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Avaliação de Impacto Social

SUMÁRIO EXECUTIVO NÃO TÉCNICO
INTRODUÇÃO
A Suni Resources S.A. propôs o desenvolvimento de uma Mina de Grafite (“o projecto”) localizada
no Distrito de Balama na Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A área do projecto é
definida como a área da Concessão Mineira e cobre aproximadamente 1 450 hectares. No início de
2018, a Coastal & Environmental Services (CES) foi nomeada pela Suni Resources. (doravante
referida como Suni ou “a empresa”) para conduzir uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social
(AIAS) para garantir a autorização ambiental do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural (MDADER), bem como sua contraparte provincial a Direcção Provincial da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural (DPTADER). Esta Avaliação de Impacto Social (AIS) faz parte da AIAS para
o projecto conduzido de acordo com os Regulamentos do Processo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) (Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro). O proponente está em processo de requerer
a Autorização Ambiental (AA) do Governo de Moçambique (GdM). A AIAS e os estudos de
especialidade são apresentados a nível nacional ao Ministério da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural (MITADER) para a tomada de decisões.
VISÃO GERAL DAS COMUNIDADES AFECTADAS PELO PROJECTO
Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAP) referem-se às comunidades que são afectadas pelo
projecto proposto através de efeitos primários (directos) ou secundários (indirectos). Quando os
projectos têm implicações potenciais para o reassentamento físico, assim como o projecto da Suni,
esses impactos são sentidos directamente por essas comunidades, bem como pelas comunidades
de acolhimento para as quais são potencialmente transferidas. Se as actividades e acções do
projecto tiverem impactos significativos sobre a forma como um agregado ou CAP atende suas
necessidades nutricionais, renda ou acessos naturais, esses impactos são novamente primários e
muitas vezes duradouros em extensão. É evidente, a partir das descobertas do estudo, que a
maioria das famílias das CAPs essencialmente envolve-se em estratégias de subsistência que são
quase totalmente subsistentes na natureza e, notavelmente, dependentes da actividade agrícola.
As pessoas têm baixo nível educacional, com poucos dos adultos pesquisados tendo completado
a escola secundária, e muito poucos destes subsequentemente atingindo uma educação superior
ou alguma forma de treinamento vocacional. As pessoas também não possuem habilidades que
poderiam, de outra forma, configurá-las no mercado económico mais amplo. Como tal, espera-se
que o potencial de mão-de-obra da área da licença possa fornecer ao projecto apenas candidatos
em grande parte não qualificados. No entanto, há pessoas mais qualificadas em Balama e em outros
lugares que poderiam ser empregadas pelo projecto em posições semi-qualificadas.
Compreensivelmente, o acesso à terra, o cultivo e a utilização de recursos naturais é crucial para a
sobrevivência das famílias. A maioria dos agregados inquiridos obteve a posse da terra através da
sua autoridade tradicional, com mais de um quarto destas famílias a herdarem estes direitos de
posse. Apenas uma minoria dos agregados inquiridos indicou que aluga parcelas de terra para
produção agrícola, pagando este aluguer por meio de troca recíproca de trabalho doméstico,
indicando a existência de um sistema informal de troca de trabalho entre estas famílias.
O produto agrícola é em grande parte para consumo doméstico, com uma minoria de famílias
relatando estar a vender todas as suas colheitas. Mandioca, milho, feijão, cereais, leguminosas e
legumes são as principais culturas sendo plantadas e colhidas na área de estudo. Muitas culturas
também são consorciadas, especialmente com o feijão e outros vegetais. Os recursos naturais são
colhidos de forma semelhante para consumo próprio, com vendas limitadas relatadas. A ingestão
de alimentos é alta em amido e é frequentemente compartilhada entre as famílias, especialmente
nos períodos entre as colheitas agrícolas - uma resposta chave de enfrentamento da insegurança
alimentar em tempos de estresse ou escassez. Muitos entrevistados disseram que não têm comida
suficiente para comer, com os meses de Fevereiro a Abril, sendo o período de maior insegurança
alimentar.
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Muito poucas pessoas são empregadas no sector formal, com o emprego regular limitado aos
sectores público e de mineração. Como tal, o trabalho não regular e o sector informal desempenham
um papel substancial nas economias diárias das famílias inquiridas (comércio, agricultura de
subsistência, trabalho agrícola, artesanato, produção de carvão, etc.). A grande maioria dos
agregados familiares recebe os seus rendimentos da produção agrícola e, como foi detalhado
acima, muito poucos agregados familiares estão a ganhar rendimentos de emprego regular
(principalmente referindo-se a emprego formal com salários fixos).
A pecuária (produção pecuária) e a pesca não são grandes contribuintes para a segurança
alimentar das famílias ou para a sua estratégia geral de subsistência. Poucas famílias parecem
possuir e criar gado, ou caçar carne de animais selvagens, para ganho comercial.
As CAPs da área de estudo sobrevivem buscando uma variedade de estratégias de subsistência,
misturando, actividades de subsistência e baseadas em dinheiro (comércio informal, trabalho
assalariado periódico, produção de carvão etc.), cuja agricultura de subsistência é a mais crucial.
Além da agricultura, as pessoas dependem fortemente de seu ambiente para a colecta de uma
ampla variedade de recursos naturais, por uma série de razões, como alimentos, medicamentos,
combustível emateriais de construção, embora a quantidade de madeira disponível seja limitada,
uma vez que a maioria das árvores na área foram desmatadas. Esses recursos são colectados
principalmente, mas não somente, por mulheres, e formam uma componente adicional significativa
para a cesta de nutrição e necessidades gerais das famílias. Como tal, qualquer actividade do
projecto proposto que possa impactar ou reduzir essas estratégias de subsistência e fontes de
renda precisará ser entendida pelo proponente do projecto. Existem numerosas famílias vulneráveis
presentes entre as CAPs directas, que moram dentro e imediatamente adjacentes ao local do
projecto. A empresa precisará identificar e monitorar, caso estas sejam afectadas pelas actividades
do projecto.
A área de estudo carece de infraestrutura social. Não há electricidade ou água corrente, não há
acesso à água potável a partir de fontenária, não há recolha de resíduos e descarte de resíduos, e
não há centros de saúde e escolas secundárias. As pessoas confiam na infraestrutura social, como
escolas e centros de saúde, na Vila de Balama, localizada a 5 km do local do projecto.. A capacidade
do governo para cumprir esses mandatos é altamente limitada. Como resultado, os habitantes da
área de estudo exibem um baixo nível esperado de educação básica ou secundária, apenas
acedem a serviços de saúde em momentos de emergência e devem caminhar para Balama onde
esses serviços limitados estão disponíveis.
QUESTÕES E CONSIDERAÇÕES QUE INFORMAM A ESTA AVALIAÇÃO
Ambas oportunidades económicas directas e indirectas serão criadas como resultado do projecto
proposto. Se os serviços da área circundante e das comunidades forem usados, o projecto
aumentará a quantidade de fluxo de caixa para as comunidades afectadas e assentamentos
menores dentro da área maior do projecto, e poderá criar oportunidades para a venda de bens e
serviços para a mina e trabalhadores da mina. Com a melhoria dos serviços, isso pode melhorar o
acesso e a prestação de serviços básicos para os residentes na área do projecto. Os seguintes
benefícios podem ser obtidos:
•

•

•

Oportunidades económicas: serão criadas oportunidades directas e indirectas (aumento na
quantidade de entrada de dinheiro para a vila nas imediações da mina; serviços melhorados;
melhorias potenciais no acesso e prestação de serviços básicos para residentes; e
benefícios económicos directos do emprego).
Benefícios de emprego: possivelmente resultando em um aumento na base de habilidades
na área. No entanto, a falta geral de habilidades na área de estudo reduz o potencial de
oportunidades de emprego a longo prazo disponíveis para os residentes locais, a menos
que o treinamento seja fornecido, caso em que a base de habilidades aumentará na área.
Desenvolvimento social: as iniciativas devem assumir a forma de um Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) dedicado a ser desenvolvido pela empresa em consulta com
as principais partes interessadas.
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O projecto resultará em benefícios económicos directos nos níveis provincial e nacional, e qualquer
renda gerada pela operação de mineração aumentará significativamente a base tributária do país.
Precisará ser desenvolvido um Plano de Acção de Reassentamento (PAR) para abordar os
agricultores e famílias potencialmente afectadas pela pegada do projecto, bem como as CAPs que
podem estar sujeitas a deslocamento físico e reassentamento, identificados neste momento como
a Comunidade de Mphuti potencialmente. O PAR precisará ser desenvolvido e aprovado pelas
autoridades relevantes antes do início das actividades de construção da infraestrutura do projecto
que terá impacto nas áreas substanciais de terras agrícolas das CAPs que estão actualmente sendo
cultivadas na área do projecto. A identificação de terras agrícolas alternativas suficientes para essas
CAPs provavelmente será um grande desafio, dada a quantidade muito limitada de terras
adequadas que estão disponíveis nas proximidades dessas CAPs. Da mesma forma, a identificação
de terras adequadas para habitação substitutiva para os agregados potencialmente reassentados
também será um desafio significativo, dado o facto de que áreas adjacentes a essas comunidades
também são densamente cultivadas por comunidades circunvizinhas, com locais de
reassentamento mal escolhidos muito provavelmente com impactos directos significativos sobre os
agricultores actualmente não previstos para serem afectados pela disposição do projecto e suas
actividades.
A operação de mineração limitará o acesso às áreas de recursos naturais actualmente utilizadas
(plantas medicinais, lenha, fontes de água etc.). Isso pode afectar as rotas de acesso existentes
nas quais as comunidades locais dependem para chegar a essas áreas e pode tornar o acesso a
recursos naturais mais demorado. Não será possível para a pegada do projecto (disposição) evitar
a interrupção completa das rotas de acesso de peões existentes e os habitantes locais não poderão
utilizar as rotas de acesso criadas pela empresa durante as actividades de construção eoperação
uma vez que a Suni pretende cercar o limite do local do projecto para mitigar o risco de população
circulando a pé e animais na área de operação. Haverá, no entanto, uma via de acesso através do
local, como actualmente existe, e será criada uma via de acesso a sudeste do local, que poderá ser
utilizada pelas comunidades locais. Uma vez realocadas as machambas sejam, não haverá
necessidade de acesso ao local do projecto, mas as comunidades ainda precisarão ter acesso às
áreas ao sul da área de mineração na altura já cercada. . Uma consideração cuidadosa sobre como
manter as rotas de acesso a essas áreas de recursos naturais para o Sul terá que ser uma medida
de mitigação primária implementada pela Empresa. Essas rotas e medidas de mitigação terão que
ser desenvolvidas em conjunto com as CAPs afectadas e outros usuários.
Prevê-se que o projecto tenha um impacto significativo sobre as estratégias de subsistência das
CAPs actualmente empregadas por ele, principalmente extensiva agricultura de subsistência e o
uso de recursos naturais dentro dos limites do projecto proposto. Famílias ou comunidades inteiras
que estão sujeitas a reassentamento (Mphuti potencialmente) que cortam, colhem e vivem na área
do projecto serão mais significativamente afectadas em termos de suas estratégias actuais de
subsistência. Como é provável que ocorra a realocação física, é necessário assegurar que seus
níveis actuais de produção agrícola, uso de recursos naturais e potencial de geração de renda ao
menos sejam mantidos, de preferência melhorados, para mitigar esses impactos previstos.
As CAPs são tipicamente caracterizadas por uma proporção significativa de agregados chefiados
por mulheres e crianças, e agregados com pessoas com deficiência. Estes são classificados como
agregados familiares vulneráveis e, em linha com as actuais orientações sociais, terão de ser
priorizados em termos de compensação e outras formas de apoio, pois a perda das suas
machambas pode comprometer a segurança alimentar, uma vez que os agregados familiares já são
vulneráveis e menos resiliente à mudança social. É fundamental, portanto, que a empresa os
identifique definitivamente durante o processo de desenvolvimento do PAR e garanta que eles
sejam atendidos adequadamente. Este será um dos mais difíceis impactos induzidos pelo projecto
para mitigar e gerir com sucesso, e atenção é dada a este aspecto para a empresa priorizar em
seus esforços de planeamento e gestão. Quaisquer famílias vulneráveis devem ser priorizadas para
o recebimento de benefícios do projecto e em potenciais oportunidades de emprego.
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Existe uma forte possibilidade de que a operação prospectiva de mineração atraia mão-de-obra
migrante em busca de oportunidades de emprego. Os residentes da área de estudo são em grande
parte pobres e sem instrução, o que significa que a mão-de-obra mais qualificada e qualificada
certamente será necessária em áreas como Montepuez, Pemba e outros lugares. Esse afluxo pode
potencialmente fazer com que algumas dessas comunidades de acolhimento das CAPs, de
assentamento de reassentamento e comunidades vizinhas expandam-se significativamente em um
curto espaço de tempo, além de resultar em um excesso de trabalho temporário que poderia resultar
em conflito social dentro dessas comunidades. Tal como acontece com a maioria dos impactos
sociais, a migração interna também pode ter um impacto positivo em termos de proporcionar
oportunidades de pequenos negócios aos habitantes locais devido ao aumento da demanda por
produtos locais e outros bens, bem como oportunidades de intercâmbio cultural. Embora esse tipo
de afluxo e movimento populacional seja considerado muito além do controle dos desenvolvedores
de projectos, a literatura disponível observa que, se totalmente incontrolado, esse afluxo pode
ameaçar a segurança do projecto se não for monitorado e gerido o máximo possível pela Empresa.
Assim, ele deve ser gerido pela Empresa como um risco de projecto. Os candidatos a emprego
mais pobres (se de facto vierem para a área na esperança de emprego) provavelmente instalar-seão na área do projecto e não na Vila de Balama, já que é mais fácil e mais barato fazê-lo. Os
impactos directos e indirectos associados a um afluxo de trabalhadores e expatriados
provavelmente terão impactos significativos sobre as comunidades das CAPs, pois geralmente
resultam em muitos impactos à saúde, mudanças sociais, culturais, económicas e políticas dentro
dessas comunidades. Isso precisará ser monitorado e gerido de perto pela empresa, pela CAP e
pelas partes interessadas relevantes do governo.
Os sistemas sociais e estruturas evoluíram na área de estudo ao longo de gerações e não são
estáticos, mas geralmente respondem dinamicamente a quaisquer mudanças impostas em seu
ambiente ou contexto social. Qualquer desenvolvimento da escala do projecto proposto resultará
em mudança social significativa; é provável que a influência do projecto nos sistemas e estruturas
sociais das várias comunidades seja experimentada de várias maneiras - tanto positivas como
negativas. As actividades de construção e mineração, o aumento do tráfego de veículos, a
intensificação da actividade económica e a melhoria das ligações económicas/de mercado
provavelmente alterarão a natureza rural prevalente desses assentamentos das CAPs.
Desenvolvimentos desta magnitude estão frequentemente associados a mudanças nas estruturas
sociais e tensões associadas e patologias sociais. Estes podem estar relacionados a uma variedade
de factores, incluindo o afluxo de pessoas de fora em busca de emprego, aumento da riqueza ou
do dinheiro circulando nessas comunidades que leva a uma dependência da renda em detrimento
da manutenção dos níveis de produção agrícola de subsistência, a introdução ou aumento de
doenças transmissíveis, aumento da criminalidade, perturbação das hierarquias tradicionais, bem
como conflito aberto, se não for gerido adequadamente.
É quase certo que a pressão aumentada sobre serviços sociais limitados ocorrerá como resultado
do projecto e isso também pode levar a tensões - especificamente em torno do acesso a serviços
de saúde e educação. O conflito intracomunitário pelo acesso a empregos também pode ser
antecipado dentro e entre as CAPs directas, se as expectativas em torno dessas oportunidades e
a maneira como elas são alocadas não forem cuidadosamente geridas pela Empresa e suas
contratadas. O conflito pode, e geralmente ocorre, do deslocamento económico das CAPs
(agricultores) em contextos de projectos de mineração comercial. É possível que os agricultores
não sejam afectados pela actividade do projecto e possam ficar ressentidos por, embora não serem
elegíveis para compensação, ainda se sentirem com direito a isso. Isto pode criar tensão entre
agricultores vizinhos (não compensados) e agricultores compensados, especialmente se estes
estiverem utilizando machambas adjacentes, ou mesmo expandindo para áreas de terras agrícolas
não afectadas, ao custo aparente de agricultores não compensados. Uma questão adicional aqui
são os recursos naturais comuns que podem ser compartilhados entre as comunidades. Estes irão
diminuir, não apenas por causa da alocação de terra para a mina, mas também devido ao
reassentamento das CAPs, e possivelmente através da migração interna. Esse é um impacto
adicional nas comunidades de acolhimento que precisa ser acomodado no processo de
desenvolvimento do PAR. Espera-se que quaisquer receios ou percepções que as CAPs e os
agricultores afectados tenham em torno desta questão sejam atenuados através do processo de
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participação do PAR, negociações de compensação e sessões de divulgação de relatórios que
serão realizadas durante as fases de desenvolvimento e implementação do PAR.
Questões gerais de segurança serão importantes devido à proximidade dos assentamentos a rotas
de acesso futuras existentes e potenciais para operações de mineração. A operação de mineração
pode representar sérios riscos de segurança para indivíduos que entram em áreas de alto risco da
mina sem autorização, bem como comunidades que vivem ao longo de corredores de transporte
que estarão sujeitos a um aumento no tráfego de veículos. Caso a mina bloqueie rotas importantes
de acesso a recursos naturais, e alternativas de rotas seguras não sejam identificadas, os membros
da comunidade podem ficar tentados a atravessar a área da mina, expondo-se a riscos de
segurança ou assédio do pessoal de segurança. Acidentes envolvendo moradores locais carregam
um alto risco do projecto e podem rapidamente tornar-se uma fonte de conflito com as CAPs. A
migração interna e o aumento da força de trabalho empregada na área podem impactar
negativamente os padrões de saúde das pessoas nas comunidades da área do projecto. Isso, no
entanto, precisa ser entendido dentro do contexto de várias questões. As taxas de malária são
elevadas na área e é pouco provável que a migração interna aumente estas taxas de infecção. Um
aumento nos níveis de HIV/SIDA e outras Infecções/Doenças Sexualmente Transmissíveis também
é uma preocupação. As taxas actuais de infecção para as CAPs na área do projecto não são
conhecidas, mas a migração interna pode aumentar as taxas dessas doenças e infecções.
A geração de poeiras poderia ter impacto na saúde da comunidade e dos trabalhadores devido a
concentrações elevadas de partículas em suspensão (PM10), especialmente ao longo de estradas
de acesso e áreas limpas, bem como das actividades de detonação previstas na fase de mineração
do projecto. O impacto de níveis elevados de poeira pode resultar em um impacto de significância
substancial, especialmente quando as cavas de mineração (actualmente estimadas em cerca de
600 metros da Comunidade de Mphuti) e estradas esteiverem localizadas nas proximidades de
comunidades. Além disso, a poeira pode ser gerada quando os rejeitos secarem, pois são
susceptíveis à dispersão pelo vento. Devem ser implementadas estratégias de mitigação de poeira
para mitigar esses riscos.
A operação de mineração causará um aumento nos níveis de ruído ambiente nas áreas
circundantes. Os moradores que vivem adjacentes à área do projecto serão mais afectados pelo
ruído, tanto durante as fases de construção quanto de operação. A vibração das actividades de
detonação que acontecerão na fase de mineração provavelmente será um impacto de alta
significância que pode ser mitigado usando práticas padrão da indústria para reduzir os níveis de
ruído e vibração. O efeito disso nas comunidades adjacentes e na força de trabalho será
significativo, no entanto, se as CAPs mais próximas das cavas abertas de mineração (Mphuti sendo
a mais próxima) não forem reassentadas.
A paisagem natural da área será significativamente perturbada através do estabelecimento da mina.
Os impactos visuais e paisagísticos serão significativos para as comunidades das CAPs, devido à
sua proximidade com a mina. Os impactos visuais das cavas, plantas, depósitos de estéril e
instalações de armazenamento serão significativos e permanentes. Como resultado da actividade
de mineração, a vegetação será suprimida, grandes estruturas industriais serão construídas e
veículos e equipamentos de terraplenagem familiarizar-se-ão com a paisagem. A operaçãotambém
resultará em um aumento significativo no tráfego de veículos na área, e isso pode ocasionar maiores
impactos visuais e sonoros para as comunidades situadas ao longo das estradas na área do
projecto. A mitigação da fase operacional e de descomissionamento destes impactos do “senso do
local” é muito difícil de alcançar. No entanto, dado que já existem na área uma pedreira operacional
e uma grande instalação de construção, a comunidade local estará mais ciente desses projectos de
desenvolvimento de grande escala, e como eles impactam na qualidade da paisagem e no “senso
de lugar”. Portanto, o impacto é considerado baixo após a mitigação.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO
As seguintes questões e impactos foram avaliados neste relatório:
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilidade

