação deste PR/PRMMS não pode sensatamente começar até que o projecto receba 
uma licença ambiental e quaisquer outras autorizações legalmente exigidas, como para a 
captação de água do Rio Zambeze. A aprovação do Relatório de AIAS para o projecto e a 
concessão de uma licença ambiental requer o PR/PRMMS tenha sido aprovado nos níveis Distrital 
e Provincial. Isto é conseguido por um processo de divulgação/consulta com a população afectada 
pelo projecto, as autoridades reguladoras competentes, e ao público em geral. Estas consultas 
podem resultar em, sendo necessário, mudanças para no PR/PRMMS antes de ser submetido ao 
Ministério a nível nacional. Essas mudanças podem relacionar-se com a disposição do projecto, a 
metodologia de avaliação de activos proposta, o quadro de atribuição dos títulos de terra, ou as 
propostas de compensação. A consulta será descrita num relatório de síntese sobre o processo e 
os seus resultados. 
 
As actividades necessárias para a aplicação progressiva do PR/PRMMS são definidas a seguir, 
com uma indicação sobre quem é responsável por elas. 

 A declaração da data-limite para a compensação foi feita como parte da perquisa de 
determinação da linha de socioeconómica em Setembro de 2013. 

 O Ministro responsável pelo planeamento e uso de terra é responsável pela nomeação dos 
membros do Grupo Técnico de Trabalho para a implementação da PAR: 

 O CTT, apoiado pela Unidade de Reassentamento Económico da EcoFarm, é responsável 
por: 

o Engajar os agricultores afectados pelo desenvolvimento da propriedade para identificar 
os agricultores dentro da área de influência que serão afectados pela aquisição de terras. 

o Discutir, identificar, avaliar e alocar terra alternativa para esses agricultores afectados 

o Preparar os contratos de Direitos 

o Preparar o cronograma de pagamentos de compensação; 

o Supervisionar o pagamento das compensações monetárias e subsídios complementares 
(como e quando apropriado) para o chefe de família na presença de um representante do 
Administrador do Distrito; 

o Fornecer kits de reposição para a reconstrução das infraestruturas danificadas e/ou 
perdidas, incluindo o fornecimento de transporte, se necessário. 

 
 A Unidade de Reassentamento Económico da EcoFarm é responsável por: 

o Preparar um orçamento detalhado para o processo. 

o Nomear o pessoal de treinamento. 

o Alocar recursos para a implementação do PR/PRMMS. 

o Alocar recursos para e execução do Programa de Desenvolvimento de Agricultores, 

o Ajudar os novos agricultores a preparar os novos campos agrícolas; 

o Fornecer mudas, sementes e grãos; 

o Apoiar com a construção de novas estruturas no terreno em conformidade com os 
acordos celebrados. 
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o Ajudar com o replantio de árvores produtivas em conformidade com os acordos 
celebrados. 

o Formação contínua, orientação, supervisão e monitoramento interno. 

o Nomeação de um consultor externo para conduzir monitoramento pós-reassentamento 
para determinar os níveis de satisfação com a execução do PR/PRMMS. 
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

9.1 Visão geral  

Monitoramento e Avaliação é um elemento essencial de qualquer projecto de reassentamento. Ele 
é direcionado principalmente para medir o progresso físico contra os marcos estabelecidos, e 
também permite monitorar os impactos do projecto ao longo do tempo. A Unidade de 
Reassentamento Económico da EcoFarm vai precisar de um programa abrangente de 
monitoramento e avaliação para medir os efeitos do reassentamento económico comparados com 
os dados das famílias obtidos pré-reassentamento. Um dos diversos objectivos do presente 
processo é o de avaliar os resultados do reassentamento, a fim de assegurar que nenhuma PAP 
ficou pior após o seu estabelecimento. O monitoramento também irá ajudar a EcoFarm a melhorar 
ou corrigir intervenções ineficazes correctas e/ou consequências não intencionais do processo de 
reassentamento o mais rapidamente possível antes que tais consequências levem a impactos 
sócio-ambientais cumulativos negativos. 
 
Um cronograma de acções necessárias é normalmente usado de modo a monitorar o progresso. 
Um dos elementos mais importantes deste sistema inclui monitoramento interno e externo e 
avaliação dos agregados familiares afectados depois de terem sido economicamente 
reassentados. 
 