Significância Geral

FASE DE CONSTRUÇÃO
Questão 1: Aquisição de Terras
Impacto 1.1: Acesso reduzido das CAP às terras agrícolas
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Muito grave
Definitivo
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
Impacto 1.2: Maior insegurança alimentar e aumento dos preços dos alimentos locais
Sem Mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Muito grave
Provável
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
Impacto 1.3: Acesso reduzido a recursos naturais e bens e serviços ecossistêmicos
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Grave
Definitivo
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
Impacto 1.4: Impacto nos Recursos do Patrimônio Cultural (perturbação de campas e locais sagrados)
Sem Mitigação
Permanente
Área de estudo
Muito grave
Pode ocorrer
Com mitigação
Permanente
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
Impacto 1.5: Perda do "senso de lugar"
Sem Mitigação
Permanente
Área de estudo
Moderada
Provável
Com mitigação
Permanente
Área de estudo
Ligeira
Pouco provável
Impacto 1.6: Reassentamento Físico (impactos de recolocação nos agregados)
Sem Mitigação
Permanente
Área de estudo
Muito grave
Definitivo
Com mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Moderada
Provável

ELEVADA –
MODERADA –
MUIRO ELEVADA BAIXA ELEVADA –
MODERADA –
ELEVADA –
MODERADA –
MODERADA –
BAIXA ELEVADA –
MODERADA –

Questão 2: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 2.1: Oferta de oportunidades de emprego directas e indirectas
Moderadamente
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Provável
MODERADA+
benéfica
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Muito benéfica
Definitivo
ELEVADA +
Impacto 2.2: Aumento das oportunidades económicas
Ligeiramente
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Pode ocorrer
BAIXA +
benéfica
Moderadamente
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Definitivo
MODERADA +
benéfica
Impacto 2.3: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Benéfica
Pode ocorrer
MODERADA+
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Muito benéfica
Definitivo
ELEVADA +
Impacto 2.4: Conflito localizado na comunidade devido à percepção da distribuição diferencial de benefícios e do afluxo de
migrantes
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Provável
MODERADA –
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Pouco provável
BAIXA Impacto 2.5: Maior demanda por serviços e capacidade do governo local
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
MODERADA –
Com mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
ELEVADA
Questão 3: Saúde, segurança e protecção
Impacto 3.1: Aumento da transmissão de doenças contagiosas (TB, DTS, HIV etc)
Sem Mitigação
Longo prazo
Regional
Muito grave
Provável
Com mitigação
Longo prazo
Regional
Moderada
Provável
Impacto 3.2: Impactos na poeira devido a estradas de acesso adicionais e tráfego de construção
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
Impacto 3.3: Aumento do ruído e do tráfego devido a estradas melhoradas
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Impacto 3.4: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e mortalidade potencial
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Muito grave
Provável
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
Impacto 3.5: Maior vulnerabilidade dos agregados
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável

ELEVADA –
MODERADA –
MODERADA –
BAIXA MODERADA –
BAIXA ELEVADA –
MODERADA –
MODERADA –
BAIXA -

Questão 4: Imigração
Impacto 4.1: Maior pressão sobre os recursos naturais
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA Impacto 4.2: Maior pressão na infraestrutura social
Sem Mitigação
Curto prazo
Regional
Muito grave
Definitivo
ELEVADA –
Com mitigação
Curto prazo
Regional
Moderada
Provável
MODERADA –
Impacto 4.3: Maior concorrência ou conflito sobre os benefícios do projecto entre imigrantes e residentes locais
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Efeito

Risco ou
Significância Geral
Gravidade do
Probabilidade
Impacto
Sem Mitigação
Curto prazo
Regional
Grave
Provável
MODERADA –
Com mitigação
Curto prazo
Regional
Moderada
Pode ocorrer
BAIXA Impacto 4.4: Aumento das patologias sociais, prostituição, pequena criminalidade e violência doméstica
Sem Mitigação
Curto prazo
Regional
Muito grave
Definitivo
ELEVADA –
Com mitigação
Curto prazo
Regional
Moderada
Provável
MODERADA –
FASE OPERACIONAL
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Questão 1: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 1.1: Oferta de oportunidades de emprego directas e indirectas
Moderadamente
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
benéfica
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Benéfica
Impacto 1.2: Aumento das oportunidades económicas
Moderadamente
Sem Mitigação
Longo prazo
Regional
benéfica
Com mitigação
Longo prazo
Regional
Benéfica
Impacto 1.3: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Moderadamente
Sem Mitigação
Longo prazo
Regional
benéfica
Com mitigação

Longo prazo

Regional

Benéfica

Provável

MODERADA +

Definitivo

ELEVADA +

Pode ocorrer

MODERADA +

Definitivo

ELEVADA +

Pode ocorrer

MODERADA +

Provável

Impacto 1.4: Conflito comunitário devido à distribuição diferencial de benefícios percebida
Sem Mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Com mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Ligeira
Pouco Provável
Impacto 1.5: Oportunidades de desenvolvimento social
Moderadamente
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Provável
benéfica
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Benéfica
Definitivo
Impacto 1.6: Maior demanda nos serviços e capacidade do governo local
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável

ELEVADA +
MODERADA –
BAIXA MODERADA +
ELEVADA +
MODERADA –
BAIXA -

Questão 2: Saúde, segurança e protecção
Impacto 2.1: Aumento da transmissão de doenças transmissíveis (TB, DTS, HIV etc.)
Sem Mitigação
Longo prazo
Regional
Muito grave
Provável
ELEVADA –
Com mitigação
Longo prazo
Regional
Moderado
Provável
MODERADA –
Impacto 2.2: Impactos causados pela poeira devido a estradas de acesso adicionais e tráfego de construção
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
BAIXA Impacto 2.3: Aumento do ruído e do tráfego devido a estradas melhoradas
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA Impacto 2.4: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e mortalidade potencial
Sem Mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Muito grave
Provável
ELEVADA –
Com mitigação
Longo prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
MODERADA –
Impacto 2.5: Maior vulnerabilidade dos agregados
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA FASE DE DESCOMISSIONAMENTO
Questão 1: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 1.1: Oportunidades de emprego indirectas e directas
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
BAIXA +
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA +
Impacto 1.2: Diminuição das oportunidades de desenvolvimento económico
Sem Mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA Impacto 1.3: Redução do treinamento e desenvolvimento de habilidades
Sem Mitigação
Longo prazo
Regional
Muito grave
Provável
ELEVADA –
Com mitigação
Longo prazo
Regional
Moderada
Provável
MODERADA –
Impacto 1.4: Impactos nas estratégias locais de subsistência
Sem Mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Com mitigação
Médio prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA IMPACTOS CUMULATIVOS
Aumento das pressões sobre os serviços sociais existentes
MODERADA –
Maior pressão sobre os recursos naturais remanescentes usados pelas CAPs
MODERADA –
Maior conflito sobre o acesso aos benefícios de vários projectos na área de estudo
MODERADA –
Uma perda total de senso de lugar ou identidade da comunidade
ELEVADA –
Maior congestionamento de tráfego e degradação de estradas
MODERADA –
Maior emprego e oportunidades económicas
ELEVADA +
Desenvolvimento de capital humano (treinamento e desenvolvimento de habilidades)
ELEVADA +
Maior conscientização sobre saúde e segurança
MODERADA +
Desenvolvimento da comunidade e melhoramento da infraestrutura social
MODERADA +
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CONCLUSÃO
A maioria dos habitantes das CAPs possui baixo nível educacional e não é qualificada, com
estratégias de subsistência alternativas limitadas e oportunidades económicas abertas a elas. As
comunidades que circundam a área do projecto dependem largamente da agricultura de
subsistência e da recolha de recursos naturais e alimentos silvestres para satisfazer as
necessidades nutricionais dos seus agregados familiares.
As comunidades carecem de infraestrutura básica e instalações sanitárias, com instalações de
saúde precárias na área de estudo, mas elas têm acesso ao ensino secundário ou superior na Vila
de Balama a 5 km. Os membros da comunidade têm grandes expectativas para o projecto e
esperam beneficiar-se directa ou indirectamente através de impactos positivos relacionados ao
projecto. Elas, no entanto, também expressaram preocupações de que seus estilos de vida actuais
e normas e estruturas sociais serão significativamente afectados pelo projecto através da perda de
terras agrícolas e dos recursos naturais existentes utilizados por elas na área do projecto. Elas
também expressaram preocupação sobre ter que ser potencialmente realocadas, pois entendem
que esse processo alterará significativamente seu modo de vida actual e provavelmente será
altamente prejudicial até que a moradia alternativa e a provisão de terras agrícolas sejam
adequadamente contabilizadas. Estes riscos de aquisição de terras permanecem com significância
negativa moderada, mesmo após a implementação apropriada e bem-sucedida do PAR requerido.
O impacto geral do projecto na insegurança alimentar local das CAPs durante as fases de
construção e mineração é considerado de grande significância se as medidas de mitigação e
melhoria recomendadas forem implementadas. Os agregados familiares migrantes que se esperam
que se estabeleçam na área do projecto durante a fase de construção, foram identificados como
potencialmente piores quando as oportunidades de trabalho do projecto diminuem. São estes
agregados familiares que permanecem emigrantes, e não as CAPs locais, que, com toda a
probabilidade, ficarão mais vulnerável ao ciclo económico de expansão e quebra do projecto.
As actividades relacionadas ao projecto podem levar a um aumento do risco à segurança devido à
melhoria das estradas e aumento do risco de transmissão de doenças e conflitos sociais nas fases
de construção e operacional, principalmente como resultado de um afluxo de pessoas em busca de
emprego e oportunidades económicas. Estes impactos terão uma significância negativa elevada
sem medidas de mitigação, mas poderão ser reduzidos para negativos moderados se as medidas
recomendadas forem implementadas.
Os benefícios socioeconómicos para as comunidades vizinhas proporcionarão oportunidades
económicas e desenvolvimento comunitário que serão bem-recebidos pelas comunidades locais.
No entanto, é essencial que as actividades relacionadas ao projecto continuem considerando as
culturas e tradições das comunidades locais e evitem ou minimizem os impactos sobre as práticas
de subsistência da comunidade, na medida do razoavelmente possível. É necessário manter o
engajamento com as comunidades locais e com as autoridades locais e distritais durante as fases
do projecto para garantir que as comunidades estejam cientes das actividades relacionadas ao
projecto e o proponente esteja ciente de quaisquer reclamações ou preocupações da comunidade
e possa, quando viável, lidar com essas questões de forma atempada e eficaz. Os impactos
benéficos do projecto incluem oportunidades de emprego directas e/ou indirectas, oportunidades
económicas, treinamento e desenvolvimento de habilidades e melhoria na infraestrutura básica,
serviços sociais e a provisão de desenvolvimento socioeconómico nas fases de construção e
operação, bem como através dos impactos cumulativos aditivos a este respeito que outros projectos
de mineração existentes e planeados no distrito e na área de estudo promoverão.
Crucialmente, os impactos negativos mais sérios, isto é, aqueles associados com o reassentamento
físico, potencial decréscimo na segurança alimentar das famílias, aumento da marginalização de
agregados vulneráveis, e a migração para a área de estudo precisarão ser geridos e controlados
em cooperação com as CAPs locais, liderança tradicional e as partes interessadas do governo, se
os efeitos prejudiciais desses impactos forem minimizados.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS
Compensação

Consulta

Usado para se referir a qualquer oferta feita pelo governo e proponente pela
perturbação e/ou aquisição de propriedades rurais e tudo o que estiver em tal terra
na área de estudo do projecto. No contexto deste plano, a compensação refere-se
a pagamentos em dinheiro e provisões adicionais oferecidas a um agregado familiar
afectado, dentro da área de estudo do projecto, pela perturbação e/ou perda de
culturas, árvores de cultura e/ou estruturas/recursos.
A consulta às partes interessadas, bem como as PAP, é de importância central para
o processo de reassentamento. O termo engloba acções específicas que são
realizadas, incluindo divulgação oportuna de informações, um fluxo livre de troca
de informações, bem como a oportunidade para as partes interessadas
expressarem suas preocupações e terem uma contribuição real no processo de
deslocamento. Qualquer consulta foi realizada com as seguintes directrizes e
legislação:
•
•
•

O Regulamento de Moçambique sobre o processo de Reassentamento
Resultante de Actividades Económicas (Decreto 31 de 2012);
O Decreto Ministerial No155 / 2014 relativo ao Regulamento Interno da
Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão do Processo de
Reassentamento;
O Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI) do proponente já
existente

Isso inclui o seguinte:

Propriedade Cultural

•
•
•
•
•
•

Locais arqueológicos;
Local de importância religiosa ou histórica (áreas sagradas);
Campas / sepulturas individuais;
Monumentos / santuários;
Lugares de culto; e
Artefatos.

Deslocamento Económico

Definido como qualquer “perda de fluxos de renda ou meios de subsistência
resultantes da aquisição de terras ou obstrução do acesso a recursos” (IFC, 2002:
p.ix). Este termo é usado no plano para se referir à perda e/ou perturbação de
propriedades rurais e tudo o que está sobre elas no momento das avaliações da
terra.

Mecanismo de
Reclamações

Um processo formalizado através do qual uma PAP é capaz de apresentar
reclamações, questões e/ou preocupações ao proponente e ao governo. Ele
também descreve como o proponente irá processar e resolver tais reclamações,
incluindo prazos associados. Devido às potenciais conotações negativas desses
termos, foi referido como um “mecanismo comunitário” durante as reuniões da
comunidade.

Propriedade

Uma propriedade de terra que é usada por um determinado agregado familiar para
viver. Uma propriedade geralmente tem uma estrutura primária (casa residencial
física), algumas casas de dormir individuais, bem como uma pequena horta, uma
estrutura de cozinha e uma latrina. Algumas propriedades são cercadas e podem
ter mais de uma casa de dormir.

Agregado Familiar

Refere-se a um grupo de membros que compartilham uma casa, renda, activos e /
ou recursos pelo menos uma vez por semana. Esta é, portanto, a população de
jure ou, isto é, a população inclui membros temporariamente ausentes.

Imigração ou migração
induzida pelo projecto

A migração induzida pelo projecto (afluxo) é um fenómeno comum associado ao
desenvolvimento ou operação de projectos de recursos e infraestrutura. É
caracterizado como o movimento de pessoas (repentino ou gradual) numa área em
antecipação ou em resposta a oportunidades económicas associadas a um
projecto, e pela saída dessas mesmas pessoas quando o projecto fecha ou
completa a construção.

Gestão de Afluxo

O afluxo populacional pode ameaçar a “segurança do projecto” e que deve ser
gerido como uma ameaça ao projecto. Os objetivos de segurança do projecto são:
(i) proteger a força de trabalho, (ii) salvaguardar os activos físicos, (iii) sustentar a
continuidade dos negócios e (iv) preservar a reputação do projecto e da empresa.
Assim, se os impactos relacionados ao afluxo forem tratados como ameaças ao
projecto e geridos de acordo, o proponente aumentará a probabilidade de mitigar a
migração interna de um grande número de migrantes econômicos e candidatos a
emprego para comunidades vizinhas à área de concessão da mina. A estratégia de
gestão de afluxo necessária a ser desenvolvida pela Suni deve incluir procedimentos
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para a disseminação de informações relacionadas ao emprego, recrutamento e
procedimentos da cadeia de suprimentos, bem como os procedimentos de gestao
de afluxo e segurança. Isso será desenvolvido antes do início da actividade de
construção.
Machamba

Um pedaço de terra (seja familiar ou de propriedade individual) usado
principalmente para a agricultura de subsistência e/ou comercial. Neste plano, uma
propriedade agrícola com algumas árvores, estruturas secundárias (ou seja, não
casas residenciais) ou mesmo recursos é considerada uma machamba

Comunidade Afectada
pelo Projecto

Comunidade Afectada pelo Projecto (CAP) refere-se a uma comunidade que é
afectada pelo projecto. Neste plano, as CAPs directas referem-se a Pilivili, Epuire,
Muolone, Namaize e Mpuitine, pois são membros dessas comunidades que utilizam
a terra dentro da área do projecto.

Pessoa Afectada pelo
Projecto

Geralmente usado para se referir a qualquer pessoa afectada directamente pelo
projecto. O Manual da IFC usado como referência para preparar o PAR (2002)
define PAPs como: “[uma] qualquer pessoa que, como resultado da implementação
de um projecto, perde o direito total ou parcial e permanente ou temporario de
possuir, usar ou de outra forma beneficiar de uma estrutura construída, da terra
(residencial, agrícola ou pastagem), culturas e árvores anuais ou perenes, ou
qualquer outro bem fixo ou móvel, “(ibid .: x).

Inquérito Socioeconómico
de Base

O Inquérito Socioeconómico de Base ao nível do agregado familiar (ISEB),
realizado na área de estudo em 2017. A justificação para este inquérito para
determinar as condições de vida socioeconómicas das unidades familiares ou
aldeias potencialmente afectadas pelo projecto económico.

Partes Interessadas

As partes interessadas são definidas como todos os indivíduos, grupos,
organizações / associações a quem o projecto interessa e que estão (ou devem
estar) envolvidos durante o processo consultivo do projecto. Para os fins deste
plano, essas partes interessadas geralmente referem-se aos agricultores e famílias
que são afectados pelo deslocamento económico, bem como as autoridades
governamentais relevantes. As partes interessadas também incluem a força de
trabalho actual e futura do projecto.