Este capítulo propõe um sistema de monitoramento e avaliação para EcoFarm, com base no 
Manual da IFC para a Elaboração de um Plano de Acção de Reassentamento (2002). 

9.2 Monitoramento e Avaliação Interna 

9.2.1 Monitoramento de Progresso  

A EcoFarm terá de estabelecer uma Unidade de Reassentamento Económico responsável pela 
execução do PRMMS. Uma função deste departamento será o de monitorar internamente a 
implementação do PRMMS (especialmente pagamentos de compensação e atribuição de terras 
alternativas). A unidade vai ser obrigada a registar o progresso da implementação do PRMMS e 
apresentar relatórios de progresso ao CTT. Isso também pode ser conseguido através de reuniões 
ou workshops. Esse monitoramento do progresso devem ser regulares e frequentes - pelo menos 
trimestralmente - durante a implementação. 
 

A unidade deve estabelecer indicadores de resultados, a serem medidos como marcos de 
desempenho como parte deste processo de monitoramento. Por exemplo, estes resultados podem 
ser ligados às actividades e responsabilidades descritas na Secção 8.4. A lista a seguir é um 
exemplo das informações que devem ser frequentemente relatadas: 

 O andamento e a conclusão das actividades programadas; 

 A medida em que foram cumpridos os objectivos específicos; 

 A atribuição de FOLHAS DE DIREITOS (em especial a distribuição de terra de 
substituição); 

 Reclamações apresentadas e as medidas tomadas pela EcoFarm para resolver tais 
reclamação; 

 As reuniões com o CTT e cada agricultor/família; e 

 Qualquer desvio no processo e ações corretivas tomadas. 

9.2.2 Pesquisa de Re-Validação  

Como parte do processo de monitoramento interno, uma pesquisa re-validação precisa ser 
conduzida com todos os agricultores e famílias depois de terem sido economicamente 
reassentados. 
O objectivo de tal estudo seria: 
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 Determinar se as Folhas de Direitos foram entregues a cada família afectada, de acordo 
com contrato de Direitos de cada beneficiário; 

 Medir o tempo de entrega das Folhas de Direitos; 

 Avaliar a terra de substituição, os níveis de segurança alimentar e se os subsídios 
transitórios foram tidos em conta nos custos para a terra de substituição; 

 Medir os níveis de satisfação com o processo de reassentamento e se eles estão 
satisfeitos com a compensação paga/oferecida; 

 Avaliar se os grupos vulneráveis receberam atenção específica e pacotes de 
compensação; 

 Medir os níveis de satisfação das CAPs com o processo de reassentamento; 

 Identificar se quaisquer deficiências devem ser endereçadas (por exemplo, a eventual 
necessidade de uma compensação adicional e/ou medidas de reassentamento etc.); e 

 Reconhecer quaisquer queixas e desenvolver ações corretivas. 

 
Este inquérito deve ser conduzido várias semanas subsequentes ao processo de deslocamento 
económico e provisão dos pacotes de compensação e deve ser realizado por meio de um 
questionário padrão. Os resultados e os dados deste inquérito devem ser usados pela EcoFarm 
para tomar medidas correctivas, caso sejam necessárias. No caso de ser realizada qualquer 
acção correctiva em resposta às conclusões deste inquérito, uma outra pesquisa de re-validação 
deve ser realizada para monitorar a acção correctiva especial realizada. 
 

9.3 Monitoramento e Avaliação Externa 

9.3.1 Realização de uma Pesquisa Socioconómica de Base Pós Reassentamento 
Económico  

O Capítulo 3 descreveu como o reassentamento económico pode afectar a subsistência de 
pessoas afectadas, por vezes com consequências não intencionais. Um passo vital em qualquer 
projecto de reasentamento é, portanto, monitorar tais mudanças de subsistência (e não apenas 
para as famílias, mas também para todas as comunidades em questão), a fim de que o projeto 
seja capaz de tomar ações corretivas imediatas. 
 
Como parte da implementação de projectos de reassentamento, muitos credores recomendam 
que uma equipe independente de monitoramento social seja empregada para realizar uma 
amostragem de pesquisa socio-económica de base das famílias deslocadas. Este processo de 
monitoramento deve medir os impactos do processo de reassentamento em comparação com os 
dados domiciliares de base colhidos no início. O motivo para a realização de uma pesquisa dessa 
natureza pós-PRMMS seria para medir se o PR/medidas de mitigação do PRMMS e acções de 
desenvolvimento tiveram o efeito desejado nos reassentados e as suas comunidades no geral, 
bem como quaisquer comunidades hospedeiras afectadas. 
 
Um questionário padronizado domiciliar poderia ser utilizado para este estudo, empregando 
questões qualitativas (perguntas abertas) e quantitativos (fechadas). As mesmas variáveis e 
parâmetros devem ser medidos como os que forma medidos na pesquisa deslocamento pré-
económico, de modo a monitorar e avaliar com precisão os efeitos do deslocamento. Este 
exercício de monitoramento deve ser executado pelo menos a cada dois anos.  
 
Em segundo lugar, é recomendável que este exercício de monitoramento inclua uma componente 
qualitativa: esta deve incluir o uso de abordagens participativas, tais como oficinas de trabalho, 
grupos focais e reuniões. Os objectivos desta abordagem qualitativa seriam para avaliar os 
elementos tais como, mas não limitados ao seguinte: 

 As atitudes da população afectada em relação à compensação oferecida e a adequação 
das mesmas; 

 As atitudes da população afectada em relação às iniciativas da EcoFarm para restauração 
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dos meios de subsistência e a respectiva execução; 

 Percepções e opiniões sobre os impactos do projecto (se esses impactos têm sido 
positivos ou negativos) sobre os seguintes aspectos: 

o Geração de renda e a criação de oportunidades de emprego; 
o Segurança alimentar e acesso à terra para a agricultura; 
o Acesso aos serviços e infraestrutura social; e 
o Qualquer desenvolvimento de patologias sociais (criminalidade, por exemplo). 

 Quaisquer alterações no tecido social das comunidades (por exemplo coesão e formas 
recíprocas de troca e de apoio);  

 A satisfação com relação ao nível de consulta e participação da comunidade. 

Além de avaliar o Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência (PRMMS), é 
também recomendado que qualquer projecto comunitário seja monitorado por uma equipa de 
avaliação externa para medir as mais-valias do projeto contra os resultados desejados e reais. 
Esta avaliação deve permitir à Ecofarm verificar e ajustar as premissas do projeto e alocação de 
recursos para que o projecto possa atingir os resultados desejados. 

9.3.2 Auditoria Independente pós Deslocamento Económico  

A próxima secção deve considerar a escala de deslocamento, e seriam necessários conselhos do 
Governo de Moçambique e o consórcio quanto a saber se seria necessário. 
 
Uma auditoria externa e independente deve ser realizada de modo a avaliar a implementação do 
PRMMS. A auditoria deve em grande parte focar nos impactos do processo de deslocamento, não 
só sobre os deslocados, mas também sobre as PACs. Iniciativas de restauração de meios de 
subsistência do projecto também devem ser monitoradas de perto - especialmente de modo a 
avaliar se estes programas são sustentáveis e se estão produzindo os resultados desejados. O 
Banco Mundial recomenda que essa auditoria seja realizada periodicamente durante o decurso do 
projecto, e que deve também considerar os dados independentes do SEBS (como descrito), a fim 
de avaliar: 

 A implementação do PR/ PRMMS; 

 As políticas de compensação; 

 A entrega de Folhas de Direitos (incluindo terra de substituição); 

 Mudanças de subsistência e níveis de renda entre as pessoas afectadas; e (mas não se 
limitando a) 

 Os mecanismos de consulta e participação da comunidade. 
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10. CUSTOS E ORÇAMENTOS 
 
Qualquer projecto de reassentamento deve ser previsto no orçamento e os recursos necessários 
para a implementação do projecto devem ser alocados como antecedência. De acordo com o 
Banco Mundial (2013b), os custos de reassentamento devem ser vistos e tratados como qualquer 
outro projecto em relação aos benefícios económicos do projecto: 
 

"Os custos de reassentamento, como os custos de outras actividades do projecto, são tratados 
como uma carga em relação aos benefícios económicos do projecto; e quaisquer benefícios 
líquidos para os reassentados (em comparação com as circunstâncias "sem-projecto") são 
adicionados à linha de benefícios do projecto. As componentes do reassentamento ou projectos 
isolados de reassentamento não precisam ser economicamente viáveis por si sós, mas elas 
devem ser custo-efectivas. " 
(Banco Mundial, 2013b: p.1) 

 
O proponente é responsável pela compensação e deve preparar um orçamento detalhado com 
uma repartição dos diferentes custos com base no cronograma de actividades a serem realizadas. 
A Tabela 10.1 é um resumo de orçamento estimado para a implementação do PRMMS em 2014, 
que inclui uma margem para a inflação (5%). No caso de o relatório ser implementado para além 
de 2015, deverá ser aplicado ao orçamento uma taxa de inflação apropriada. 
 