Plano de Engajamento das
Partes Interessadas e
Afectadas

Área de Estudo

Um Plano de Engajamento das Partes Interessadas e Afectadas (PEPI) define
processos de comunicação e envolvimento com as comunidades vizinhas. Um PEPI
deve descrever os papéis e responsabilidades de todas as partes interessadas para
gerir as expectativas das comunidades locais. O engajamento das partes
interessadas é uma plataforma na qual as principais questões ambientais e sociais
podem ser estabelecidas e compreendidas para melhorar a tomada de decisões,
determinar soluções para questões de interesse. A primeira iteração do PEPI do
projecto foi desenvolvida pela empresa.
Este termo refere-se à área de concessão mineira proposta (concessão mineira
735C), que engloba o depósito em Pilivili, no qual foram avaliadas as propriedades.
Isto é, por outras palavras, onde os levantamentos de terra foram conduzidos.
Consulte a Figura 1.1
O termo "vulnerável" é definido como qualquer pessoa ou agregado familiar que
possa sofrer desproporcionalmente ou "enfrentar o risco de ser marginalizado pelos
efeitos do reassentamento" (Huggins e Lappeman, 2012). Essas pessoas podem
ser vistas como aquelas que são incapazes de antecipar, enfrentar, resistir e/ou se
recuperar dos riscos relacionados ao projecto. Para os fins deste relatório, pessoas
vulneráveis são definidas como:

Pessoa Vulneravel

•
•
•
•
•
•
•

Pessoas/famílias muito pobres;
Os idosos;
bebês e mulheres;
Crianças desabrigadas;
Pessoas portadoreas de deficiência;
Famílias sem segurança de posse (sem titulação legal ou tradicional da terra);
e
Agregados liderados por mulheres.
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LISTA DE ACRÔNIMOS
AA
AIA
AIAS
AIS
AT
ATV
CAP
CDP
CES
CPN
DERP
DGF
EL
GdM
GTT
HIV/SIDA
IAIA
IFC
ILO
KII
MdE
MITADER
MTA
MZN
OLC
ONG
PD
PDA
PDS
PEDSA
PEPI
PIB
PMME
PO
PPP
PRMS
PSSC
RAP
RSC
RTI
SA
TB
TdR
UNICEF
USAID
VIP

Autorização Ambiental
Avaliação de Impacto Ambiental
Avaliação de Impacto Ambiental e Social
Avaliação de Impacto Social
Autoridade Tradicional
Aconselhamento e Testagem Voluntária
Comunidades Afectadas pelo Projecto
Plano de Desenvolvimento Comunitário
Coastal & Environmental Services
Cuidados Pré Natais
Documentos de Estratégias de Redução da Pobreza
Discussão de Grupo Focal
Licença de Pesquisa e Exploração
Governo de Mocambique
Gupo de Trabalho Técnico
Virus de Imunodeficiencia Humana/Sindrome de Imunodeficiencia Adquirida
Associação Internacional de Avaliação de Impacto
International Finance Corporation
Organização Internacional de Trabalho
Entrevista com Informante Chave
Memorandum de Entendimento
Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural
Metals of Africa Limited
Metical de Mocambique
Oficial de Ligação com a Comunidade
Organização Não-Governamental
Padrões de Desempenho
Plano de Desenvolvimento de Agricultores
Plano de Desemvolvimento Social
Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector da Agricultura
Plano de Engajamento das Partes Interessadas e Afectadas
Producto Interno Bruto
Pequenas, Médias e Micro Empresas
Procedimento Operacional
Processo de Participação Publica
Plano de Restauração dos Meios de Subsistencia
Plano de Saúde e Seguranca da Comunidade
Plano de Acção de Reassentaemnto
Responsabilidade Social Corporativa
Infecções do Tracto Respiratório
Africa do Sul
Tuberculose
Termos de Referência
Fundo das Nacioes Unidas para a Infância
Agência nos Estados Unidas para o Desenvolvimento Internacional
Latrina com Ventilação Melhorada
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1

TERMOS DE REFERÊNCIA DO ESTUDO E ABORDAGEM

1.1

INTRODUÇÃO

A Suni Resources (Lda) propôs o desenvolvimento de um Projecto de Mineração de Grafite (“o
projecto”) localizado no Distrito de Balama na Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.
No início de 2018, a Coastal & Environmental Services (CES) foi nomeada pela Suni Resources
(doravante referida como Suni ou “a Empresa”) para conduzir a Avaliação de Impacto Ambiental e
Social (AIAS) necessária para obter a aprovação da licença ambiental necessária pelo Ministério da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique (MITADER), bem como a sua
contraparte provincial, a Direcção Provincial da Terra, o Ambiente e Desenvolvimento Rural
(DPTADER). Esta Avaliação de Impacto Social (AIS) faz parte do relatório da AIAS para o projecto
e foi conduzida de acordo com os Regulamentos do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental
(EIA) (Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro).
A metodologia e abordagem do processo do estudo de AIS inclui o uso de colecta de dados
primários e secundários e análise de dados qualitativos e quantitativos. Os métodos primários de
colecta de dados compreendem Discussões de Grupos Focais (DGF) e Entrevistas com
Informantes-Chave (EIC).
A AIS foi ainda mais informada pelos dados do agregado familiar recolhidos através do
Levantamento Socioconómico de Base (SEBS) realizado como parte de processos de estudos
anteriores na área imediata do projecto durante o ano de 2017. Dados secundários também foram
obtidos da literatura disponível e fontes estatísticas do Governo de Moçambique (GdM).
Além disso, o relatório de Levantamento de Uso da Terra e Recursos Naturais e Avaliação de
Impacto produzido pela CES para este processo de AIAS deve ser referido na sua totalidade para
apreciar a dinâmica de uso da terra e dos recursos naturais da comunidade utilizando a área de
estudo.

1.2

TERMOS DE REFERÊNCIA

De acordo com a Associação Internacional de Avaliações de Impacto (IAIA, 2012), uma AIS pode
ser definida como: “os processos de análise, monitoramento e gestão das consequências sociais
intencionais e não intencionais, positivas e negativas, de intervenções planeadas (políticas,
programas, planos, projectos) e quaisquer processos de mudança social invocados por essas
intervenções”. (IAIA, 2012: 1). De acordo com esta definição, os Termos de Referência (TdR) para
esta AIS são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar todas as Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs) e comunidades que
serão directamente impactadas pelo projecto;
Descrever o ambiente socioeconómico local, com particular referência às comunidades
directamente afectadas;
Determinar o actual uso do solo da área de desenvolvimento e a área ao redor do limite de
desenvolvimento que provavelmente será afectado pelo projecto;
Identificar e listar toda a legislação nacional, regional ou internacional aplicável que possa
impactar futuros usos da terra na área do projecto;
Determinar se o reassentamento físico e económico ocorrerá e, em caso afirmativo,
determinar o número de agregados (e pessoas) que precisarão ser reassentados como
resultado do projecto;
Estabelecer uma compreensão básica do estado actual dos meios de subsistência, fontes
de renda, tendências de gastos, níveis de educação e segurança alimentar;
Avaliar a infraestrutura social local e o acesso a instalações (saúde, saneamento, educação
e mercados);
Identificar necessidades e problemas de desenvolvimento local e avaliar (ou fornecer
recomendações sobre) como o projecto pode contribuir para o desenvolvimento da

Coastal & Environmental Services

1

Avaliação de Impacto Social

•
•
•
•

comunidade;
Identificar e avaliar todos os potenciais impactos socioeconómicos do projecto nas
comunidades locais e em todas as partes interessadas;
Investigar os possíveis efeitos sobre os meios de subsistência, níveis de renda, níveis de
educação, segurança alimentar e outros factores relevantes para as comunidades
afectadas;
Descrever e investigar possíveis efeitos sobre estruturas tradicionais e costumes culturais e
religiosos; e
Fornecer medidas de mitigação para todos os impactos negativos e medidas de melhoria
para impactos positivos.

Esta AIS, portanto, avalia os impactos potenciais associados ao projecto e fornece as medidas
necessárias para melhorar ou reduzir a significância desses impactos. A metodologia de
classificação de significância de impacto utilizada nesta avaliação está contida no Anexo A.

1.3

METODOLOGIA E ABORDAGEM

1.3.1

Estrutura Metodológica

A CES adoptou a Abordagem de Meios de Subsistência Rural Sustentável para conceitualizar o
contexto socioeconómico das CAPs e analisar os dados capturados durante o processo de estudo
da AIS. Segundo Ellis (2000: 10): “Um meio de subsistência compreende os activos (capital natural,
físico, humano, financeiro e social), as actividades e o acesso a estes (mediado por instituições e
relações sociais) que juntos determinam o ganho de vida pelo indivíduo ou pelo agregado familiar.”
Este foco em ambos os activos (“o que as pessoas têm”) e actividades e acesso a recursos (“o que
as pessoas podem fazer com o que têm”) fornece uma estrutura útil para reunir informações
relacionadas ao bem-estar das CAPs. Também serve para chamar a atenção para as principais
influências, processos e múltiplas interações que afectam esses meios de subsistência das CAPs
(DFID 2000). A estrutura permite a avaliação das actividades produtivas de um agregado familiar
em relação ao seu contexto de vulnerabilidade (Hulme e Shepard 2003). O contexto de
vulnerabilidade é definido como o ambiente externo no qual as pessoas existem, mas sobre o qual
elas têm pouco controle (DFID, 2000).
Este contexto considera quais são os factores externos que estão impulsionando a mudança no
nível do agregado local (existente e as mudanças introduzidas pelo projecto), de modo a determinar
qual é a capacidade de cada agregado de lidar com esses riscos, estresses e choques relacionados
à mudança. Os agregados que são incapazes de lidar (fazer ajustes temporários em resposta à
mudança) ou de se adaptarem (fazem mudanças a longo prazo nas estratégias de subsistência)
são vulneráveis a tendências e surpresas sobre as quais eles têm pouco controle. A abordagem
dos meios de subsistência pressupõe que as pessoas rurais constroem seus meios de subsistência
de maneiras variáveis que buscam activamente evitar tais riscos, investindo em múltiplas
estratégias de subsistência, geralmente alternando entre várias combinações de activos e recursos
disponíveis (Scoones, 1998). Os meios de subsistência da área de estudo das CAPs são descritos
neste relatório, juntamente com uma avaliação de sua potencial vulnerabilidade a qualquer
mudança induzida por projectos e impactos sobre as estratégias de subsistência existentes
empregadas por eles.
1.3.2

Abordagem do Estudo

A metodologia conduzida para esta Avaliação de Impacto Social (AIS) incluiu a recolha de dados
primários e secundários. Os dados para esta AIS foram complementados por dados de
levantamentos dos agregados colhidos durante um Levantamento Socioeconómicade de Base
(SEBS) realizado nas comunidades nos arredores imediatos da área do projecto proposta durante
Julho de 2017. Quando apropriado, este conjunto de dados também é comparado a um anterior
conjunto de dados do SEBS compilado em 2014 pela CES para o projecto de mineração de grafite
da Syrah Resources, que está próximo ao local proposto para o projecto da Suni. Durante o trabalho
de campo de Maio de 2018 conduzido para este relatório, foram realizadas Discussões de Grupos
Coastal & Environmental Services
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Focais (DGFs) com comunidades dentro da área do projecto, bem como Entrevistas com
Informantes-Chave (KII) com funcionários de instituições governamentais (Distritais). Todas as
reuniões, DGFs e KII foram realizadas em Português e Inglês e traduzidas para o idioma local
(Macua), quando necessário. Os dados secundários foram adicionalmente recolhidos para
determinar o actual contexto socioeconómico de Moçambique ao nível nacional, provincial e distrital,
para informar melhor o impacto potencial do projecto proposto na área circundante e nas suas
comunidades.

1.4

EQUIPE DE ESTUDO

A equipe do projecto de AIS inclui os seguintes membros:
Marc Hardy
Marc possui um Mestrado em Gestão Ambiental pela Stellenbosch University School of Public
Management and Planning (África do Sul), bem como os cursos de graduação em ciências
ambientais, sociologia e estudos de desenvolvimento da Universidade de Cape Town (UCT). Seus
interesses profissionais incluem relatórios de impacto ambiental, de saúde e social para projectos
de infraestrutura linear, energética e de grande porte, planeamento de reassentamento, relatórios
ambientais estratégicos, estudos de due diligence ambiental e social e revisões de conformidade
para instituições de financiamento de desenvolvimento, auditoria ambiental e monitoramento de
conformidade. No seu tempo na CES, Marc tem sido responsável pelo planeamento e gestão de
projectos e equipas de investigação/especialistas e pessoal de apoio, bem como sendo responsável
pela gestão do escritório da CES em Maputo, Moçambique.
Lúcia Milva Mandlate Mafuca
Lúcia Milva é Licenciada em Biologia (Ecologia e Gestão de Recursos Naturais) pela Universidade
Eduardo Mondlane. Embora seja bióloga, Lúcia trabalha como profissional de relações comunitárias
há 6 anos, tendo estado envolvida no planeamento e implementação do reassentamento em
projectos do sector mineiro nas Províncias de Tete e Cabo Delgado até à data. Isso incluiu ampla
experiência em engajamento de partes interessadas, iniciativas de compensação e restauração dos
meios de subsistência, planos de gestão de afluxo, bem como desenvolvimento e implementação
de planos de desenvolvimento social.

1.5

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Este relatório segue a seguinte estrutura:
O Capítulo 1 forneceu uma breve introdução ao projecto, a justificativa para a AIS e Termos de
Referência associados. Descreve também a metodologia utilizada para este estudo.
O Capítulo 2 descreve o quadro legislativo que é aplicável.
O Capítulo 3 concentra-se nas CAPs e fornece uma análise dos dados sociais obtidos durante o
levantamento de base, Entrevistas com Informantes-Chave (KII) e Discussões de Grupos Focais
(DGF).
O Capítulo 4 resume as questões antecipadas, riscos e impactos previstos para o desenvolvimento
do projecto.
O Capítulo 5 avalia os impactos potenciais do projecto.
O Capítulo 6 resume todas as medidas de mitigação e/ou melhoria do projecto, fornecendo uma
estratégia de melhoria e mitigação do impacto na saúde.
O Capítulo 7 conclui o relatório.
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2

QUADRO LEGISLATIVO

O quadro institucional e legislativo de Moçambique e as directrizes internacionais de boas práticas
aplicáveis ao contexto socioeconómico do projecto são fornecidas na secção abaixo.

2.1

PARTES INTERESSADAS INSTITUCIONAIS

2.1.1

MITADER (Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural)

O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), anteriormente conhecido
como MICOA, regula e aplica a gestão ambiental sustentável. O MITADER é o órgão governamental
responsável pelo processamento de Avaliações de Impacto Ambiental (AIA) em Moçambique.
Desde a sua criação, o MICOA, desenvolveu uma série de políticas e regulamentos para a gestão
ambiental, incluindo o Regulamento da AIA, Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro.
2.1.2

Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável

A Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável foi estabelecida sob uma disposição na
Lei Ambiental de 2000, com o principal papel de coordenar e integrar políticas sectoriais e planos
relevantes para as iniciativas de gestão ambiental no país (Banco de Desenvolvimento da África
Austral, 2007).

2.2

LEGISLAÇÃO MOÇAMBICANA APLICÁVEL

Uma lista de legislação e regulamentos Moçambicanos é fornecida na Tabela 2-1 abaixo.
Tabela 2.1: Legislação Moçambicana Aplicável
Legislação

Data de
promulgaç
ão

Constituição da
República de
Moçambique

2004

Lei de Terras

Lei 19/1997

Regulamentos da
Lei de Terras

Decreto
66/1998,
alterado
pelo
Decreto
1/2003

Relevância para o projecto proposto
A Constituição de Moçambique incorpora a nova regra democrática do país e reconhece a sua
independência e os desafios enfrentados. A Constituição estabelece os direitos, deveres e
liberdades fundamentais dos cidadãos Moçambicanos. O Capítulo V, Direitos Económicos,
Sociais e Deveres estabelece princípios para uma compensação justa se a terra for
expropriada1. O Artigo 90 destaca a importância da protecção do meio ambiente e do uso
sustentável dos recursos naturais. A importância do sector agrícola é enfatizada como um
factor-chave no desenvolvimento nacional. O Artigo 106 reconhece a contribuição da produção
em pequena escala para a economia nacional e a importância de apoiar desenvolvimentos de
pequena escala.
A Lei fornece uma estrutura para o controle e a propriedade da terra e dos recursos naturais.
Estipula o processo para determinar e adquirir direitos de uso da terra para uso e benefício. Os
direitos consuetudinários são reconhecidos por comunidades e membros individuais. A lei
detalha o processo de aquisição de direitos com base em reivindicações costumeiras, o que
inclui um processo baseado em consultas. A Lei reconhece o direito à terra que é herdada ou
adquirida devido à ocupação por posse consuetudinária ou boa fé, excepto em reservas
legalmente definidas ou áreas onde a terra tenha sido legalmente transferida para outra pessoa
ou organismo. Os direitos existentes podem ser rescindidos no interesse público ou após o
pagamento de uma compensação justa. O Artigo 24 identifica que, nas áreas rurais, as
comunidades locais precisam participar de:
• Gestão de recursos naturais;
• Resolução de conflitos;
• O processo de obtenção do título, conforme estabelecido no nº 3 do Artigo 13 da Lei de
Terras; e
• Na identificação e definição dos limites da terra que ocupam.
O Regulamento aplica-se a todas as áreas fora da jurisdição municipal e estipulou o seguinte:
• Onde houver um título conjunto, esse título pertence a todos os titulares de forma igual.
Quando um dos titulares morre, os outros titulares continuam como titulares legítimos;
• As consultas entre os candidatos e a comunidade local são obrigatórias antes que a decisão
de conceder o uso do título seja feita pelo governador da província ou pela autoridade
superior.
O Artigo 14 estabelece que os titulares dos DUATs devem:
• Permitir o acesso através de suas parcelas para pessoas que não têm acesso às vias
públicas ou aos recursos hídricos;

O Capítulo V da Constituição declara: “O Estado reconhecerá e garantirá o direito de propriedade da propriedade” e “A expropriação poderá ocorrer apenas por
razões de utilidade pública, utilidade ou interesse, conforme definido nos termos da lei, e sujeita pagamento de compensação justa”
1
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Legislação

Data de
promulgaç
ão

Relevância para o projecto proposto
• Ocupantes de boa fé e comunidades locais podem solicitar demarcação e título; e
• Os titulares de títulos são obrigados a pagar um imposto pela autorização do direito de uso
da terra, mais um imposto anual. Empresas familiares e comunidades locais estão isentas de
tais impostos.

Lei do
Ordenamento
Territorial
Regulamentos da
Lei de
Ordenamento
Territorial
Regulamento do
Processo de
Reassentamento
Resultante de
Actividades
Económicas

Lei 19/2007

Os direitos de uso da terra não implicam a posse e a área ocupada pelas comunidades locais
não podem impedir que actividades económicasou outras sejam realizadas. No entanto, se
entidades externas obtiverem direitos de uso da terra que substituam usuários actuais da terra,
eles devem entrar em negociações com as comunidades locais e seus líderes para obter o
consentimento. É essencial que a comunidade local seja activamente envolvida e consultada
no processo de demarcação. As autoridades Moçambicanas devem facilitar a concessão oficial
da transferência de terras assim que os direitos de uso da terra para a nova entidade tenham
sido aprovados.
A Lei fornece uma estrutura para a preparação, aprovação, implementação, monitoramento e
supervisão do planeamento da terra e responsabilidades associadas a essas actividades. A Lei
aplica-se a todo o território nacional para fins. A lei regula as relações entre os diferentes níveis
da administração pública, as relações com outros indivíduos públicos e privados, bem como
diferentes interesses económicos, sociais e culturais, incluindo as comunidades locais.

Decreto
23/2008

Os Regulamentos estabelecem medidas para garantir a ocupação e a utilização sustentável
dos recursos naturais, a protecção da diversidade nas diferentes regiões, o uso e acesso a
infraestruturas e a promoção da coesão nacional e da segurança pública.

Decreto
31/2012

Este Regulamentos formula os procedimentos para qualquer reassentamento em Moçambique,
e articula especialmente a assistência necessária do Governo durante um processo de
reassentamento. Este regulamento ee usado durante o processo de AIAS para informar a todas
as comunidades afectadas pelo projecto sobre seus direitos em relação ao deslocamento
económico. Os artigos deste regulamento são usados para estruturar a maioria dos
procedimentos de PAR a nível da comunidade, se e quando necessário.

ACTIVIDADES DE MINERAÇÃO
Política de
Responsabilidade
Social
Corporativa para
a Indústria
Extrativa de
Recursos
Minerais

Resolução
nº 21/2014

A Lei de Minas

20/2014 de
18 de
Agosto

Regulamentos da
Lei de Minas

Regulamento
Ambiental para
Actividades
Mineiras

Decreto
Ministerial
20/2014, de
18 de
Agosto
Decreto
Ministerial
26/2004, de
20 de
Agosto

A Política indica a necessidade de elaborar um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) como
parte do Contrato Mineiro delineando as principais áreas potenciais de desenvolvimento
económico na região, alinhando-as com os planos de desenvolvimento comunitário propostos
de acordo com as intervenções socioeconómicasnacionais. O relatório deve ser discutido com
o Administrador Distrital relevante e aprovado pelo Governo Provincial. O documento é um
documento ao vivo independente necessário para a vida da mina e deve ser actualizado com
mudanças nas necessidades e impactos da comunidade. Não há prazo estipulado para a
apresentação de tal plano; no entanto, uma licença mineira pode ser cancelada se o plano não
tiver sido compilado.
A Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto (“Lei de Minas”), que entrou em vigor na mesma data em
que foi revogada a Lei de Minas (Lei nº 14/2002, de 26 de Junho), pretende estabelecer o
quadro jurídico para a O objectivo é garantir maior competitividade e transparência, preservar
o meio ambiente, garantir a protecção dos direitos e obrigações dos detentores dos direitos
mineiros, salvaguardar os interesses nacionais e beneficiar as comunidades.
O objectivo desta lei é regulamentar o uso e a reutilização de recursos minerais para assegurar
a adesão às melhores e mais seguras práticas de mineração e socioambientais, permitir a
transparência e assegurar o desenvolvimento sustentável de recursos minerais em longo prazo
e a subsequente receitas a favor de Moçambique.
Esta lei define as normas para a prevenção, controle, mitigação e compensação de efeitos
adversos que as actividades de mineração podem causar ao meio ambiente. Também fornece
medidas específicas de proteção ambiental, define os instrumentos de gestão ambiental
necessários (por exemplo, o processo de AIA) e o uso de licenças.

A consideração legal acima foi incluída neste relatório da AIS, assim como o relatório geral da AIAS
conduzido para o projecto.