Foi excluído o orçamento para o Programa de Desenvolvimento dos Agricultores que deve ser 
orçado separadamente. Como indicado anteriormente, um tal programa pode ser incorporado na 
componente actual do projecto de fora da área de DUAT. 
 
Tabela 10.1 Orçamento preliminar para a implementação do PRMMS *    

Item Referência Orçamento (MZN) Orçamento (USD) 

Compensação de árvores perenes  Table 10.2 4,410.00 140.67 

Mudas de árvores perenes Table 10.3 6,615.0 211.01 

Subsídio de Transporte  Minúsculo 

Culturas Table 10.4 1,107,928.00 35,340.69 

Infraestruturas Table 10.5 7,750.00 247.21 

Exumação de campas & Subsídio 
de Compaixão  

Excluído 

Programa de Desenvolvomento de 
Agfricultores (que também inclui 
subsídio de transporte)  

Excluído 

Subtotal   1,126,703.00 35,939.58 

Monitormento e Avaliação (3% por 
ano)  

Não Aplicável 

33,801.09 1,078.19 

Orientação e supervisão do 

PRMMS (3% por ano) 
33,801.09 1,078.19 

TOTAL 1,194,305.18 38,095.96 

* Veja a tabelas 10.2-10.5 abaixo.  

 
O orçamento prevê uma média de MZN 85 307,51 (US $ 2 721.14) por agregado familiar afectado. 
  
O orçamento não inclui os custos (salários e despesas operacionais, tais como escritórios, 
acomodação e transporte) da Unidade de Deslocamento Económico. Esta unidade precisa de 
uma provisão orçamental para todo o período de implementação, que se presume ser entre quatro 
e seis meses. 
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Tabela 10.2: Proposta de orçamento para a compensação de árvore perenes a taxas de árvores 
estabelecidas (preços de 2014) *      

Árvore 
Perene 

Nr Preço de Árvore (MZN) 
Preço total 

estimado (MZN) 
Preço total 

estimado (USD) 

Mangueira 5 882.0 4,410.00 140.67 

* As taxas fornecidas pelo Ministério de Agricultura de Moçambique (consulte a Secção 3.2.4) 

* 1MZN = 0,0318980 US $ 

 

Tabela 10.3: Proposta de orçamento para mudas de árvores perenes * 

Árvore 
Perene 

Nr 
Nr a ser 

fornecido 

Preços para 
Novas Árvores 
(2014) (MZN) 

Preço total 
estimado (MZN) 

Preço total 
estimado (USD) 

Mangueira 5 15 441.0 6,615.0 211.01 

* Preços fornecidos pelo Ministério de Agricultura de Moçambique (consulte a Secção 3.2.4) 

 
Tabela 10.4: Projecto de orçamento para a compensação de culturas a preços estabelecidos *      

Área Total que 
eventualmente 

pode ser 
deslocada 

Maior Custo Produtivo Especial 
(suposição: amendoim) (MZN) Preço Total Estimado (USD) 

ha m
2 

7.88/ m
2
 

14.06 140,600.00 1,107,928.00 35,340.69 

* Preços fornecidos pelo Ministério de Agricultura de Moçambique (consulte a Tabela 7.2). Esta estimativa é 
de um cenário de pior caso, uma vez que assume que toda a terra é completamente produtivo.  

 
O orçamento acima permite uma média de 79,137.71MZN a ser oferecida como compensação por 
culturas por agricultor. 
 
Tabela 10.5: Proposta de orçamento para um kit de substituição de infraestrutura 

Nr total de 
Estruturas 

Custo de Reposição/ m
2
 (estimado em 

cerca de 1,550.0MZN) 
Preço total estimado (USD) 

5 7,750.00 247.21 
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11. CONCLUSÕES 
 
A EcoFarm Moçambique Lda., (EcoFarm) planeia estabelecer o Projecto de Irrigação e Cana-de-
Açucar Orgânica da EcoFarm no Distrito Chemba, na Província de Sofala em Moçambique. O 
projecto envolve duas componentes principais: uma propriedade de açúcar e uma sensibilização 
da comunidade para um esquema de produtores-de-fomento, mas o projecto também vai incluir 
uma fazenda de gado para a produção de adubo para as plantações de açúcar, bem como gado 
para abate, e uma planta de produção de açúcar com uma planta de produção de energia. A 
propriedade será desenvolvida em três parcelas de terreno que serão geridas directamente pela 
EcoFarm, e três outras que serão geridas por cooperativas de pessoas locais. 
 