Coastal & Environmental Services
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3

O PAÍS E CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DA AREA DE ESTUDO

3.1

INTRODUÇÃO

Moçambique tem aproximadamente 799.380km2 de tamanho (GdM, 2010). O país é composto por
dez províncias, 148 distritos e 21 cidades principais (Statoids, 2015). Em termos de governança
local, existem apenas cerca de 33 municípios que cobrem 23 cidades e dez das 116 cidades em
seus distritos (CLGF, 2009). A Cidade de Maputo serve como sua capital. O país pode ser
classificado como uma república democrática com um parlamento unicameral, conhecido como a
Assembléia da República (ibid.). Liderando a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) do
país o Presidente Filipe Nyusi é o seu quarto presidente desde 2015. A primeira eleição democrática
foi realizada em 1994.
Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. De acordo com o Relatório de
Desenvolvimento Humano (UNDP 2, 2014), o país registou 0,393 no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU). Este índice mede o progresso dos
países em relação a três dimensões humanas básicas; ou seja, uma vida longa e saudável, acesso
ao conhecimento e um padrão de vida decente. Uma pontuação de 0,393 é atribuída à categoria
“Baixo Desenvolvimento Humano”. Os países que são pontuados de forma semelhante incluem a
Guiné-Bissau e a RDC.
Em termos mais simples, o IDH posiciona Moçambique como o número 178 de 187 países e
territórios (187 sendo o mais baixo, atribuído ao Níger) (UNDP, 2015). Seu país vizinho, Tanzânia,
está classificado em 159 (a África do Sul é 118) (ibid.). As razões para a posição de Moçambique
sob este índice podem ser atribuídas a muitos factores, sendo um deles a guerra civil que durou até
1992. A pobreza geral também pode ser exagerada por outros factores sócio-ambientais, como
oportunidades económicas e capital limitados, e a falta de serviços sociais básicos e rudimentares
em grande parte do país.
Ainda assim, Moçambique tem abundantes recursos minerais e muitas das suas terras são muito
férteis, especialmente para a agricultura, mas também para as indústrias extractivas. É a última
indústria, em particular, que é reivindicada como responsável por uma trajetória de crescimento
económico ascendente no país, na qual oportunidades de emprego sustentável são necessárias,
conforme o Plano de Acção de Redução da Pobreza do Governo (FMI3, 2011).
De acordo com Campbell (2014), escrevendo para o Mining Weekly, o sector de mineração de
Moçambique deverá crescer de US $ 259 milhões em 2012 para US $ 724 milhões em 2017. Sendo
considerado um dos sectores de mineração de crescimento mais rápido do mundo, grande parte
desse potencial está localizado na Província de Cabo Delgado. Embora o desenvolvimento da
mineração em particular seja crucial de uma perspectiva de desenvolvimento económico, esse
desenvolvimento frequentemente afecta a terra de pessoas com poucos recursos. Isso é agravado
pelo facto de que a pobreza às vezes é mais sentida em áreas onde são desenvolvidas minas,
categorizadas por áreas rurais, dependentes de terra onde os serviços sociais básicos são
frequentemente carentes, e o apoio agrícola do governo é limitado (Eriksen e Silva, 2009). É por
estas razões que há uma necessidade de investir em práticas sustentáveis de subsistência.
Em grande medida, a indústria de comércio do país (não apenas em minerais) não só tem sido
importante para as indústrias maiores, mas também para os meios de subsistência rurais. Os
produtos de comércio histórico incluem coco, algodão, sementes oleaginosas, gergelim e
nozes/amendoim (Eriksen e Silva, 2009). Muito desse comércio foi afectado por mudanças
económicas, todas as quais alteraram os meios de subsistência de seu povo de várias maneiras.
Por exemplo, a liberalização (especialmente após a guerra) abriu a economia a novos mercados e
indústrias emergentes que exploram a terra no país, reduzindo o acesso das comunidades locais à
terra e aos recursos naturais (ibid).
2
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Moçambique é um país subdesenvolvido e, por isso, enfrenta vários desafios socioeconómicos. Há,
no entanto, oportunidades económicas e de desenvolvimento significativas devido aos ricos
recursos minerais do país e à grande área terrestre (agricultura).

3.2

PERFIL DEMOGRÁFICO NACIONAL

A população total de Moçambique é estimada em cerca de 25.930.150, compreendendo
aproximadamente 51.2% de mulheres e 48.8% de homens (GoM, 2010; Indexmundi, 2016). A taxa
de crescimento populacional é avaliada em 2,45% (estimativa de 2014), embora o país pareça estar
experimentando uma taxa de migração líquida negativa de 2,02 (significando que mais pessoas
estão deixando o país do que entrando). Uma grande parte da população do país vive em áreas
rurais; foi estimado em 2010 em cerca de 14 milhões (61,1% de toda a sua população em 2010).
Em 2013, a Indexmundi (usando a CIA, World Fact Book) como referência, calculou a população
urbana em 31,2%, com uma taxa de urbanização de 3,05%.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2012), a taxa de mortalidade de
menores de 5 anos (TMM5) diminuiu significativamente desde os anos 90, de 233 por 1.000
nascidos vivos para cerca de 135 em 2010. Este número é ligeiramente inferior ao de um país com
IDH semelhante, como a Guiné-Bissau (150) (ibid.), e é avaliado pelo UNICEF como o país com a
16ª mais alta TMM5 (a Somália é classificada como a mais alta em 180). Embora esta taxa seja alta
para Moçambique, reduziu-se de 144 por 1.000 nascidos vivos em 1996, o que é reflexo das
melhorias, particularmente no tratamento de puericultura pública e na disponibilidade das mesmas
(Indexmundi, 2015). O rácio de dependência dos jovens foi avaliado em 88,1% em 2014, o que é
basicamente uma medida da pressão sobre a população produtiva ou em idade activa de um país.
Esta percentagem significa que 88,1% dos jovens (14-35 anos; a categoria em que a “juventude” é
definida em Moçambique) dependem de outra pessoa economicamente.
A densidade média de terra/pessoa é estimada em 29,7 pessoas/km2 (CARE, 2013). Isto é
relativamente baixo quando se consideram outros países Africanos como o Malawi (109
pessoas/km2) e a África do Sul (39 pessoas/km2). A população também é relativamente jovem. Por
exemplo, em 2006, metade dos habitantes do país foram estimados abaixo dos 30 anos de idade
(UNICEF4, 2006). Isto é confirmado por estimativas estatísticas para 2014, que avaliaram a faixa
etária de 0-14 anos em 45,3% da população total (Indexmundi, 2014). A mediana de idade em 2014
foi de 16,9 anos.
A população é diversificada em costumes locais, culturas e crenças religiosas. A estrutura do grupo
étnico é composta por pessoas de 99,66% Africanas, 0,06% Europeias, 0,2% Euro-Africanas e
0,08% descendentes de Indianos, com várias culturas locais diferentes dentro do grupo étnico
Africano (CIA, 2016). Existem vários costumes tradicionais que estão profundamente enraizados
nessas culturas locais e são transmitidos de geração em geração (Our Africa, 2013). A língua oficial
é o Português, embora existam várias línguas locais faladas em Moçambique. As religiões em
Moçambique incluem Católicos Romanos (28,4%), Muçulmanos (17,9%), Cristãos Ziones (15,5%),
Protestantes (12,2%) e outros (6,7%), enquanto 18,7% da população não praticam religião (ibid). A
maioria dos residentes locais na área de mineração proponente é afiliada à Tribo Makua (também
conhecida como Makhuwa), com Emakua como sua primeira língua. Os Makuas são considerados
o maior grupo étnico em Moçambique (indicado como 15% da população nacional).

3.3

VISÃO GERAL DO PAÍS

3.3.1

Crescimento Económico

Moçambique conquistou sua independência de Portugal em 1975. O país sofreu uma guerra civil
entre 1977 e 1992, contribuindo ainda mais para os desafios sociais e económicos do país. Desde
4
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a cessação das hostilidades, a economia do país recuperou-se significativamente. Grande parte
desta recuperação deve-se ao compromisso do Governo em fazer grandes progressos na
revitalização dos seus sectores económicos, dando origem a Moçambique ser aclamado pelo Banco
Mundial como a economia não petrolífera de crescimento mais rápido na África Subsariana de 1993
a 2009 (ibid., 2011). Em parte, devido às políticas de reforma macroeconómica iniciadas pelo
Governo, juntamente com o apoio internacional dos doadores, Moçambique registou um
crescimento económico real de 13,1% entre 1992 e 2004 (UNICEF, 2010). Uma série de iniciativas
de desenvolvimento económico foi implementada a partir de 1987, juntamente com o aumento do
apoio de doadores internacionais, contribuindo para um crescimento económico real de 13,1% entre
1992 e 2004 (UNICEF, 2010). Moçambique experimentou um aumento no Produto Interno Bruto
(PIB) 5 de US $ 4 bilhões em 1993 para aproximadamente US $ 33 bilhões em 2015 (CIA, 2016). O
país experimentou um crescimento económico aumentado de 6% a 8% de 2005 a 2015 e foi
aclamado pelo Banco Mundial como a economia não petrolífera de crescimento mais rápido na
África Subsaariana de 1993 a 2009, contribuindo para um aumento nos investimentos
especificamente em recursos minerais. No entanto, os principais achados e investimentos em gás
natural em Palma, na Província de Cabo Delgado, provavelmente resultarão em uma contribuição
do PIB muito mais significativa nacionalmente do sector de petróleo e gás.
O PIB de um país é um indicador útil de sua economia, pois representa o valor total em dólares de
todos os bens e serviços produzidos por um país específico durante um determinado período de
tempo. De ser um dos países mais pobres do mundo em independência em 1975, a recuperação
económica de Moçambique reflectiu em seu crescimento real do PIB. Este último escalou desde a
última guerra em 1992, na qual foi avaliado em uma baixa de US $ 1,97 bilhão (Trading Economics,
2015). Isso escalou para US $ 19 bilhões em 2015 (Global Finance, 2015). Em 2010, o crescimento
da economia de Moçambique foi de cerca de 6,5% (Banco Mundial, 2011), enquanto em 2012, a
sua taxa de crescimento foi estimada em 7,5% (Indexmundi, 2013a). Actualmente, o valor do PIB
do país representa uma estimativa de 0,03% da economia mundial.
3.3.2

Agendas de Desenvolvimento de Moçambique

De modo a revitalizar a sua economia após as guerras, o GdM desenvolveu várias agendas de
desenvolvimento e planos de acção estratégicos que moldaram a trajectória de crescimento
económico do país (Indexmundi, 2013a). Alguns deles são os Documentos de Estratégias de
Redução da Pobreza (DERP), que são preparados pelos governos com a assistência de partes
interessadas internacionais, como o Banco Mundial e o FMI. Um destes foi o DERP do país (ou
Plano de Acção de Redução da Pobreza; PARP I) para 2001 a 2005 (GdM, 2010).
De importância para este plano foi a criação de um ambiente que poderia ser condutivo para o
investimento económico, tanto no sector privado, mas também no sector público. Além disso, o
plano apoiou o crescimento do capital humano, mas também a criação da infraestrutura necessária
após as guerras para incentivar o desenvolvimento económico do país. A estratégia foi
implementada em vários sectores, como a gestão financeira macroeconómica, educação, saúde,
agricultura, desenvolvimento rural, infraestrutura básica e boa governança.
Outra estratégia foi o Plano de 5 Anos do Governo (2010-2014), sendo o seu antecessor o programa
de 5 anos para 2005-2009. O plano para 2010-2014 visava principalmente reduzir o número de
pessoas pobres a 54,7% em 2009 para 42% em 2014 e melhorar os padrões de vida das pessoas
(GdM, 2010). Alguns dos objectivos mais importantes do plano eram atender à segurança alimentar,
investir na agricultura de pequena escala para tornar esse sector mais produtivo, mas também
encorajar usos alternativos da terra e desenvolver capital humano e capacidade institucional,
especialmente para o sector agrícola.
Outro DERP (II) foi preparado para o período 2011-2014 principalmente como um meio para
combater a pobreza (FMI, 2011). A última estratégia reafirmou o compromisso do governo com o
O Produto Interno Bruto (PIB) representa o valor total em dólares de todos os bens e serviços produzidos por um país específico durante um determinado período
de tempo..
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desenvolvimento económico em favor dos pobres, em particular, direcionando seus esforços para
desenvolvimentos económicos mais amplos e abrangentes para aliviar a pobreza. A criação de um
ambiente propício ao desenvolvimento económico permanece na agenda do governo,
especialmente para criar mais pequenas, micro e médias empresas (PMMEs). Acredita-se também
que, ao atrair investimentos domésticos e estrangeiros com uso intensivo de mão-de-obra para o
país (liberalizando o mercado e firmando contratos de concessão com indústrias), o papel das PMEs
pode ser fortalecido na economia. Dito de forma diferente, atraindo grandes indústrias, espera-se
que o crescimento económico seja “desencadeado” para empresários e empresas locais. Além da
criação de emprego, algumas das questões transversais mais importantes abordadas nesta
estratégia são o aumento do sector agrícola e dos produtos agrícolas (incluindo as exportações),
bem como o estímulo ao desenvolvimento humano e social (ibid.).
Outra estratégia influente é a actual Agenda 2025 de Moçambique. Esta agenda está orientada para
o “rápido acompanhamento” da economia do país, com um forte impulso para o desenvolvimento
social e inclusão social. Como em todos os seus antecessores, a agenda também visa combater a
pobreza e o analfabetismo e superar o subdesenvolvimento económico. Ela descreve alguns dos
seguintes objectivos estratégicos de países (cf. Banco Mundial, 2011):
•
•
•
•
•
•
•

Cultivar o capital humano através da melhoria das condições básicas de vida;
Cultivar o capital social através da coesão nacional, paz e estabilidade;
Promover a justiça social;
Acelerar o acesso e a propriedade da terra pelas comunidades locais;
Criar incentivos para a participação efetiva de mulheres e jovens na economia do país;
Desenvolvimento Rural; e
Apoiar os sectores empresariais.

Apesar das estratégias e planos detalhados acima que foram implementados pelo GdM até à data,
o país ainda é fortemente dependente do apoio dos doadores internacionais e das ONGs na
tentativa de cumprir as suas agendas de desenvolvimento
3.3.3

Sectores Económicos

O sector económico primário inclui agricultura, silvicultura, mineração e, em menor escala, pesca.
O sector agrícola continua a ser um dos principais impulsionadores da economia do país,
contribuindo com 25,5% do PIB, 31,1% das exportações do país e 81% da força de trabalho (CIA,
2016), no entanto, está a diminuir em significância em relação ao crescimento dos sectoresindustrial
e outros. O Banco Mundial (2011) estima que aproximadamente 36 milhões de hectares de terra
são adequados para a agricultura, enquanto apenas cerca de 10% estão actualmente sob cultivo.
O sector agrícola é conhecido por seu algodão, castanha de caju, açúcar, citrinos e coco (Trading
Economics, 2013). Muitos desses produtos também são comercializados, como castanha de caju,
açúcar e algodão. Este sector é claramente um dos sectores económicos mais importantes do país,
já que representa cerca de 31,8% das exportações do país (Indexmundi, 2013a) e contribuiu com
cerca de 24,0% do PIB do país em 2009 (GdM, 2010). Estima-se pela USAID (2015) que este sector
contribui actualmente mais de um quarto para o PIB do país, empregando cerca de 80% da força
de trabalho do país; a maioria dos que são agricultores de subsistência e comerciais. O potencial
para este sector se expandir também é significativo, especialmente porque a produção de culturas
alimentícias tem um impacto directo na segurança alimentar e na desnutrição. Como tal, a criação
de PMMEs é especialmente vital neste sector para estimular o desenvolvimento económico em nível
de movimento de raiz que pode sustentar os agricultores locais, fornecer empregos e melhorar a
segurança alimentar.
A agricultura é uma estratégia chave de subsistência nas áreas rurais, contribuindo para a
subsistência, geração de renda e segurança alimentar e, portanto, é altamente dependente. Estimase que 3,2 milhões de explorações de subsistência, com cerca de 1,2 ha de tamanho, contribuem
para 97% da produção agrícola em Moçambique. As principais culturas alimentares básicas
destinadas à subsistência incluem batata-doce, algodão, castanha de caju, amendoim, coco, cana9
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de-açúcar, mandioca, milho e citrinos (Trading Economics, 2013). As operações comerciais
localizadas nas terras baixas produzem vegetação e arroz. A criação de gado é praticada
principalmente por pequenos e médios agregados familiares, enquanto a maioria dos agregados
familiares tem galinhas de criação livre (GdM, 2010). O Banco Mundial estima que
aproximadamente 24,1% das explorações agrícolas em Moçambique são chefiadas por mulheres
(GdM, 2010). Existem vários desafios enfrentados pelos pequenos agricultores, incluindo a falta de
serviços de extensão agrícola, pouco acesso aos mercados, infraestrutura de irrigação,
equipamento agrícola e fertilizantes e pesticidas (GdM, 2010; CARE, 2013. Consequentemente, o
Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector da Agricultura (PEDSA), 2011-2020, foi
implementado um plano estratégico para o desenvolvimento da agricultura para aumentar a
produtividade agrícola e a competitividade; melhorar infraestruturas e serviços; garantir o uso
sustentável dos recursos terrestres, hídricos, florestais e faunísticos; implementar marcos legais e
políticas conducentes ao investimento agrícola e fortalecer as instituições agrícolas (GdM, 2010).
As indústrias extractivas tornaram-se muito significativas na última década. Grande parte dessa
expansão deveu-se a várias minas de carvão que expandiram o crescimento do PIB do país nos
últimos anos. Muitas destas minas estão situadas nas sub-bacias de Moatize e Mucanha-Vuzi no
prospecto da bacia do carvão do Zambeze na Província de Tete (Kolver, 2012). O Banco Mundial
alega que as exportações de recursos naturais têm sido amplamente responsáveis pelo aumento
do comércio do país, com o alumínio, a electricidade e o gás como alguns dos principais recursos
(Banco Mundial, 2011). Além do carvão, depósitos minerais, como mármore, bentonite, ouro, granito
e gemas também são significativos (Trading Economics, 2013). Mais recentemente, grandes
recursos de grafite também foram descobertos na Província de Cabo Delgado. Além da Triton
Minerals Ltd., outras operações de mineração que actualmente exploram essas reservas são a
Syrah Resources e Metals of Africa (ou Battery Minerals), entre outras (The Economist, 2015). Tal
como acima referido, as perspetivas de petróleo e gás na região de Palma, Cabo Delgado, provaram
ser significativas e prevê-se que aumentem a curto prazo no futuro.
O sector industrial também viu um crescimento no país, actualmente contribuindo com cerca de
24,6% do PIB do país (Indexmundi, 2013a). A taxa de crescimento para esta indústria foi estimada
em 8% em 2013 (Indexmundi, 2015). As indústrias do sector que contribuíram para esse
crescimento incluem a extração e produção de alumínio, derivados de petróleo, produtos químicos,
têxteis, cimento, vidro, amianto, tabaco, alimentos e bebidas. Muitos economistas são da opinião
de que a indústria extrativa galvanizará a economia do país nos próximos anos, especialmente no
que diz respeito aos empreendimentos de mineração que, segundo o Banco Mundial (2011),
deverão aumentar à medida que mais investimentos em carvão se tornarem operacional. Nesta
indústria, Moçambique é um parceiro exportador para a África do Sul, Bélgica, Itália, Espanha e
China (Indexmundi, 2013a).
O sector do turismo é também um sector em rápido crescimento em Moçambique. Em 2003, o
turismo representou apenas cerca de 1,2% do PIB do país, significativamente inferior ao da média
subsariana (6,9%). Em 2005, o sector cresceu 37%, respondendo por US $ 130 milhões e 32.000
oportunidades de emprego. É evidente que, embora as taxas de turismo sejam mais baixas do que
a maioria dos países vizinhos, a indústria ainda está crescendo. Por fim, em 43,6% da composição
do PIB do país, o sector de serviços também é significativo (Indexmundi, 2013a).
3.3.4

Dinâmica dos Agregados e Serviços Sociais

Como o projecto terá um impacto socioeconómico significativo em suas CAPs directas e indirectas,
é importante considerar o elemento mais básico de uma comunidade, ou seja, a unidade de
agregado. Em Moçambique, a maior parte da população é rural, com agregados que geralmente
compreendem mais de uma família por casa em estruturas tradicionais de famílias estendidas multigeracionais. Ter muitos membros do agregado familiar é importante nas áreas rurais e
frequentemente visto como agregados familiares “ricos”, uma vez que tais estruturas de agregados
proporcionam acesso a mão-de-obra agrícola e melhoram a segurança alimentar e a capacidade
de geração de rendimentos de uma casa. O UNICEF (2010) avalia o tamanho médio das famílias
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em cerca de 4,7 membros nas áreas urbanas e 4,2 nas regiões rurais (população de facto6). Em
geral, compara-se favoravelmente com o país vizinho da Tanzânia (4,8), mas menos com um país
de IDH semelhante, como a Guiné-Bissau (6,9 membros) (Euromonito, 2014). Existe uma relação
directa entre a intensidade da pobreza e o tamanho dos agregados. Segundo Asogwa et al. (2012):
“[…] quanto maior o número de adultos menos activos […] e crianças em uma família, mais pesado
é o ônus dos membros activos em suprir o custo mínimo da nutrição do agregado e, portanto, maior
a probabilidade ou intensidade da pobreza e vice-versa” (ibid. p. 173). Isso significa que casas
maiores carregam mais dependentes, uma vez que cargas mais pesadas são colocadas sobre os
membros que trabalham para atender às necessidades nutricionais e de saúde da família. Esta é
uma suposição de que a maioria das pessoas no agregado são crianças ou adultos idosos
improdutivos. Muitas vezes, a estrutura familiar extensa com muitas gerações e a poligamia podem
ter uma taxa de dependência menor do que as famílias nucleares com um grande número de
crianças pequenas.
Muitas famílias rurais não têm acesso a serviços sociais do governo, como electricidade, e não
podem pagar por tais serviços. A electricidade é regulada pelo Conselho Nacional Regulatório/
Consultivo (CNELEC), e em grande parte gerada pela sua empresa paraestatal, a Electricidade de
Moçambique (EDM) (GdM, 2013). Grande parte da eledtricidade do país também é gerada pelo
Produtor Independente de Energia (IPP), Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) na Província de
Tete, bem como pela Empresa de Transmissão Moz (MOTRACO). Ainda assim, de acordo com o
FMI (2011), a proporção da população que utiliza electricidade, um gerador ou uma energia solar
para fins de iluminação fica em torno de 13,3%.
O acesso a água potável também é limitado, especialmente nas áreas rurais. O Banco Mundial
(2010) estima que esse acesso em 2010 era de cerca de 52% das famílias rurais em Moçambique.
As áreas rurais são altamente dependentes da provisão de furos ou poços com bombas manuais;
muitos dos quais foram instalados por doadores internacionais. O suprimento de água, no entanto,
permanece incerto durante a estação seca, quando o lençol freático recua. Em todo o país, muitos
poços construídos também são não operacionais ou quebrados. A necessidade de intervenção no
sector da água é uma alta prioridade do GdM, sustentada pela Prioridade Nº 3 do seu DERP. Esta
prioridade visa expandir o acesso e o uso de serviços de abastecimento de água potável e
saneamento em áreas rurais. Sob o seu DERP, o Governo leva a sério a reabilitação de fontes de
água localizadas em áreas rurais, ao mesmo tempo que facilita o acesso das famílias a esses pontos
de água. A maioria dos agregados familiares rurais não tem acesso a serviços de saneamento
fornecidos pelo governo, enquanto apenas cerca de 50 a 64% dos agregados familiares nas regiões
urbanas têm esse acesso (ibid.).
3.3.5

Educação

A taxa nacional de alfabetização, com base na população registada de 15 anos ou mais, é a
seguinte:
•
•
•

Taxa de alfabetização de adultos (+15) - 51,9%
Taxa de alfabetização de homens adultos (+15) - 48,1%
Taxa de alfabetização de mulheres adultas (+15) - 57,0%.

O sistema de educação em Moçambique é amplamente subsidiado pelo governo. As propinas
escolares para escolas primárias nas áreas rurais geralmente compreendem apenas uma taxa de
inscrição, enquanto a escolaridade é fornecida pelo governo. As crianças geralmente são
matriculadas aos seis anos de idade, frequentam a escola primária (1ª a 7ª classes) dos 6 aos 12
anos e frequentam a escola secundária (8ª a 10ª classes) dos 13 aos 18 anos. O período médio de
escolarização, do ensino primário ao ensino superior, é de 9 anos para mulheres e 10 para homens.
O acesso à educação e qualidade da educação é distribuído de forma desigual nas áreas rurais e

Isso significa que os indivíduos registrdos em um agregado específico em um horário específico. Isto exclui, portanto, migrantes ou pessoas não presentes, mas que
fazem parte de um agregado familiar em particular.
6
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urbanas. Existem vários desafios que as escolas enfrentam nas áreas rurais, incluindo instalações
e infraestruturas pobres ou limitadas, falta de educadores e falta de material escolar.
3.3.6

Saúde

As doenças prevalentes, tanto transmissíveis como não transmissíveis, em todo Moçambique
incluem tuberculose, malária, diarreia bacteriana e protozoária, hepatite, febre tifóide,
esquistossomose (bilharziose) e HIV /SIDA. Estima-se que 10,55% da população adulta, ou um total
aproximado de 2,6 milhões, esteja vivendo com HIV/SIDA (estimativa de 2015) (CIA, 2016). A
desnutrição é comum, particularmente entre as crianças, com 15,6% da população de crianças
menores de cinco anos abaixo do peso (estimativa de 2011). O acesso aos serviços de saúde é um
dos desafios enfrentados pelas comunidades rurais. Os Centros de Saúde nas áreas rurais são
frequentemente mal equipados, sem infraestrutura e suprimentos. Os Centros de Saúde ou
instalações de saúde são muitas vezes poucos e amplamente dispersos, o que significa que as
comunidades precisam caminhar longas distâncias ou pagar pelo transporte para aceder a essas
instalações. Estatisticamente, existem 0,04 médicos/1000 pessoas e 0,7 camas/1000 pessoas (CIA,
2016). Os médicos limitados, a capacidade de camas, a falta de suprimentos e equipamentos,
juntamente com instalações inadequadas de abastecimento de água e saneamento, são factores
que contribuem para serviços de saúde inadequados em muitas áreas rurais. O leitor deve consultar
a Avaliação do Impacto na Saúde (CES, 2017) realizada para o projecto para obter mais detalhes
sobre o estado de saúde das comunidades da área de estudo.
3.3.7

Rendimento e Despesa dos Agregados

Moçambique é classificado pelo IDH do PNUD como sendo parte dos países de “Baixo
Desenvolvimento Humano”. Com uma estimativa de 54% vivendo abaixo da linha de pobreza em
torno de US $ 1,25 por dia (Indexmundi, 2013a), o país pode ser classificado como pobre. Embora
as grandes cidades ofereçam mais oportunidades de emprego, estas ainda são limitadas em grande
parte às áreas urbanas. As taxas de desemprego mais recentes, medidas como o número de
pessoas procurando activamente um emprego como percentagem da força de trabalho, foram
calculadas pela Perspectiva Económica Africana em 2008 em 17%7; de 18,7% em 2006 (ibid.,
2015). A força de trabalho está em torno de 10,1 milhões (estimativa de 2012), enquanto as
mulheres compreendem mais da metade dessa força [cf. Indexmundi (2013a) e Portal da Pobreza
Rural (2013)]. A maioria das pessoas na força de trabalho está empregada (formal ou
informalmente) no sector agrícola (cerca de 81,0%) (Indexmundi, 2013a). Possivelmente como
resultado de tal pobreza e muitas áreas que simplesmente não têm uma grande economia
monetária, muitos agregados familiares rurais estão envolvidos na agricultura (como explicado),
mas também no uso dos recursos naturais.
O uso de recursos naturais é parte integrante das práticas diárias de subsistência de muitas famílias,
onde os recursos são colectados, processados e até mesmo comercializados para venda ou
permuta. Um desses recursos é a madeira, que é amplamente utilizada como lenha para cozinhar
ou vender (como para fazer carvão). A venda de carvão às vezes é a única renda que uma família
recebe, especialmente para comunidades localizadas próximas a movimentadas rotas de
transporte. Além disso, a carne de caça, mel, argila, raízes de plantas, palha e outros materiais de
construção e plantas medicinais são amplamente utilizados por muitos em uma base diária. A
colecta de tais recursos sustenta um grande número de comunidades e, como actividade, também
está inserida em muitas práticas e rituais culturais.
Como a maioria das comunidades rurais é directamente dependente de seu ambiente natural,
qualquer mudança significativa pode torná-las extremamente vulneráveis e susceptíveis à
insegurança alimentar ou diminuição da renda familiar. Diante disso, ajudar as comunidades
directamente afectadas a diversificar seus meios de subsistência com oportunidades de geração de
renda deve estar no centro de qualquer projecto de desenvolvimento. Embora a maioria das famílias
rurais seja de agricultores de subsistência, as oportunidades de trabalho fora da agricultura são
7

Não pode ser encontrada uma estimativa mais actual
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frequentemente importantes para mitigar os efeitos da seca periódica ou prolongada (Giesbert e
Schindler, 2012). Segundo Osbahr et al. (2008), muitos agregados familiares rurais Moçambicanos
dependem do trabalho de migrantes fora da machamba, para o qual os membros do agregado
familiar estão dispostos a migrar para trabalhos temporários (isto é, emprego irregular) ou emprego
assalariado regular. Nos últimos anos, algumas partes de Moçambique registaram um declínio nas
indústrias locais, como, por exemplo, a indústria do caju, que contribuiu para o trabalho migratório
não fiável; esse declínio tem visto um aumento no desemprego rural e uma dependência do trabalho
temporário e local.
3.3.8

Estratégias de Meios de Subsistência

A maioria dos agregados rurais depende da agricultura de subsistência, pesca, caça, recursos
naturais e bens e serviços ecossistêmicos com menos dependência da economia monetária. Bens
e serviços são frequentemente negociados, trocados e às vezes vendidos. O recurso natural usado
inclui lenha para cozinhar, iluminação, venda ou carvão vegetal, carne de caça, mel, argila, ervas e
outros materiais de construção. Plantas silvestres são frequentemente colectadas como fonte de
alimento, usadas para fins medicinais ou usadas para rituais espirituais. A colecta de tais recursos
sustenta um grande número de moradores e também está inserida em muitas práticas e rituais
culturais. As comunidades rurais são, portanto, altamente dependentes de seus ambientes naturais
circundantes.

3.4

AS COMUNIDADES AFECTADAS PELO PROJECTOS (CAP)

Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs) referem-se às comunidades que são afectadas pelo
projecto proposto através de efeitos primários (directos) ou secundários (indirectos). A distinção
entre CAP directa e indirecta é uma função da extensão e gravidade dos impactos positivos e/ou
negativos antecipados induzidos pelo projecto nas comunidades em particular.
3.4.1

Comunidades Directamente Afectadas pelo Projecto

O termo CAP directa é um termo usado para se referir àquelas comunidades que estão localizadas
dentro do corredor de impacto que será afectado não apenas pelos benefícios económicos primários
envolvendo comércio e mudanças demográficas e de meios de subsistência relacionados, mas mais
directamente das actividades físicas do projecto em si. As pessoas dentro dessas comunidades
estão potencialmente expostas a serem fisicamente ou economicamente deslocadas como
resultado da aquisição de terras do projecto, ou podem estar próximas o suficiente para que as
actividades do projecto sejam significativamente afectadas por elas. Ao definir o que é uma CAP
directa ou indirecta, os seguintes critérios são considerados:
•
•
•

Quais impactos relacionados ao projecto são antecipados e quais comunidades seriam
directa ou indirectamente afectadas por esses impactos?
Quais comunidades /comunidades seriam as beneficiárias dos programas/projectos de
saúde?
De onde viria a forcaa de trabalho da mina?

A localização destas CAPs directos em relação à área proposta do projecto e componentes da
infraestrutura é ilustrada nas Figuras 3.1 e 3.2 abaixo.
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A Vila de Balama é considerada uma CAP directa. As seguintes 6 comunidades
consideradas as CAPs directas, a saber:
•
•
•
•
•
•

também são

Nacate
Lapua
Matipane
Familiar
Mphuti
Nanhupo

Prevê-se que o deslocamento económico (a perda de actividade económicae meios de subsistência,
como a perda de campos agrícolas e recursos naturais) e o reassentamento físico (a Comunidade
de Mphuti foi identificada como candidata a reassentamento) ocorrerá. A maior parte da área do
projecto proposta é utilizada actualmente para a agricultura, assim como o consumo de recursos
naturais (lenha, frutas e plantas medicinais, produção de carvão e caça etc.).
3.4.2

Comunidades Indirectamente Afectadas pelo Projecto

Uma CAP indirecta refere-se a comunidades na área ao redor da área do projecto proposta que não
são impactadas na mesma extensão ou gravidade da CAP directa e não estão próximas à área do
projecto. A Cidade de Montepuez, o principal centro económico da região, é considerada uma CAP
indirecta, assim como todos os assentamentos localizados ao longo da estrada Montepuez-Pemba
(R242) que serão potencialmente afectados por movimentos de veículos relacionados ao projecto
ao longo desse corredor de transporte. As potenciais comunidades de acolhimento que estarão
sujeitas ao acolhimento de potenciais unidades habitacionais de reassentamento também são
consideradas CAPs indirectas.
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Figura 3.1: A área do projecto
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Figura 3.2: A área do projecto em relação às comunidades e assentamentos das CAPs identificadas
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3.5

O CONTEXTO SOCIAL DO PROJECTO

3.5.1

Informações Demográficas Locais

A Vila de Balama tem uma população de 180.957 pessoas (homens: 87.308; mulheres: 93.649),
com as CAPs circunvizinhas compostas pelos seguintes números da população fornecidos pela
respectiva liderança das CAPs.
Tabela 3.1: CAPs directas e seus números de população
Nacate &
Comunidades
Matipane
Familiar
Lapua
População Total
4,852
3,876
385
Homens
2,258
1,757
200
Mulheres
2,594
2,119
185
Famílias/Agregados
1,262
964
63

Mphuti

Nanhupo

Total

690
242
448
100

495
260
235
265

10,298
4,717
5,581
2654

Os dados do levantamento de 2017 revelaram que a maioria das famílias (cerca de 98%) vive na
área de forma permanente, o que corresponde aos resultados do levantamento de 2014. No último
levamntamento, muito poucos entrevistados (4%) indicaram que eles ou membros de sua família
querem deixar suas comunidades, e isso só é considerado quando se tenta encontrar outras
oportunidades de trabalho. A migração externa (buscando outras oportunidades fora do Distrito)
não é notada pelas CAPs como sendo comum em suas comunidades ou agregados.
Em termos de um afluxo de pessoas para a área, os dados obtidos em 2014 sugeriram que os
agricultores de áreas até Montepuez costumavam vir para a área para cultivar temporariamente de
modo a abastecer as suas próprias comunidades (ou vilas) com terras agrícolas produtivas. Isso
era mais perceptível para as pessoas engajadas na produção de algodão, já que terras insuficientes
estavam disponíveis nas áreas urbanas para as famílias se engajarem nessa indústria. Esses
agricultores migrantes usariam machambas dentro e em volta das CAPs por meio de um contrato
de arrendamento de terras, ou trabalhariam em machambas em troca de dinheiro ou produtos
agrícolas. Tais migrantes costumavam ser alojados nas CAPs sem ter que pagar por acomodação.
A maior parcela da população era e continua com 18 anos ou menos (58,4% em 2014 e 51,5% em
2017). Isso sugere uma população muito jovem e potencialmente afectada na área do projecto.
Actualmente, aproximadamente 30% dos habitantes das PAP estão em idade escolar (entre sete e
dezoito anos - 34,6% em 2014), enquanto muito poucas pessoas parecem estar acima dos 65 anos
de idade. Não há diferença significativa observada na divisão da idade das CAPs entre as pesquisas
de 2014 e 2017.
A maioria das comunidades é afiliada à Tribo Makua (também conhecida como Makhuwa), com
Emakua como sua primeira língua. Os Makuas são considerados o maior grupo étnico em
Moçambique (indicado como 15% da população nacional). O SEBS de 2017 indicou que
aproximadamente 20% dos agregados pesquisados indicaram que alguns membros em sua
residência também falam português. Em termos de religião, a maioria dos agregados familiares
identifica-se como sendo muçulmana, com a restante minoria pertencendo à fé cristã.
3.5.2

Terra, Ocupação e Estruturas dos Agregados

Em Moçambique a terra é primariamente mantida em custódia pelo Estado, que legalmente
reconhece os sistemas consuetudinários de posse. Os direitos tradicionais à terra na área de estudo
são mantidos sob um sistema tradicional de posse que é praticado pelo povo Makua local. Isto
significa que embora a terra pertença ao governo, o uso e as alocações da terra são regulados
pelos chefes e anciãos locais.
O levantamento de 2018 indicou que quase metade dos agregados (49,3%) obtiveram a terra em
que vivem da autoridade tradicional. Aproximadamente 30% herdaram suas terras, enquanto
menores percentagens de agregados compraram ou alugaram a terra.
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A maioria das casas e estruturas residenciais são construídas pelo proprietário e propriedade
privada por famílias individuais, com a maioria dessas estruturas tendo entre dois e três quartos. A
maioria dos edifícios é tipicamente construída usando uma combinação de lama e estacas (pau-apique) e os tectos são feitos principalmente de palha com as famílias mais ricas comprando chapas
metálicas. Notou-se que a Vila de Balama tem notavelmente mais casas construídas com blocos de
betão/tijolos e telhados de chapa ondulada do que as das comunidades das CAPs.

Figura 3.3: Casas típicas nas CAPs

O termo “agregado” refere-se a um grupo de membros que compartilham uma casa, renda, activos
e/ou recursos pelo menos uma vez por semana. O tamanho médio dos agregados é indicado em
4,5 membros (2014 Syrah) a 4,9 membros (2017 SEBS). Este número está de acordo com os dados
do Censo de Moçambique de 2007, indicando que cerca de 50% dos agregados familiares no distrito
têm entre quatro e seis membros (República de Moçambique, 2007). A grande maioria dos
agregados familiares é chefiada por homens (cerca de 78% dos agregados familiares) com os dados
do recenseamento nacional de 2007 que indicam que o Distrito de Balama tem cerca de 69% de
agregados familiares chefiados por homens. A maioria dos agregados das PAP é composta de
membros da família extensa, como sobrinhos ou sobrinhas, irmãos ou cunhadas ou filhos adoptivos.
3.5.3

Papéis Sociais dos Agregados

As variáveis relacionadas com o género e a idade desempenham um papel central na distinção e
delineação dos papéis e responsabilidades sociais na área de estudo., As mulheres tipicamente
assumem as responsabilidades das tarefas domésticas relacionadas tais como cozinhar, colecta
diária de lenha e água e actividades agrícolas específicas. Os homens, , são geralmente
encarregados da caça, forrageamento, agricultura e tomada de decisões. Como resultado disso, a
exclusão social (especialmente de mulheres jovens e meninas) é conhecida por persistir,
especialmente nas áreas rurais onde os papéis relacionados a gênero são estritamente definidos e
culturalmente ainda implicitamente cumpridos. Essa diferenciação também é fortemente reforçada
nos sistemas de posse da terra, onde se sabe que as mulheres Africanas têm pouca autoridade e
autonomia na tomada de decisões, aquisição ou posse da terra (cf. Arndt, Benfica e Thurlow, 2011).
No entanto, as mulheres são em grande parte responsáveis pela nutrição do agregado e segurança
alimentar.
Diferentes categorias de idade também desempenham um papel fundamental na diferenciação
entre papéis sociais nessas comunidades rurais. Durante as DGFs, os participantes foram
solicitados a listar suas tarefas diárias em um esforço para determinar os papéis de gênero e de
jovens. A partir das discussões, fica claro que o trabalho relacionado à agricultura (capinar, arar e
plantar, por exemplo) é amplamente compartilhado entre todos os membros da família, embora
tarefas onerosas, como a derrubada de árvores, tendem a ser realizadas por homens. As mulheres
são predominantemente responsáveis por trabalhar nas machambas (frequentemente limpando
ervas daninhas ou plantações), cozinhando, lavando e cuidando das crianças. As meninas também
ajudam na educação infantil e na preparação diária de alimentos. Os homens são encarregados de
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limpar a terra para as machambas, fazer carvão (aquelas poucas casas que o fazem), buscar varas
de madeira e palha, tarefas relacionadas com a carpintaria (como fazer móveis), bem como cuidar
do gado. A construção de abrigos também é uma tarefa atribuída aos homens, que também são
responsáveis pela caça.
Papéis e responsabilidades específicas também são atribuídas aos jovens. Durante as DGFs,
muitos concordaram que os membros mais jovens são em grande parte responsáveis pela criação
dos filhos, embora forrageando e colectando lenha são também actividades nas quais a geração
mais jovem está envolvida. De acordo com os participantes das DGFs, os rapazes começam
normalmente a trabalhar nas machambas aos 12 anos de idade. Os homens tendem a gozar de
maior senioridade e status (especialmente os homens mais velhos), enquanto eles também são
responsáveis pelo conflito e pela resolução de disputas.
3.5.4
Educação
O sistema de ensino em Moçambique consiste em escolas primárias e secundárias subsidiadas
pelo governo. A escola primária abrange as classes de primeira a sétima, e a inscrição começa aos
seis anos de idade. As crianças estão matriculadas no ensino secundário (8ª a 12ª classe) por volta
dos 12 ou 13 anos de idade. A Tabela 3.2 fornece o número de escolas no Distrito de Balama
Tabela 3.2: Rede Escolar e Números de Alunos no Distrito8.
Níveis Escolares
Número de Escolas
Escola Primária / EP1 (1ª a 5ª classe)
23
Escola Primária Completa / EP1 e 2 (1ª a 7ª
39
classe)
Escola Secundária / ESG1 e 2 (8ª a 12ª classe)
1