De modo a estabelecer a propriedade da EcoFarm será necessário adquirir um número de terras 
agrícolas rurais - machambas - actualmente estimadas em 14, o que resultará no deslocamento 
económico das pessoas que actualmente usam estas terras para cultivar culturas alimentares. 
 
Como consequência, além de preparar um Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
(AIAS) para o projecto, para apresentação ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural (MITADER) para adquirir uma licença ambiental para o projecto, o Decreto nº 31/2012 - 
Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas - 
requer a preparação de um plano de reassentamento que estabelece a forma como o 
deslocamento económico será tratado.  
 
A EcoFarm está empenhada em assegurar que as comunidades afectadas pelo projeto não só 
não serão prejudicadas pelo projeCto, mas também irão beneficiar-se com ele, e o Plano de 
Reassentamento (RP) é, portanto, também referido como um Plano de Restauração e Melhoria 
dos Meios de Subsistência (PRMMS) para reflectir essa intenção. A EcoFarm apoiará as 
comunidades afectadas, com o apoio agrícola e formação na produção de cana-de-açucar, e os 
projectos integrados serão operados em terra alocada para os produtores de cana, em vez de 
terras da EcoFarm. 
 
Este relatório destina-se a fornecer à EcoFarm um quadro abrangente dentro do qual o 
deslocamento económico pode ser gerido em conformidade com as melhores práticas 
internacionais. Isso inclui o desenvolvimento de um quadro de titulagem da terra que fornece a 
metodologia fundamentais de avaliação para determinar os pacotes de compensação para os 
indivíduos e as famílias que perderão terras produtivas, modelos para a concepção de contratos 
de titularidade do agregado familiar, bem como o estabelecimento de uma unidade de 
reassentamento para gerir o processo. São também feitas propostas quanto ao que deve ser 
incluído no orçamento para o processo, embora reconheça-se que os números terão de ser 
actualizados. 
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http://www.macauhub.com.mo/en/2012/12/19/nominal-unemployment-rate-in-mozambique-estimated-at-27-pct/
http://www.ai.org.za/wp-content/uploads/downloads/2011/11/No-22.-The-Lesotho-Highlands-Water-Project-and-Sustainable-Livelihoods.pdf%20%5b2013
http://www.ai.org.za/wp-content/uploads/downloads/2011/11/No-22.-The-Lesotho-Highlands-Water-Project-and-Sustainable-Livelihoods.pdf%20%5b2013
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/S2/S4
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/EXTDEVDIALOGUE/0,,contentMDK:21955899~pagePK:64192523~piPK:64192458~theSitePK:537298,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/EXTDEVDIALOGUE/0,,contentMDK:21955899~pagePK:64192523~piPK:64192458~theSitePK:537298,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
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ANEXO A: REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO DE CHEMBA 
 

Projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar Organica da EcoFarm 

 
Reunião com o Administrador de Chemba e os Directores dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas e dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura 
 

ACTA DA REUNIÃO 
 

05 Novembro de 2013 

   

ACTA PREPARADA PARA: 

 
 

EcoFarm Mozambique Lda.   
 

ACTA PREPARADA POR: 

 
Jan Anton Hough  

Coastal & Environmental Services 
GRAHAMSTOWN  

P.O. Box 934  
Grahamstown, 6140 

046 622 2364 
 

Com escritórios também em East London e Port Elizabeth (África do 
Sul) e Maputo (Moçambique) 

www.cesnet.co.za 

 

Data Local da reunião Tempo Objectivos da reunião 

05/10/2013 
Administrador do Distrito de 

Chemba 
09:40-11:20 

 Explicar que a CES está ajudando a 
EcoFarm a elaborar e implementar um Plano 
de Reutauração dos Meios de Subsistência 
de Melhoria (PRMSM), em conformidade 
com a política de reassentamento de 
Moçambique (2012);  