Rácio professor/aluno
1/71.1
1/20.9
1/60.2

Existe uma escola primária (que oferece as classes de 1a a 5a ou 1a a 7a classes) localizada em
cada uma das CAPs, vilas e exite apenas uma escola secundária (8ª a 12ª classes) na Vila de
Balama. Váriasescolas têm sistemas de painéis solares, enquanto apenas duas escolas em Balama
estão conectadas à rede energética nacional.
Os dados do PAR (2014) mostraram que o rácio professor/aluno para as escolas era de 1:67 em
2014 (ou seja, há 1 professor para cada 67 alunos). Comparando esses dados com 2017, o número
de professores no posto diminuiu. O Serviço de Educação do Distrito de Balama atribui isso a uma
redução no pagamento mensal de professores voluntários no posto.
Aproximadamente 55% dos agregados pesquisados em 2014 tinham membros com 18 anos ou
mais de idade que não possuíam nenhuma educação. Este número diminuiu ligeiramente para 43%
em 2017. Em 2014, apenas cerca de 3% desses membros concluíram o ensino primário, enquanto
5% completaram alguma escola secundária em 2014. Os mesmos valores para 2017 reflectem
poucas alterações (4,7% e 8% respectivamente). Muito poucos membros do agregado familiar
frequentaram ou completaram o ensino superior (menos de 1% para 2014 e 2017).
A Província de Cabo Delgado tem a maior taxa de analfabetismo em Moçambique, com uma média
de 64,8% da população incapaz de ler e escrever. A taxa de analfabetismo entre as CAPs também
é muito alta, com poucos dos agregados inquiridos informando que membros com mais de 18 anos
completaram o ensino secundário. A maioria das crianças das comunidades não frequenta o ensino
secundário ou universitário devido às taxas elevadas que têm de ser pagas, bem como a distância
das comunidades a Balama e Montepuez. Em termos de frequência escolar, dos membros que
estão na idade escolar (6 a 18 anos), os dados do SEBS indicam que cerca de 70% dessa coorte
de idade realmente frequentam a escola. Estes dados são consistentes com os dados do censo de
2007, apontando que cerca de 28% das crianças no distrito entre 6 e 18 anos não frequentam a
escola. É prática comum que estes agregados familiares retenham os seus filhos da escola para
ajudar no trabalho agrícola e cuidando do gado.

8

Dados obtidos do Serviço Distrital de Educação, 2017
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De acordo com os dados fornecidos pelo Serviço de Educação do Distrito de Balama, havia um total
de 26.826 estudantes (12.396 mulheres - 49,5%) matriculados em escolas. Para a primeira clase
do ensino primário (1ª a 5ª série) foram registados 22.393 alunos, correspondendo a um
crescimento de 5,8% em relação a 2014. Destes alunos, 10.631 alunos (47,4%) são meninas. Para
o segundo grau da escola primária (6 a 7 ª classes) foram matriculados 2.465 alunos, dos quais 957
(38,8%) eram meninas. Para o primeiro nível do ensino médio (8a a 10a a classes), 1.327 alunos
foram matriculados (turno noturno e diurno), dos quais 541 (40,7%) são meninas. Segundo grau do
ensino médio (11a a 12a anos), um total de 641 alunos foram matriculados, destes 267 (49,35%)
eram meninas. Isso está refletido na Tabela 3.3 abaixo.
Tabela 3.3: Frequência Escolar no Distrito
Nível
EP1 ((1ª a 5ª classes)
EP2 (6ª a 7ª classes)
ESG1 (8a a 10a classes)
ESG2 (11a a 12a classes)
Total

Feminino
10.631
957
541
267
12.396

Masculino
11.762
1.508
786
374
14.430

Estudantes
Total
22.393
2.465
1.327
641
26.826

Desistência
1.303
114
61
28
1.506

Os resultados indicam que houve um aumento no número de alunos matriculados na escola primária
no Distrito de Balama desde 2014. No entanto, há uma preocupação com a taxa de abandono
escolar. Com relação à desistência escolar, um total de 1.506 alunos desistiram a frequência escolar
no primeiro trimestre de 2017. Segundo informantes-chave do Serviço Distrital de Educação, uma
possível razão para isso poderia ser factores culturais, como rituais de iniciação. Esses rituais
incluem cerimônias em que meninas e meninos são preparados por suas famílias para a vida
conjugal, com meninos sendo circuncidados aos 12 anos de idade. Isso geralmente marca um
passo habitual em direcção à idade adulta, que geralmente é realizada no meio do ano lectivo.
Outras razões para essa alta taxa de abandono podem incluir:
•
•
•
•
•
•

Custos financeiros elevados em relação aos rendimentos do agregado familiar (viagem,
alojamento, etc.)
Casamentos precoces (jovens) e/ou gravidezes;
Falta de envolvimento dos pais no processo de aprendizagem da educação;
Factores económicos (como o movimento de pais e educadores para áreas de maior
produção agrícola);
Actividade mineira envolvendo crianças em idade escolar (principalmente em zonas
limítrofes do Distrito de Montepuez); e
Falta de comida.

Os desafios vivenciados no sector educacional, incluem um número insuficiente de professores,
salas de aula, cadeiras escolares, equipamentos desportivos e equipamentos em geral. Por
exemplo, embora todas as 9 escolas visitadas tivessem quadros negros, a maioria requer mais
carteiras e cadeiras. Reparos gerais também são necessários para a maioria dos edifícios
escolares.
3.5.5

Água e Saneamento

Para além de áreas urbanas como Balama, não há acesso a água canalizada e os moradores
dependem de furos de água, bombas manuais, poços, córregos e rios. Todas as aldeias têm furos
com bombas manuais, mas nenhum agregado familiar tem acesso directo a água canalizada.
Algumas comunidades também usam o rio e córregos locais (embora a água dos rios seja usada
principalmente para banho ou lavagem). Todas as comuidades também têm vários poços cavados
à mão sem bombas manuais.
Além de áreas urbanas como Balama, não há acesso a água canalizada e os moradores dependem
de pontos de água (furos, bombas manuais e poços) ou fontes naturais de água (córregos e rios)..
Todas as CAPs têm furos com bombas manuais, mas nenhum agregado familiar tem acesso directo
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a água canalizada. Alguns também usam os corregos e rios locais (embora a água dos rios seja
usada principalmente para tomar banho ou lavar). Todas as comunidades também têm vários poços
cavados à mão sem bombas manuais.
Em termos de qualidade da água, aproximadamente 70% dos respondentes do SEBS 2017
indicaram que a água está suja, mas sempre potável. O administrador do distrito informou que uma
das principais melhorias no distrito nos últimos quatro anos foi o afundamento de novos furos e a
reabilitação dos já existentes.
Em termos de saneamento e eliminação de resíduos, a maior parte dos agregados familiares utiliza
as suas próprias latrinas construídas por si (93%). Estas latrinas são geralmente construídas com
revestimentos de bambu ou palha e sãoalgumas vezes compartilhadas entre as residências. Em
termos de resíduos, a grande maioria dos agregados familiares queima e/ou enterra os seus
resíduos. Não há sistema doméstico de remoção de lixo e, portanto, o lixo é comum na maioria das
áreas, no entanto, os entrevistados em todas as comunidades relataram que sua comunidade foi
percebida como limpa, pois, as pessoas enterram ou queimam seus resíduos.
3.5.6

Energia

O Distrito de Balama recebe electricidade da rede nacional através de uma linha de 33 kV que se
estende da subestação de Montepuez no Distrito de Montepuez. No entanto, apenas a Vila de
Balama tem acesso à electricidade. Existe um plano do governo para que a rede seja estendida às
comunidades vizinhas. Além da Vila de Balama e do local de mineração, não há electricidade
fornecida pelo governo no restante das CAPs. A única forma de energia é de geradores ou painéis
solares, lanternas, madeira ou carvão.
Lenha, recolhida por mulheres das áreas florestais próximas, é usada para cozinhar. Algumas
famílias nas CAP’s têm acesso a lanternas e lâmpadas operadas por baterias, que são usadas para
iluminação, e ainda menos têm painéis solares.
Lenha , recolhida por mulheres das florestas próximas é usada para cozinhar. No entanto, o uso de
lenha, assim como o carvão vegetal, aumentou desde 2014. Poucos agregados familiares nas
CAP’s tem acesso a lanternas/lâmpadas operadas com bateria (44,3%) que são usados para
iluminação e menos ainda têm painéis solares que são usados principalmente para alimentar rádios
e carregar telefones celulares. Muito poucos agregados familiares utilizam produtos petrolíferos.
Painéis solares individuais são usados em algumas lojas e até mesmo em algumas residências.
3.5.7

Comunicação, Mercados e Transportes

Existem três redes de comunicações móveis que operam no Distrito de Balama: Mcel, Vodacom e
Movitel. Todas as redes móveis estão acessíveis em um raio de aproximadamente 30 km dentro da
Vila de Balama e seus arredores. Nenhuma rede telefônica terrestre existe dentro do distrito.
A rede de comércio no Distrito consiste principalmente de comerciantes informais de pequena
escala, categorizados pelo sector industrial e comercial como “actividade comercial rural”. Na Vila
de Balama existem mercados informais e comerciantes, mas também alguns comerciantes formais
(por exemplo, lojas, cabeleireiros e bares) que vendem mercadorias trazidas de Pemba e Nampula.
Comunidades maiores têm suas próprias lojas e mercados semanais, onde itens menores são
vendidos ou trocados/negociados; variando de alimentos e produtos agrícolas para carvão,
medicina e equipamentos em geral. O maior mercado está em Balama, embora muitos mebros das
comunidades também vão a cidades maiores, como Montepuez, mensalmente (tais viagens são
normalmente realizadas por homens).
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Figura 3.4: Lojas Locais

O principal modo de transporte local é a caminhada ou o uso de bicicletas ou motos. Táxis /
autocarros são utilizados para viagens a cidades como Montepuez.
3.5.8

Segurança e Conflito Social

Na Vila de Balama, as forças de segurança são representadas por uma Secção de Operações do
Comando Distrital, que inclui um Departamento de Investigações Criminais, uma Brigada de
Trânsito, uma de Família e um Departamento de Vítimas de Violência Infantil, bem como os Serviços
de Identificação Civil. De acordo com os dados fornecidos pelo Comandante da Polícia de Balama,
nos últimos cinco anos, 100 casos registados de crimes comuns foram registados no distrito em
2017. Os crimes mais frequentes são crimes contra indivíduos (64 casos registados) e crimes
graves contra a propriedade (20 casos registados). Segundo a mesma fonte, as causas dos crimes
estão frequentemente relacionadas com o consumo excessivo de bebida alcoólica tradicional,
muitas vezes agravado pelo consumo simultâneo de cannabis por esses infratores. Durante os
SEBS, nenhuma forma de conflito social foi registada entre os moradores, embora crimes gerais
como roubo sejam uma ocorrência na maioria das comunidades rurais.
A violência doméstica baseada no género (VDBG) é relatada na área e, com base nas informações
dos DGFs, é tolerada e até “aceite”, especialmente nas áreas rurais. A causa raiz parece estar
relacionada ao álcool. Os serviços de saúde relataram que era raro que casos de VDBG fossem
relatados aos centros de saúde, seja destacando o estigma do VDBG, ou que esses incidentes não
resultassem em ferimentos graves. Agressão e outras formas de lesão não acidental não eram
comuns. Casos de estupro foram relatados como extremamente raros. No que diz respeito à
capacidade institucional do governo para abordar estas questões, existe uma capacidade mínima
nos centros de saúde locais para gerir eficazmente os casos de trauma. Não existe um sistema de
ambulância pré-hospitalar eficaz que responda a incidentes, e a capacidade dos centros de saúde
é limitada pela falta de disponibilidade de pessoal qualificado, equipamento de diagnóstico e
capacidade cirúrgica. Assim, o actual sistema de saúde não pode lidar com qualquer potencial
aumento de acidentes ou lesões. O policiamento e a aplicação da lei relacionada são limitados no
distrito, devido à falta de capacidade e equipamento e sem policiamento proactivo.
3.5.9

Saúde

As doenças prevalentes, tanto transmissíveis como não transmissíveis, em todo Moçambique
incluem tuberculose, malária, diarreia bacteriana e protozoária, hepatite, febre tifóide,
esquistossomose (bilharziose) e HIV/SIDA. Estima-se que 10,55% da população adulta, ou um total
aproximado de 2,6 milhões, esteja vivendo com HIV/SIDA (estimativa de 2015) (CIA, 2016). A
desnutrição é comum, particularmente entre as crianças, com 15,6% da população de crianças
menores de cinco anos abaixo do peso (estimativa de 2011).
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A secção seguinte deste relatório detalha as conclusões deste SEBS 2018 sobre os seguintes
tópicos:
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura de Saúde;
Doenças transmissíveis e não transmissíveis;
Infecções Sexualmente Transmissíveis (DTSs);
Doenças Alimentares e Nutricionais;
Determinantes Sociais da Saúde; e
Acidentes de trânsito.

Infraestrutura de saúde: O Centro de Saúde Balama é a única instalação próxima, com camas de
internamento (para crianças e adultos). Ele também oferece serviços como pequenos
procedimentos médicos, bem como odontologia e tem dois médicos alocados. A maternidade é
atendida por 11 camas e duas incubadoras, enquanto que a sua unidade de internação é atendida
por 34 camas. O Centro de Saúde Balama é o único que recebe electricidade da rede nacional,
enquanto que os centros de saúde localizados nas CAP não estão conectados.

A maioria dos centros de saúde da comunidade é rudimentar, sem tratamento médico especializado
e é gerida por enfermeiros. Estas instalações oferecem medicamentos básicos e conduzem testes,
como malária e sífilis. Por meio dessas instalações, o governo mantém um Programa Alargado de
Vacinação que se estende ao distrito para bebês (de 0 a 5 anos), enquanto que são oferecidas as
vacinas para o tétano às mulheres em idade reprodutiva e durante as gravidezes. As vacinas
oferecidas anualmente incluem BCG-Polio, vacinas contra rotavírus, sarampo e poliomielite.
Os profissionais de saúde de nível médio são treinados para responder às necessidades a nível
rural e servem como o primeiro nível de referência para emergências. Casos complicados são
geralmente encaminhados para Balama, Montepuez (o hospital mais próximo para grandes
cirurgias) ou Pemba.

Figura 3.5: Centro de Saúde de Balama

Segundo um informante-chave, as pessoas tendem a confiar na medicina tradicional, em vez de
visitar esses centros. Uma razão para isso é que a medicina tradicional é mais acessível. Com
apenas um profissional de saúde de nível médio na maioria dessas instalações (excepto em
Balama), alguns dos principais desafios enfrentados por essas instituições incluem:
•

Falta de suprimentos de medicamentos (medicamentos e equipamentos);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Má gestão do equipamento disponível
Abastecimento de energia e água inadequados;
Falta de camas suficientes e espaço geral para tratamentos;
Sem salas de cirurgia;
Sem édicos;
Instalações de ablução e eliminação de resíduos pobres e inadequadas;
Treinamento inadequado (especialmente como tratar doenças específicas);
Absenteísmo de profissionais de saúde; e
Apenas uma ambulância em funcionamento no distrito, fazendo com que o tempo de
consulta ao Centro de Saúde de Balama seja longo.

À luz desses e de muitos outros desafios, os informantes acreditam que as instalações são
inadequadas para atender às necessidades de saúde da população. Acredita-se também que as
instituições não estão em condições de lidar com um aumento súbito da população, como a
prestação de serviços de emergência. Embora informantes-chaves tenham confirmado que técnicos
de saúde (ou médicos) de Balama são ocasionalmente enviados para os centros de saúde menores,
ainda resta uma grande necessidade de assistência médica. De acordo com as autoridades distritais
de saúde, as principais prioridades para o sistema de saúde do distrito continuam sendo o acesso
a saneamento, recursos humanos e controle de doenças infecciosas, incluindo malária, tuberculose
e HIV/SIDA.
A maioria dos entrevistados acredita que o tratamento e a medicina oferecidos nos centros de saúde
são eficazes. No entanto, muitos ainda acreditam no poder da medicina tradicional. Visitar
curandeiros tradicionais ainda é comum, o que é agravado por pessoas que vivem longe do centro
de saúde mais próximo, ou mesmo certas percepções e crenças negativas mantidas por pessoas
com relação à medicina ou tratamentos ocidentais. Percepções de que muitas condições de saúde
estão relacionadas à bruxaria ou outras formas de influência sobrenatural ainda são comuns na
área de estudo.
Doenças transmissíveis e não transmissíveis: As condições mais comuns tratadas nas unidades
de saúde nas CAPs incluem malária, pneumonia, infecções bacterianas em geral, problemas
estomacais, sífilis e HIV/SIDA. As maternidades também costumam atender consultas de pré-natal,
planeamento familiar, aconselhamento e assistência pós-parto. Quando os informantes-chave
dessas instituições foram questionados sobre as principais doenças/condições encontradas, a
maioria referiu desnutrição, malária, infecções respiratórias (como pneumonia, broncopneumonia e
bronquite), diarreia e hipertensão.
Doenças Sexualmente Transmissíveis: Segundo os profissionais de saúde, as Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DTSs) são muito comuns na área.
As autoridades distritais de saúde em todos os centros de saúde visitados relataram que as IST são
geralmente diagnosticadas durante o pré-natal em mulheres uma vez quea maioria dos membros
da comunidade nao procura tratamento no hospital quando tem sintomas de ITSs. Recentemente,
também foi observada uma ligação directa entre broncopneumonia (ITRs) e testes positivos para
HIV/SIDA.
As autoridades distritais de saúde estimam que a prevalência do HIV/SIDA no distrito é de cerca de
As DGFs revelaramque a maioria dos moradores ouviu falar de HIV/SIDA-98% dos inquiridos
reportou que já havia ouvido falar da doença. Dos entrevistados, muitos não tinham escolaridade.
O motivo dessa conscientização pode ser atribuído às autoridades distritais de saúde que realizam
regularmente campanhas de consciencialização sobre o HIV/SIDA no distrito.
As informações colectadas durante as discussões de grupos de interesse mostram que uma grande
parte dos entrevistados conhece as principais formas de prevenir essa doença, como usar
preservativos ou ter um parceiro sexual. As autoridades de saúde confirmaram que os preservativos
geralmente não estão disponíveis na comunidade em muitas lojas, e os preservativos geralmente
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não são usados por motivos religiosos. O uso de preservativos é relatado como baixo e acredita-se
que isso esteja relacionado a um preconceito cultural/religioso e conhecimento/mensagens
consistentes limitadas.
Em termos de trabalho sexual, as autoridades distritais de saúde confirmaram que isso se tornou
mais comum nos últimos quatro anos na região e exacerbará a disseminação de ITS e HIV/SIDA
dentro da comunidade.
Gravidezes em adolescentes são muito comuns na área de estudo. Isto está associado a um
aumento das ITS/HIV nesta faixa etária jovem, com o consumo de álcool relatado como sendo um
dos principais contribuintes para a actividade sexual de alto risco.
Muitas organizações oferecem apoio ao HIV/SIDA no distrito. Entre eles estão a Fundação Ariel
Paediatric contra a SIDA e a Fundação Elizabeth Glaser Paediatric contra o SIDA. Essas instituições
apóiam intervenções baseadas em evidências na busca de uma geração livre da SIDA, incluindo
testagem e aconselhamento em HIV, circuncisão masculina médica voluntária, fornecimento de
tratamento anti-retroviral, atendimento clínico e comunitário para pessoas vivendo com HIV/SIDA e
muito mais. Através destes parceiros, o distrito está fornecendo terapia anti-retroviral (TAR) e
profilaxia anti-retroviral para mulheres grávidas para prevenir a transmissão de mãe para filho. O
serviço distrital de saúde tem uma capacidade limitada de estender serviços de extensão à
comunidade em geral, devido à falta de capacidade e programas de ONGs na área. A vigilância da
prevalência do HIV e das DTS nas estatísticas de saúde distritais é limitada, embora exista a
oportunidade de usar os dados do pré-natal para monitorar as tendências do HIV e DTS (sífilis como
indicador) na área.
Doenças Relacionadas a Alimentação e Nutrição: Cabo Delgado tem a segunda maior taxa de
crianças com desnutrição crônica em Moçambique. (Digby Wells, 2014). As autoridades de saúde
entrevistadas relataram que os indicadores de desnutrição que são comumente usados na área
incluem baixa estatura (estatura para idade), desnutrição (peso para altura) e baixo peso (peso para
idade) entre crianças menores de cinco anos. Estes são geralmente calculados de acordo com os
padrões nacionais de referência. Os indicadores distritais de desnutrição mostram que, a partir de
2015 e 2016, houve um aumento no número de crianças com baixo peso ao nascer, assim como
um aumento no número de crianças com padrões de crescimento insuficientes. De acordo com
informantes-chave nas unidades de saúde, as principais razões para esse aumento são atribuídas
à ingestão insuficiente de alimentos, às doenças infecciosas múltiplas e repetitivas e à má
alimentação em geral. A desnutrição materna também é uma preocupação, pois afecta o
crescimento fetal e infantil, assim como outros desfechos do nascimento. A desnutrição crônica é
uma preocupação significativa entre os gestores de saúde do distrito.
A desnutrição aguda não é uma questão importante e está principalmente associada a condições
de saúde subjacentes (como o HIV). Foi relatado baixo peso ao nascer associado com nutrição
materna deficiente, deficiências de micronutrientes (anemia) e doenças infecciosas como malária e
HIV. Os bebês com baixo peso ao nascer têm um maior potencial para morrer, já que os bebês e
seu desenvolvimento cognitivo a longo prazo são marcadamente reduzidos. No que diz respeito à
capacidade institucional, as autoridades distritais de saúde têm a capacidade de acompanhar as
tendências da desnutrição aguda e podem responder a emergências nutricionais com apoio externo.
Não existe um programa de vigilância nutricional eficaz para determinar as necessidades da
comunidade. Assim, existem programas inadequados de apoio nutricional pró-activo nas escolas
ou ligados a intervenções de informação, educação e programas de comunicação.
Informantes-chave nos serviços de saúde relataram que, apesar do aumento da desnutrição, o
governo do distrito está realizando campanhas para incentivar as pessoas a adoptarem melhores
hábitos alimentares patrocinados por ONGs como a AGA-KHAN. Além disso, todas as crianças
entre os 12 e os 13 meses recebem as vacinas do governo. Durante os DGFs e KIIs, os
entrevistados confirmaram que é prática comum para as mulheres no distrito levar seus filhos para
tais vacinas. A cobertura de vacinação alegou ser muito alta no distrito, de acordo com as
autoridades distritais de saúde.
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Acidentes de trânsito: A forma mais comum de lesões na área está associada com excesso de
velocidade, abuso de álcool, comportamento irresponsável e desatento de peões, deficiência
mecânica de veículos, condução deficiente e estradas precárias. Não há controles de velocidade
efectivos e o policiamento activo é limitado às principais cidades devido a restrições de pessoal. A
estrada principal entre Balama, Montepuez e Pemba (R242) é tipicamente onde a maioria dos
acidentes ocorrem.
A comunidade rural na área, especialmente as crianças, tem uma baixa consciência da segurança
nas estradas. De acordo com a Polícia de Trânsito de Balama, campanhas de consciencialização
de trânsito são realizadas rotineiramente em escolas e comunidades, especialmente aquelas
localizadas ao redor da mina devido ao aumento do tráfego de veículos. Fora dessas estradas
principais, os acidentes são raros, devido ao baixo volume de tráfego.
3.5.10

Patrimônio Cultural

A área de estudo possui características do patrimônio cultural, como campas, cemitérios, locais
sagrados e lugares de culto localizados dentro de seus limites. Árvores cerimoniais, como a ilustrada
na Figura 3.6 abaixo, não poderão ser realocadas se afectadas pelas actividades do projecto.

Figura 3.6: Árvore Cerimonial (Pseudolachnostylis maprouneifolia)

A Figura 3.7 abaixo fornece uma indicação de onde algumas das características do patrimônio
cultural identificadas estão localizadas, no entanto, por favor, note que estas somente serão
completa e completamente identificadas durante o curso das pesquisas conduzidas para o processo
de desenvolvimento do Plano de Acção de Reassentamento. Quanto as campas e outras
características do patrimônio que podem ser realocadas, medidas de compensação apropriadas
para facilitar a realocação desses recursos, quando possível, serão detalhadas no próximo PAR.
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Figura 3.7: Características do Patrimônio Cultural (campas e locais sagrados) identificadas na Área do Estudo
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3.6

ESTRATÉGIAS DE SUBSISTÊNCIA DOS AGREGADOS

3.6.1

Emprego

Além da mina de grafite da Syrah, oportunidades de emprego em serviços públicos e comunitários
em Balama, existem poucas oportunidades de emprego formal na área de estudo. Estimou-se que
a maioria dos agregados vivia da agricultura de subsistência e comercial e do comércio local
(informal). Embora tenha diminuído em números, alguns agricultores ainda estão envolvidos na
produção de algodão, pois as sementes de algodão são frequentemente distribuídas por empresas
locais, como os produtores de algodão (Plexus em Montepuez e Balama). A Plexus opera um
esquema de produtores de fomento de algodão sob uma área de concessão na qual a Mina de
Grafite de Balama está assentada.
Para os fins deste relatório, o emprego é categorizado como emprego regular e não regular. O
primeiro refere-se ao trabalho para o qual um empregado tem um contrato formal e fixo com um
empregador (também referido em alguns casos como sendo empregado no sector formal). Esse
trabalho costuma ser de longo prazo ou sem prazo fixo, e pode implicar ser empregado por uma
empresa, pelo sector de retalho ou mesmo pelo trabalho doméstico. Emprego não regular refere-se
a uma série de empregos que geralmente são mais de curto prazo e, na maioria das vezes, sem
contrato formal.
Emprego Regular
O SEBS 2017 estimou que 1,8% dos membros das famílias com idades entre 15 e 64 anos estavam
em empregos formais, muito semelhantes à taxa de emprego de 1,5% registada em 2014,
principalmente em serviços relacionados ao governo, embora alguns agregados relatem ter a mina
da Syrah.
Emprego Não Regular
É um desafio definir o emprego não regular nestas comunidades, uma vez que muitos estão
envolvidos na sua própria agricultura familiar para fins de subsistência, mas ocasionalmente vender
produtos em excesso. Aproximadamente 53% da população economicamente activa (ou seja,
pessoas entre 15 e 64 anos que são capazes/dispostos a trabalhar9) estão envolvidas na
subsistência agricultura/pesca. O Censo de Moçambique de 2007 indicou que cerca de 95% dos
economicamente activos no Distrito de Balama estão envolvidos no sector de agricultura, silvicultura
e/ou pesca.
Desemprego Potencial
A taxa de desemprego é calculada dividindo-se o número de indivíduos desempregados pela força
de trabalho; o último, que inclui todos os membros do grupo em idade de trabalho disponíveis ou
capazes de trabalhar. Segundo o censo de 2007, a taxa oficial de desemprego em Moçambique
(calculada pelo Instituto Nacional de Estatistica) é de cerca de 17%; reduzido de 17,7% em 2005
(Trading Economics, 2015a). Se os membros do agregado familiar que estão envolvidos com
actividades de subsistência são considerados como parte da população economicamente activa
(força de trabalho), a taxa de desemprego dos agregados inquiridos (2017) é calculada pela CES
como sendo de 21,4%.
3.6.2

Rendimentos e Despesa

O dinheiro é usado como uma forma de troca na área do projecto, embora muitos agregados
familiares (cerca de 40%) também negociem com produtos frescos, gado e/ou árvores e frutos
económicos. Como parte do SEBS de 2017, os entrevistados foram solicitados a elaborar as fontes
de rendimento e os padrões de gastos de suas respectivas famílias. Cada entrevistado foi
9

Isto exclui os membros que estudam ou estão envolvidos em trabalhos de casa
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perguntado qual é a maior fonte de renda de sua família. Esses dados são apresentados na Tabela
3.4 abaixo (observe que os entrevistados receberam múltiplas respostas a essa pergunta).
Tabela 3.4: Fontes de rendimento familiar (2018)
Categoria
Emprego (Formal e Informal - incluindo o cultivo na machamba própria)

2017 (%)
91.8

Produtos agropecuários

63.2

Fruta económica

53.5

Trabalho agrícola

52.7

Doações

15.1

Artesanato

6.4

Produção de carvão vegetal

6.1

Trabalhos de peça

6.1

Comércio

4.9

Pesca

4.1

Rendimento de renda

2.7

Pecuária

1.7

Trabalho de mineração

1.6

Produtos de mineração

1.1

Cerca de 90% dos agregados familiares recebem rendimentos de pelo menos um ou mais membros
do agregado familiar que são formal e informalmente empregados (2017). O dinheiro ganho com a
venda de produtos agrícolas é uma importante fonte de renda, seguida pela venda de frutas colhidas
na área de estudo. Em termos de renda mensal do agregado, o SEBS solicitou aos entrevistados
que listassem a renda que suas famílias recebem de uma lista de diferentes fontes de renda. Isso
refere-se à renda familiar de todos os membros do agregado familiar combinados. Como previsto,
a maior fonte de renda é derivada do emprego formal. A maioria dos agregados familiares que
recebem rendimentos de um ou mais membros com emprego formal recebe cerca de MZN 6.455,00
por mês.
Isto pode ser comparado a MZN 4.096,00 em 2014. Isto é seguido pelo rendimento das vendas de
gado (MZN 5,1180.00,). Os rendimentos médios de comerciantes e vendedores ambulantes
informais ou lojas foram de cerca de MZN 3.000,00 por mês. Tal negociação também envolve
vender toras colhidas localmente, postes de bambu ou produtos de madeira usados para produzir
móveis e construir residências. O rendimento familiar dos produtos agrícolas é de cerca de 2.555.00
MZN, o que é ainda muito consistente com os dados de 2014. A maior parte deste rendimento é da
venda de colheitas ao longo das ruas ou estradas (aproveitando as pessoas que viajam entre vilas),
embora muitos também enviem os seus produtos. para áreas maiores, como Balama ou Montepuez.
A importância da venda de carvão vegetal é também realçada pelo facto de o rendimento do carvão
trazer cerca de MZN 1.200,00 por mês, o que é muito consistente com os dados de 2014. Em 2014,
a maioria dos agregados familiares (67,1%) indicou que partilhavam rendimentos ou dinheiro dentro
de suas famílias. Ao fazer a mesma pergunta aos agregados familiares em 2017, o SEBS constatou
que, em comparação com 2014, menos agregados familiares (31,3% em comparação com 67,1%)
admitem partilhar os seus rendimentos no agregado familiar. A Tabela 3.5 abaixo fornece uma
comparação entre a renda média mensal domiciliar registada em 2014 e 2017, respectivamente.
Embora pareça ter havido aumentos consideráveis nas rendas de actividades relacionadas ao
sector formal (emprego, pecuária, comércio e renda de aluguel) entre 2014 e 2017, os aumentos
nas rendas de actividades mais tradicionais de agricultura informal, uso de recursos naturais e
artesanato têm sido muito menores. É interessante que o rendimento das doações parece ter
diminuído. As rendas provenientes do trabalho agrícola triplicaram, sugerindo uma crescente
escassez de mão-de-obra e competição com outras fontes de renda. O aumento de cinco vezes na
renda da pecuária sugere demanda crescente e preços mais altos.
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Tabela 3.5: Rendimentos Mensais dos Agregados Familiares (2017 e 2014)
Categorias
Rendimento médio mensal 2017 Rendimento mensal médio 2014
Emprego

MZN 6,245.00

MZN 4,096.00

Pecuária

MZN 5,118.00

MZN 866.00

Comércio

MZN 3,287.00

MZN 300.00

Rendimento de renda

MZN 2,953.00

MZN 766.00

Renda de pesca

MZN 2,934.00

Nenhum listado

Trabalho de peça

MZN 2,768.00

MZN 2,005.00

Produtos agropecuários

MZN 2,555.00

MZN 2,393.00

Trabalho agrícola

MZN 1,989.00

MZN 525.00

Carvão

MZN 1,273.00

MZN 1,123.00

Doações

MZN 663.00

MZN 1,456.00

Artesanato

MZN 572.00

Nenhum listado

Fruta económica

MZN 332.00

MZN 311.80

Em termos de despesas, alimentos, roupas e utensílios domésticos ainda são responsáveis pela
maioria das despesas mensais das residências. No entanto, as despesas relacionadas às práticas
cerimoniais tradicionais e funerais também são significativas. Os meses de despesas mais altas são
os associados à estação seca, pois as famílias gastam mais dinheiro na compra de alimentos.
3.6.3

Uso de Recursos Naturais e Serviços Ecossistêmicos

Para este projecto, o uso de recursos naturais refere-se ao seguinte:
•
•
•
•
•

O uso de recursos naturais, como plantas [para cultura, subsistência (recintos de animais,
artesanato, tapetes, estruturas etc.), fins comerciais e/ou medicinais] e madeira (para
energia ou venda, como para fazer carvão ou construção));
Locais culturalmente significativos que normalmente estão associados a áreas florestais
específicas, colinas ou árvores e plantas que ocorrem naturalmente;
Água de rios e furos;
Caça de animais; e
Uso e plantio de terras férteis para produção agrícola (por meio de práticas de plantio
alternativo e/ou rotativo).

A maioria dos agregados está envolvida na colecta de lenha (95,5%), colecta de alimentos silvestres
(90,1%), colecta de palha (73,3%) ou uso de plantas medicinais das florestas florestais vizinhas
(67,6%). Muito poucos agregados familiares caçam carne para consumo próprio (3,2%), uma vez
que a carne de caça é geralmente vendida por caçadores. de estudo que serão extraídas são
utilizadas para a colecta de madeira.
3.6.4

Pecuária

Aproximadamente 90% dos agregados familiares estão envolvidos na produção de gado, com
frangos e/ou patos mantidos pela maioria das famílias. Cerca de 20% destes agregados familiares
possuem cabritos, dos quais apenas 4% possuem gado. Os animais são mantidos em recintos
habitualmente dentro e nos arredores das propriedades. Os animais domésticos geralmente
mantidos para fins de subsistência são galinhas, patos, porcos, pombos, cabras e ovelhas. As
galinhas e os patos também são mantidos para fins de subsistência e comerciais, enquanto as
cabras são frequentemente comercializadas localmente (troca). O preço das cabras, galinhas e
patos varia muito em função da época do ano e do tipo de animal (entre 350,00 e 2,500,00 MZN.
Existem vários mercados nas CAP onde se produz animais, embora a maioria dos animais seja
vendida a pessoas vindas para a área de outras áreas.
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Durante as DGFs, os pecuaristas foram questionados sobre seus maiores desafios. Para esta
questão, muitos referiram ter dificuldade em levar o gado para os animais. Os entrevistados
observaram que os mercados das comunidades oferecem oportunidades financeiras limitadas ou
perspectivas futuras de geração de renda familiar. Isso pode mudar com o desenvolvimento da mina
e aumentar a urbanização e a migração para a área.
3.6.5

Agricultura

Todos os agregados familiares nas CAPs tem machambas (campos cultivados) e tem pequenas
hortas alimentares em redor das suas propriedades. As principais culturas que são cultivadas pelas
comunidades afectadas são mandioca, milho, amendoim, milho, tomate, arroz, cana de açúcar,
ervilha, batata doce e uma variedade de grãos. Os agricultores consomem a maior porção de sua
colheita total, vende, uma pequena parte da colheita e mantêm sementes de suas colheitas
anteriores para futuro plantio. A maioria das famílias também suplementa suas dietas plantando
árvores frutíferas (principalmente em torno de suas propriedades), que incluem cajus, banana, coco,
papaia, manga e laranjeiras. A renda das frutas pode ser significativa, com frutas vendidas nos
mercados locais ou ao longo da estrada, juntamente com alguns de seus outros produtos agrícolas.
A maioria dos agregados familiares tem mais do que uma machamba (variando de 1 a 5 machambas
por agregado familiar), em que as culturas mais populares são gergelim, milho, mandioca, abóbora,
amendoim, batata doce e milho. Outras culturas que não são comumente cultivadas incluem
algodão, cana-de-açúcar e arroz. O arroz é geralmente plantado nas áreas de inundação ou ao
longo de linhas de drenagem e planícies aluviais de rios e córregos onde os solos são tipicamente
húmidos e ricos em nutrientes.
Os agricultores dependem inteiramente das chuvas para as culturas e têm duas épocas de
crescimento a cada ano. No entanto, alguma rega manual é praticada em produtos vegetais
cultivados nas terras baixas. Na primeira época de Outubro a Novembro, os agricultores cultivam
culturas alimentares, como milho, arroz e feijão em suas parcelas de alimentos. A época temporada
é de Março a Abril, quando a batata doce e os legumes são cultivados. As mulheres são mais activas
na agricultura e geralmente tendem a fazer suas colheitas diariamente. A maioria das culturas é
inter-consorciada. A agricultura itinerante é praticada onde a terra é desmatada de vegetação
natural. Os agricultores geralmente cultivam os terrenos limpos por aproximadamente três a quatro
anos, após os quais a terra é deixada em pousio por aproximadamente quatro anos antes que os
agricultores voltem a cultivar esses mesmos campos.
As principais ferramentas utilizadas nas machambas incluem machados e facões para desbravar a
terra, enquanto as enxadas são frequentemente usadas para arar a terra antes do plantio. Nenhum
fertilizante ou produto químico é usado e os campos são queimados após a colheita para restaurar
a fertilidade da terra. O preparo e o plantio da terra geralmente ocorrem de Novembro a Março, a
colheita de Abril a Junho e o desbravamento da terra de Julho a Outubro, embora essas datas
variem entre diferentes culturas. A Tabela 3.6 detalha a época geral de cultivo.
Tabela 3.6: Épocas Gerais de Cultivo de Culturas na Área de Estudo
Cultura
Época de Plantio
Milho
Novembro
Arroz
Outubro-Janeiro
Batata Doce
Dezembro
Amendoim
Junho
Mandioca e Feijão
Agosto-Janeiro
Repolho e Tomate
Março

As épocas de plantio começam com a chegada da estação chuvosa (início de Novembro). O final
da época chuvosa é normalmente associado à colheita e venda de produtos (Abril a Junho). Em
termos de papéis de gênero, os homens normalmente limpam e diluem a terra, enquanto as
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mulheres são as principais responsáveis pela colheita e plantio. Os homens são geralmente
responsáveis pela construção de estruturas de armazenamento de colheitaS.
De acordo com as conclusões relatório do Levantamento de Terra e Uso de Recursos Naturais e &
Avaliação de Impacto (CES, 2018): “a Comunidade de Nacate indicou que eles vendem entre 2550% da colheita total de todas as culturas e consomem o restante dentro da comunidade. A
Comunidade de Lapua indicou que eles vendem metade de sua colheita total e consomem a outra
metade durante as “boas safras”, mas indicaram que eles consomem a maior parte de sua colheita
total durante as “estações pobres”. A Comunidade de Mphuti indicou que eles geralmente vendem
metade de sua colheita total e consomem a outra metade, mas durante tempos difíceis
financeiramente eles tendem a vender 60% de sua colheita e consomem 40%. A Comunidade de
Matipane indicou que eles vendem 40% de sua colheita total e consomem 60%. A Comunidade
de Familia indicou que eles vendem metade de sua colheita total e consomem a outra metade. Da
mesma forma, a Comunidade de Nanhupo indicou que eles também vendem metade de sua
colheita total e consomem a outra metade.”
Durante as sessões de reunião, os agricultores foram convidados a elaborar os desafios que
enfrentam na agricultura. Em resposta a essa questão, muitos referiram-se a chuvas irregulares
(secas e/ou inundações), falta de acesso a sementes, fertilizantes e produtos químicos, além de
outros equipamentos agrícolas. Muitos também se referiram a doenças agrícolas, acesso limitado
a mercados e falta de assistência ou serviços agrícolas. Por exemplo, muitos agricultores
mencionam a necessidade de assistência na limpeza de terras agrícolas. Muitas machambas
também são queimadas por ervas daninhas pesadas, para as quais os tratores são necessários
para acelerar e simplificar a supressão vegetal da terra e do mato. Alguns agricultores mencionaram
que, se for necessário trabalho externo, eles têm que pagar cerca de 2.500,00 MT para alguém arar
uma porção de terra de 1 ha. De acordo com informantes do governo, o distrito tem quatro técnicos
que são os oficiais de extensão agrícola do distrito. Esta situação indica uma restrição potencial de
mão-de-obra à expansão da produção agrícola.
Aproximadamente 1.250 ha da área de estudo do projecto estão cobertos por machambas, bem
como numerosas frutas e outras árvores comercial ou nutricional . As comunidades locais
dependem fortemente da área do projecto proposta para atender às necessidades nutricionais de
suas famílias, e assim, o deslocamento económico e os possíveis impactos de curto e médio prazo
sobre a segurança alimentar provavelmente serão significativos, se não forem mitigados e geridos
de forma adequada.