 Pedir permissão ao Administrador de 
Chemba, Director dos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas, Director dos 
Serviços Distritais de Planeamento e Infra-
estrutura, bem como aos lideres das 
comunidades afectadas para avaliar todas as 
machambas e/ou infraestruturas dentro dos 
DUATs de Ecofarm 1, 2 e Tsoni Farm; e 

 Explique procedimento trabalho durante a 
demana dos levantamentos de campo e 
obter o apoio dos chefes afetados. 
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Projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar Orgânica da Ecofarm 
Data: 05/10/2013 Local: Vila  de Chemba, Administração do Distrito Hora: 09:40-11:20  

 
Geral 

 

A reunião foi organizada pelo Administrador de Chemba no dia 5 de Novembro de 2013, com os 
directores dos Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE) e os Serviços Distritais de 
Planeamento e Infraestrutura (SDPI), bem como com os chefes das comunidades afectadas. A 
reunião teve por objectivo apresentar o dr. Anton Hough da Coastal & Environmental Services 
(CES) e o Plano de Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência (PRMSM) que a CES está 
a elaborar para EcoFarm, que segue os regulamentos da política de reassentamento de 
Moçambique (Regulamento sobre o processo de Reassentamento Resultante de Actividades 
Económicas, 2012). Além disso, foi solicitada permissão às autoridades do governo e líderes 
afectadas para o dr Hough começar com um registo de activos e avaliação de terras no interior 
dos DUATs de Ecofarm 1, 2 e Tsoni Farm. 

O procedimento de trabalho da semana foi discutido, bem como o envolvimento do SDAE neste 
processo de avaliação. 

 

Pontos de discussão da reunião 

  A EcoFarm será desenvolvida para, na medida do razoavelmente possível, não afectar as 
machambas existentes no interior dos DUATs (Ecofarm 1, 2 e Tsoni Fazenda); 

 Foi esclarecido que o projecto será desenvolvido para não ter qualquer efeito significativo sobre as 
machambas actuais; 

 Foi explicado que a CES irá avaliar estes três DUATs que pertencem a EcoFarm para garantir que a 
EcoFarm saiba exactamente onde podem haver machambas actualmente produtivas, quaisquer 

Livro de Presenças 

Nome Posição N
o
 de Contacto 

José Joaguim Arota Administrador de Chemba Não providenciado 

David Mboane 
Director dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas 
+258 8249 47770/+258 

23730003 

Inacio Antonio Verissimo 
Director dos Serviços Distritais de Planeamento e 

Infra-estruturas 
+258 825653520 

dr Anton Hough Cientista Social (CES) +258 079 514 76 11 

Sr Noah Simbekewa Representante da Ecofarm  +258 820 901 281 

Sra. Maria da Gloria Morais Oficial de Relação com a Comunidade da Ecofarm  +258 825 290 630 

Sr Candido Ergilio Basto Pesquisador +258 823277552 

Antonio Luis Lemos  Pesquisador None 

Adolfo Jose Massache Pesquisador +258 861701283 

Matias Pensa Sande Pesquisador +258 863232263 

Dias Toms Chave Principal líder de Chemba +258 824605254 

Mannuel Galu Lider da Comunidade de Galu  Nenhum 

Tome Frolindo  Lider da Comunidade de Nhacolo  Nenhum 

Victor A. Dasneve Presidente da Lambane COCO +258 866692797 

Fanuel Luis Calamo Lider da Comunidade de Calamo  Nenhum 

Marcos M Lambane Lider da Comunidade de Nhacalomo  +258 868440750 

Artur Maibeque Lider da Comunidade de Chapo  Nenhum 

Marcelino Airone Lider da Comunidade de Nhacalomo  Nenhum 

Marcos Biate Tembo Presidente da Chapo COCO Nenhum 
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possíveis infraestruturas e/ou casas; 
 Após essa avaliação, a Ecofarm será capaz de elaborar o projecto à volta de tais possíveis 

explorações agrícolas e/ou estruturas sem danificar propriedade de alguém; 
  Foi explicado que há famílias serão reassentadas; 
 No entanto, se existir uma pequena chance de uma ou duas machambas no interior dos DUATs da 

Ecofarm poderem ser afectadas para dar lugar a infraestrutura do projeto, estas serão discutidas 
entre Ecofarm e o agricultor afectado e mecanismos apropriados de apoio serão discutidos no 
momento da aquisição; 

 A permissão foi concedida pelo Administrador do Distrito e pelos presentes para o senhor Hough 
avaliar essas possíveis machambas e/ou agregados familiares dentro dos DUATs da EcoFarm, bem 
como para obter as assinaturas desses agricultores/proprietários identificados para o 
estabelecimento de uma moratória sobre quaisquer novos estabelecimentos na área; 

 O diretor do SDAE concordou em assinar as Ficha de Agricultores/Proprietários de Machamba 
Familair na sequência dessasa avaliações, no entanto afirmou que as coordenas das machambas' 
também devem ser indicados nestas folhas; 

 Lendo esta ficha de titularidade, o administrador explicou a todos os presentes que, na sequência 
deste registo efectuado, nenhuma nova machamba ou estrutura serão compensados pela Ecofarm 
no futuro; 

 O director do SDAE solicitou ao Dr. Hough a usar a liderança comunitária para auxiliar os 
pesquisadores de campo na avaliação das machambas; e 

 Por último, o Administrador explicou que a Ecofarm, através do Administrador, terá de estabelecer 
uma comissão de trabalho (como indicado no regulamento Moçambicano do processo de 
reassentamento de Resultante de Atividades Econômicas, 2012), entre as comunidades afectadas 
pelo deslocamento económico (ou seja, a perda de machambas e/ou estruturas ). Esta comissão 
deverá ser representada por (entre outros): 

- O administrador do distrito; 

- O SDAE; 

- O SDPI; e 

- Um representante do governo provincial. 

A reunião foi encerrada às 11:20. 
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ANEXO B: CONTRACTOS DE DIREITOS SOBRE A TERRA 
 
IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR 
ORGÂNICA DA ECOFARM 
 
PAGINA RESUMO DO DIREITO SOBRE A TERRA  

 
 

 
Nome do Chefe do Agregado 
Familiar 

 

Número de identificação do 
agregado 

 

Localização  

 
 
SUMÁRIO DA COMPENSAÇÃO PROPOSTA 

 

TOTAL                                                                                              MZN  

 
 
 

Formulários anexados a esta página Resumo 
Formulário 
completo 

Data 

1 Ficha de Propriedade de Machamba Familiar Sim Não  

2 
Oferta de Propriedade Rural e Confirmação de Aceitação de Compensação 
de culturas/árvores 

Sim Não 
 

3 
Oferta de Propriedade Rural e Confirmação de Aceitação Compensação de 
Infraestrutura 

Sim Não 
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FORMULÁRIO 1: 
 

FICHA DE PROPRIEDADE DE MACHAMBA FAMILIAR 
 

Há uma possibilidade de esta/estas terras agrícolas/árvores produtivas/infraestruturas poderem ser 
removidas. A EcoFarm está comprometida em minimizar quanto possível essa remoção. Quando isto não 
pode ser evitado, a EcoFarm vai pagar aos agricultores/proprietários de todas culturas/árvores 
produtivas/infreestruturas que precisam ser removidas, de acordo com as taxas de compensação do 
Governo de Moçambique. Este documento serve como um registo escrito de todas as culturas 
agrícolas/árvores produtivas/infraestruturas pertencentes à Pessoa Afectada pelo Projecto (PAP) para que, 
caso seja perdida, a PAP terá o direito de receber dinheiro. As PAPs terão um número único de proprietário 
para ter o registo das terras utilizadas e activos. 
 
 

CULTURA/ÁRVORE PRODUTIVA/INFRAESTRUTURA/INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 
 

Nome do Proprietário/Agricultor  

Número do Agregado Familiar  

Comunidade  

 
Tamanho da Machamba (Leitura de tablet):       m

2 

     
Cultura 1 
(principal) 

 Cultura 4  

Cultura 2  Cultura 5  

Cultura 3  Cultura 6  

 

Tipo de árvore Produtiva Número Tipo de árvore Produtiva Número 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

Tipo de Estrutura Numero 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

 

 Numero Comment Comente 

Campas   

Poços/Bombas   

 
Assinado: 
Confirmo que, após a data da assinatura, qualquer produção ou utilização posterior desta terra é feito em 
minha conta e risco próprios. 
 
 
_____________________                              ______________________________________________ 
Proprietário da Cultura/Árvore/Estrutura           Representante do Governo de Moçambique  
 
 
_________________________________                                               Date ______/    /2015 
Representante da EcoFarm  
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FORMULÁRIO 2: 
 

OFERTA AO PROPRIETÁRIO RURAL E CONFIRMAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

COMPENSAÇÃO DE CULTURAS/ÁRVORES  
 
As culturas na sua machamba serão perdidas para o desenvolvimento do Projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar 
Orgânica da EcoFarm. A EcoFarm está comprometida em garantir que a sua família recebe a devida compensação por 
essa perda, e que o pagamento desta compensação é justa e adequada. Este documento serve como um registo escrito 
do que foi oferecido para o seu agregado familiar em compensação pela perda de suas colheitas. Ela também serve 
como uma confirmação de que você está satisfeito com esta oferta. 
 

Nome do Proprietário/Agricultores  

Número de identificação do agregado  

 
 

CARACTERÍSTICAS DA COMPENSAÇÃO DE CULTURAS FAMILIARES  

Tamanho da porção de terra detida: _________________ m
2
 

Taxa acordada de produção maxima da terra/m
2
 =  ________________MZN 

Montante total de indemnização paga a chefe do agregado famíliar ___________ MZN 

Montante pago ao beneficiário no dia _______de ______ de _________ em ______________ 

 

INDICAÇÕES DE ÁRVORE DE COMPENSAÇÃO 

Tipo de árvore Número Valor acordado por árvore (MZN) N
o
 Mudas de árvores Recebidos 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.    

6.    

7.    

8.    

Pagamento total feito ao chefe do agregado famíliar ______________MZN 

Montante pago ao beneficiário neste dia _________de ________ em _________ 

Nós, abaixo assinados, aqui confirmamos que recebemos a compensação total pela perda de culturas/árvores de 
acordo com a tabela acima. Nós confirmamos ainda que fomos informados de que estamos autorizados a colher as 
todas as nossas culturas antes da terra ser adquirida. As árvores na terra podem agora ser removidas. Entendemos 
que, se tivermos quaisquer questões e/ou preocupações no que respeita à proposta de compensação ou ao projecto, 
que devemos registá-las na EcoFarm ou através do CTT estabelecidos. 
 

ASSINATURAS  

Nome Assinatura Data 

Chefe do Agregado Familiar    

Líder Comunitário    

Gestão da EcoFarm    

Governo de Moçambique 
Representante do Ministério 
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FORMULÁRIO 3: 

OFERTA AO PROPRIETÁRIO RURAL E CONFIRMAÇÃO DE ACEITAÇÃO 
COMPENSAÇÃO DE INFRAESTRUTURA  

 
As infraestruturas na sua machamba serão perdidas para o desenvolvimento do Projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar 
Organica da EcoFarm. A EcoFarm está comprometida em garantir que a sua família recebe a devida compensação por 
essa perda, e que o pagamento desta compensação é justa e adequada. Este documento serve como um registo escrito 
do que foi oferecido para o seu agregado familiar em compensação pela perda de suas colheitas. Ela também serve 
como uma confirmação de que você está satisfeito com esta oferta. 

 

CATACTERÍSTICAS DAS INFRAESTRUTURAS NA TERRA NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO 

Tipo de Estrutura 
Opção de Compensação [apenas uma opção pode ser selecionada para cada 

estrutura] 

1. Substituição da infraestrutura  Pagamento  

2. Substituição da infraestrutura  Pagamento  

3. Substituição da infraestrutura  Pagamento  

4. Substituição da infraestrutura  Pagamento  

5.  Substituição da infraestrutura  Pagamento  

 

A seguinte oferta foi feita para substituir as minhas infraestruturas: 
 

 

 

 

 

Pagamento acordado pelas estruturas:  _________ MZN 

Pagamento total feito ao chefe do agregado famíliar pela perda de infraestrturas _______ é __________MZN 

Montante pago ao beneficiário neste dia _________de ________ em _________ 

 
Nós, abaixo assinados, aqui confirmamos que recebemos a compensação total pela perda de infraestruturas de acordo 
com a tabela acima. Nós confirmamos ainda que não temos mais posse das infraestruturas e que estas podem agora 
ser removidas. Entendemos que, se tivermos quaisquer questões e/ou preocupações no que respeita à proposta de 
compensação ou ao projeto, que devemos registá-las na EcoFarm ou através do CTT estabelecidos. 
 

 

ASSINATURAS 

Nome Assinatura Data 

Chefe do Agregado Familiar    

Líder Comunitário    

Gestão da EcoFarm    

Governo de Moçambique 
Representante do Ministério 

   

 

 
 