3.7

SEGURANÇA ALIMENTAR E VULNERABILIDADE DOS AGREGADOS

3.7.1

Segurança Alimentar

A segurança alimentar é um conceito complexo e multifacetado, e inclui a disponibilidade de
alimentos, acessibilidade a fontes de alimentos, estabilidade alimentar, utilização de alimentos e
consumo de alimentos, conforme definido na tabela abaixo, juntamente com uma lista de
indicadores para cada componente.
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Tabela 3.7: Os componentes da Segurança Alimentar
Componente
Definição

Isso refere-se ao grau em que os
alimentos estão fisicamente disponíveis,
Disponibilidade
seja por meio de agricultura de
de alimentos
subsistência, uso de recursos naturais,
caça e pesca, seja em lojas e mercados.

Indicadores
Transporte de alimentos;
Sistemas de produção de alimentos;
Tempo (secas/inundações, etc.);
Uso de estoque de alimentos (subsistência
ou comercial);
• Conversão de alimentos para culturas de
rendimento; e
• Mudanças nas tarifas de importação e
exportação.
•
•
•
•

É assim que diferentes pessoas
conseguem aceder à comida. Nas áreas
rurais, uma variedade de meios é
Acesso e
geralmente empregada para se ter
estabilidade de acesso a alimentos, tais como o uso de
alimentos
suas próprias culturas ou sobras,
compra,
permuta,
empréstimo,
compartilhamento ou sistemas de
previdência social.

• Localização de machambas (distância
para caminhar etc.);
• Renda e distribuição dos agregados;
• Preços de alimentos; e
• Choques repentinos ou eventos (como
insegurança física ou eventos climáticos).

Utilização de
alimentos

A qualidade dos alimentos consumidos e
a capacidade da população local de
preparar e armazenar seus alimentos.

• Qualidade dos alimentos;
• Método ou preparação (as pessoas têm
utensílios de cozinha, por exemplo);
• Instalações de armazenamento; e
• Estado de saúde dos indivíduos que
consomem
alimentos
(doenças
endêmicas, falta de saneamento etc.).

Consumo de
comida

Refere-se à forma como os alimentos
são consumidos dentro de um agregado
familiar, geralmente indicado pela
quantidade de refeições consumidas por
dia e as despesas totais com alimentos.

• Número de refeições por dia;
• Consumo médio de refeição; e
• Gastos dos agregados com alimentos.

Uma vez que muito poucos agregados tem renda formal, eles, tendem a emprestar, trocar,
compartilhar ou confiar em seus próprios estoques de alimentos como estratégia de subsistência,
resultando em um padrão variável de segurança alimentar ao longo de um determinado ano.
A qualidade e disponibilidade das fontes de água é relativamente pobre na área, com alguns poços
secando na estação seca. Fontes de água limitadas, instalações sanitárias precárias e higiene
inadequada contribuem para doenças e doenças disseminadas pela preparação e / ou utilização de
alimentos. As instalações de armazenamento também são limitadas, pois nenhum agregado está
conectado à rede energética nacional, restringindo a capacidade de manter alimentos frescos. As
dietas dos agregados, portanto, variam sazonalmente e dependem de tipos de alimentos que podem
ser secos ou armazenados. A segurança alimentar e a estabilidade das comunidades locais são
vulneráveis e as mudanças nas estratégias de subsistência e acesso aos recursos naturais podem
ter efeitos prejudiciais sobre as famílias afectadas.
Os principais alimentos consumidos pelos agregados familiares são o feijão e a papa de farinha de
milho (xima), seguido do arroz, ervilhas, mandioca, sendo as aves e os peixes as principais fontes
de proteína. Dietas com alto teor de amido são a norma na área de estudo e na África subsaariana
rural em geral. Fontes de proteína, como carne de animais domésticos, como frango/patos, cabras
e carne bovina não são relatados a serem comidos frequentemente, eles geralmente são vendidos
por dinheiro em momentos de necessidade. O acesso a alimentos sazonais/árvores frutíferas é uma
parte essencial da dieta dos agregados. A maioria dos agregados relata o acesso às mangueiras,
com limão, banana, papaia e goiaba também sendo utilizadas por elas. Quando questionados sobre
como seus agregados obtinham seus alimentos, a grande maioria dos agregados indicava que
ambos cultivavam e compravam suas necessidades totais, sendo que poucos desses compravam
todos os seus alimentos (salários fixos ou assalariados), e uma minoria deles dependia totalmente
deles em suas próprias culturas para atender a essas necessidades nutricionais.
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Aproximadamente um quarto dos agregados inquiridos em 2017 relatou ter experimentado fome no
decorrer de um determinado ano - uma ocorrência anual (de Fevereiro a Abril sendo o período de
fome) - e isso indica que eles são inseguros. A maioria dos agregados familiares refere-se
geralmente a refeições apenas duas vezes por dia e uma vez por dia apenas durante períodos de
fome. É claro que os eventos de secas e inundações que são comuns na área de estudo podem
reduzir significativamente o rendimento das colheitas e, portanto, continua sendo o determinante
fundamental da segurança alimentar das famílias.
3.7.2

Vulnerabilidade dos Agregados

O termo “vulnerável” é definido como qualquer pessoa ou agregado familiar que possa sofrer
desproporcionalmente ou “enfrentar o risco de ser marginalizado pelos efeitos do reassentamento”
(Huggins e Lappeman, 2012). Para os fins deste relatório, pessoas vulneráveis são definidas como:
•
•
•
•
•
•
•

Pessoas/agregados muito pobres;
Os idosos;
Bebês e mulheres;
Crianças desabrigadas;
Pessoas com deficiência;
Agregados sem segurança de posse (sem título legal ou tradicional da terra); e
Agregados chefiados por mulheres.

Grupos particularmente vulneráveis não têm a flexibilidade social para resistir às tensões do
processo de reassentamento. Em qualquer comunidade em particular, certas secções da população
são mais vulneráveis a mudanças, tendo que adaptar ou mitigar seus meios de subsistência em
resposta a um novo ambiente. O desenvolvimento cria um ambiente em mudança, seja positivo ou
negativo, e obriga as comunidades a adaptar ou diversificar seus meios de subsistência para
acomodar tais mudanças. O levantamento de 2017 revelou que 14,2% dos agregados eram
chefiados por mulheres. Os agregados familiares chefiados por mulheres são especialmente
vulneráveis a quaisquer impactos induzidos pelo projecto, especialmente o deslocamento
económico, pelas seguintes razões:
•
•

•

Além de dirigir o lar, as mulheres também são responsáveis pelas tarefas domésticas diárias,
como lavar roupas, colectar madeira, cozinhar e cuidar das crianças. Isso significa que as
mulheres que chefiam os agregados precisam trabalhar mais;
Esta responsabilidade acrescida agrava os encargos de pobreza vivenciados pelos
agregados familiares chefiados por mulheres, pois são também responsáveis por tarefas
predominantemente consideradas tarefas masculinas, tais como finanças domésticas,
agricultura, tomada de decisões e manutenção de propriedades.
Estas responsabilidades tornarão mais difícil para estas mulheres:
o participarem dos processos de consulta, tomada de decisão e implementação do PAR e
assegurar que seus direitos e direitos sejam adequadamente abordados, e
o arrumar seus pertences e movê-los, reconstruir suas habitações e limpar e cultivar novas
terras.

Embora na minoria,1.8% da população pesquisada tem mais de 65 anose esses cidadãos devem
ser considerados vulneráveis por várias razões. Eles terão mais dificuldade em arrumar seus
pertences e movê-los, reconstruindo suas habitações e limpando e cultivando novas terras. Além
disso, os níveis geralmente mais altos de analfabetismo e baixa escolaridade os prejudicarão
durante qualquer processo de desenvolvimento. Os idosos também são mais frágeis e vulneráveis
a doenças. Elesprecisarão de serviços de saúde adicionais que geralmente não estão disponíveis
para os moradores na área de estudo Nenhum apoio é fornecido localmente pelo estado sob a
forma de pensões se eles não contribuíram para o esquema nacional durante o curso de sua vida
profissional e isso é aplicável à maioria das CAPs da área do projecto devido ao facto de que a
maioria deles nunca esteve em emprego assalariado formal.
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Muitas comunidades confirmaram que tinham crianças com deficiências em suas comunidades,
bem como famílias chefiadas por crianças. A falta de serviços educacionais e de saúde apoiados
pelo governo adequados para crianças deficientes e famílias chefiadas por crianças expõe a maioria
dessas famílias a uma série de vulnerabilidades, como doenças crônicas e falta de escolaridade.
Estes agregados familiares também dependem normalmente da assistência da família e dos
vizinhos e podem ter dificuldade em obter essa assistência nos casos em que a sua família e
vizinhos também têm de lutar com o processo de reassentamento e mudança social.

3.8

RESUMO DA DECLARAÇÃO DE LINHA DE BASE SOCIOECONÓMICA

É evidente, a partir das descobertas do estudo, que a maioria das famílias das CAPs
essencialmente envolve-se em estratégias de subsistência que são quase totalmente subsistentes
na natureza e, notavelmente, dependentes da actividade agrícola. As pessoas são pouco educadas,
com poucos dos adultos pesquisados tendo completado a escola secundária, e muito poucos destes
subsequentemente atingindo uma educação superior ou alguma forma de treinamento vocacional.
As pessoas também não possuem habilidades que poderiam, de outra forma, configurá-las no
mercado económico mais amplo. Como tal, espera-se que o potencial conjunto de mão-de-obra das
CAPs possa fornecer ao projecto apenas candidatos em grande parte não qualificados.
Compreensivelmente, o acesso à terra, o cultivo e a utilização de recursos naturais é crucial para a
sobrevivência das famílias. A maioria dos agregados inquiridos obteve a posse da terra através da
sua autoridade tradicional, com mais de um quarto destas famílias a herdarem estes direitos de
posse. Apenas uma minoria dos agregados inquiridos indicou que alugam parcelas de terra para
produção agrícola, pagando este aluguel por meio de troca recíproca de trabalho doméstico,
indicando a existência de um sistema informal de troca de trabalho entre estas famílias.
O produto agrícola é em grande parte para consumo doméstico, com uma minoria de famílias
relatando estar a vender todas as suas colheitas. Mandioca, milho, feijão, cereais, leguminosas e
legumes são as principais culturas sendo plantadas e colhidas na área de estudo. Muitas culturas
também são consorciadas, especialmente como feijão e outros vegetais. Os recursos naturais são
colhidos de forma semelhante para consumo próprio, com vendas limitadas relatadas. A ingestão
de alimentos é alta em amido e é frequentemente compartilhada entre as famílias, especialmente
nos períodos entre as colheitas agrícolas - uma resposta chave de enfrentamento da insegurança
alimentar em tempos de estresse ou escassez. Muitos entrevistados disseram que não têm comida
suficiente para comer, com os meses de Fevereiro a Abril, sendo o período de maior insegurança
alimentar.
Muito poucas pessoas são empregadas no sector formal, com o emprego regular limitado aos
sectorespúblico e de mineração. Como tal, o trabalho não regular e o sector informal desempenham
um papel substancial nas economias diárias das famílias inquiridas (comércio, agricultura de
subsistência, trabalho agrícola, artesanato, produção de carvão, etc.). A grande maioria dos
agregados familiares recebe os seus rendimentos da produção agrícola e, como foi detalhado
acima, muito poucos agregados familiares estão a ganhar rendimentos de emprego regular
(principalmente referindo-se a emprego formal com salários fixos).
A pecuária (produção pecuária) e a pesca não são grandes contribuintes para a segurança alimentar
das famílias ou para a sua estratégia geral de subsistência. Poucas famílias parecem possuir e criar
gado, ou caçar carne de animais selvagens, para ganho comercial.
As CAPs da área de estudo sobrevivem buscando uma variedade de estratégias de subsistência,
misturando actividades de subsistência e baseadas em dinheiro (comércio informal, trabalho
assalariado periódico, produção de carvão etc.), cuja agricultura de subsistência é a mais crucial.
Além da agricultura, as pessoas dependem fortemente de seu ambiente para a colecta de uma
ampla variedade de recursos naturais, por uma série de razões, como alimentos, medicamentos,
combustível, materiais de construção, etc. Esses recursos são colectados principalmente, mas não
somente, por mulheres, e formam uma componente adicional significativa para a cesta de nutrição
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e necessidades gerais das famílias. Como tal, qualquer actividade deo projecto proposto que possa
impactar ou reduzir essas estratégias de subsistência e fontes de renda precisará ser entendida
pelo proponente do projecto. Existem numerosas famílias vulneráveis presentes entre as CAPs
directas e a empresa precisará identificar e monitorar, caso estas sejam afectadas pelas actividades
do projecto.
A área de estudo também tem falta em termos de bens públicos e prestação de serviços. A
capacidade do governo para cumprir esses mandatos é altamente limitada. Como resultado, os
habitantes da área de estudo exibem um baixo nível esperado de educação básica ou secundária,
apenas acedem a serviços de saúde em momentos de emergência e, na maioria das vezes, estão
isolados de centros ou vilas onde esses serviços limitados estão disponíveis.

3.9

NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO

A comunidade sente que o projecto pode ajudar da seguinte maneira:
•
•

•
•
•
•
•

•

Providenciar compensação adequada pela perda de habitações, terra e meios de
subsistência e os custos de mudança.
Fornecer apoio a escolas primárias e/ou secundárias através do fornecimento de mais
secretárias, cadeiras, material escolar, sanitários e melhor abastecimento de água. Isso
ajudará as comunidades locais a longo prazo a melhorar sua capacidade de aproveitar as
novas oportunidades económicas que são criadas como resultado do desenvolvimento do
projecto.
Construção de mais poços e furos ou melhoramento dos existentes e assistência no
desenvolvimento de capacidade local para manute-los.
Fornecer fontes alternativas de energia (como a energia solar) à necessidade de residências
ou instalações (como algumas escolas ou centros de saúde, por exemplo).
Oferecer oportunidades directas de emprego e desenvolvimento de habilidades;
Oferecer oportunidades económicas indirectas por meio do aumento da demanda por bens
e serviços, apoio às Pequenas, Médias e Micro Empresas (PMME) e melhoria indirecta da
base de habilidades na área.
Fornecer apoio para a intensificação da produção agrícola local, melhorando o acesso dos
agricultores aos mercados e criando novos empregos e oportunidades de geração de renda.
Isso é importante no contexto das transferências de terra, reassentamento e migração
interna que aumentarão a pressão sobre o restante da terra comunal e os recursos naturais
nas áreas circundantes .
Proporcionar às comunidades afectadas locais acesso compartilhado aos recursos naturais
que são removidos das áreas de mineração e reabilitar áreas mineradas após a mineração,
para garantir o fornecimento contínuo de recursos naturais a longo prazo que fazem uma
contribuição tão significativa para os meios de subsistência locais e necessidades básicas.

As afirmações expostasacima devem ser consideradas pela Suni ao identificar projectos ou
programas que possam ajudar as CAPs durante as fases de desenvolvimento e operação dos
projectos.
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4

PRINCIPAIS QUESTÕES QUE INFORMAM A AVALIAÇÃO DO
IMPACTO SOCIAL

Um resumo das questões benéficas e prejudiciais, riscos e impactos previstos para o projecto
proposto é apresentado nas secções abaixo.

4.1

BENEFÍCIOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÍVEL DISTRITAL

Ambas oportunidades económicas directas e indirectas serão criadas como resultado do projecto
proposto. Se os serviços da área circundante e dos membros da comunidade forem comprados
pela mina e seus funcionários, o projecto aumentará a quantidade de fluxo de caixa para as
comunidades afectadas e assentamentos menores dentro da área maior do projecto. O
melhoramento da infraestrutura e dos serviços na área como um resultado do projecto também será
benéfico para os residentes na área do projecto. O crescimento económico na área resultante do
projecto também poderia atrair profissionais mais qualificados (isto é, empreendedores, artesãos,
professores e profissionais de saúde) dispostos a se mudar para essa área e disponibilizar seus
serviços.
Os seguintes benefícios podem ser obtidos:
•

•

•

Oportunidades económicas: oportunidades directas e indirectas serão criadas (aumento na
entrada de dinheiro para a vila nas imediações da mina; serviços melhorados; melhorias
potenciais no acesso à prestação de serviços básicos para os residentes; e benefícios
económicos directos do emprego e novas oportunidades de geração de renda).
Benefícios de emprego: possivelmente resultando em um aumento na base de habilidades na
área. No entanto, a falta geral de competências na área de estudo reduz o potencial de
oportunidades de emprego a longo prazo disponíveis para os residentes locais, a menos que a
formação seja fornecida, caso em que a base de competências aumentará entre a população
local.
Desenvolvimento social: as iniciativas devem assumir a forma de um Plano de Desenvolvimento
Social (PDS) dedicado a ser desenvolvido pela empresa em consulta com as principais partes
interessadas.

O projecto resultará em benefícios económicos directos nos níveis provincial e nacional, e qualquer
renda gerada pela operação de mineração aumentará significativamente a base tributária do país.

4.2

AQUISIÇÃO DE
ECONÓMICO

TERRAS,

REASSENTAMENTO

E

DESLOCAMENTO

Um Plano de Acção de Reassentamento (PAR) precisará ser desenvolvido para abordar os
agricultores e famílias potencialmente afectadas pela pegada do projecto, bem como as CAPs que
podem estar sujeitas a deslocamento físico e reassentamento, a saber, a Comunidade de Mphuti.
O PAR precisará ser desenvolvido e aprovado pelas autoridades relevantes antes do início das
actividades de construção da infraestrutura do projecto que terá impacto nas áreas substanciais de
terras agrícolas das CAPs que estão actualmente sendo cultivadas na área do projecto. A
identificação de terras agrícolas alternativas suficientes para essas CAPs provavelmente será um
grande desafio, dada a quantidade muito limitada de terras adequadas que estão disponíveis nas
proximidades dessas CAPs. Da mesma forma, a identificação de terras adequadas para moradia
substitutiva para agregados potencialmente reassentados também será um desafio significativo,
dado o facto de que áreas adjacentes a essas comunidades também serem densamente cultivadas
por comunidades circunvizinhas, com locais de reassentamento mal escolhidos muito
provavelmente com impactos directos significativos sobre os agricultores actualmente não previstos
para ser afectado pela disposição do projecto e suas actividades.
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4.3

PERTURBAÇÃO NO ACESSO AOS RECURSOS NATURAIS

A operação de mineração limitará o acesso às áreas de recursos naturais actualmente utilizadas
(plantas medicinais, lenha, fontes de água etc.). Isso pode afectar as rotas de acesso existentes
nas quais as comunidades locais dependem para chegar a essas áreas e pode tornar o acesso a
recursos naturais mais demorado. Não será possível projectar a mina completamente para a
perturbação das rotas de acesso de peões existentes e os habitantes não poderão usar asrotas de
acesso criadas pela empresa durante a construção e operação, uma vez que a Suni pretende cercar
o limite do local para mitigar o risco de tráfego da população a pé e de animais para a operação e
os peões.. Haverá, no entanto, uma via de acesso através do local, como actualmente existe, e será
criada uma via de acesso a sudeste do local, que poderá ser utilizada pelas comunidades locais.
Uma vez realocadas as machambas, não haverá necessidade de acesso ao local, mas as
comunidades ainda precisarão de ter acesso às áreas ao sul da área de mineração agora cercada.
Uma consideração cuidadosa sobre como manter as rotas de acesso a essas áreas de recursos
naturais para o sul terá que ser uma medida de mitigação primária implementada pela Empresa.
Essas rotas e medidas de mitigação terão que ser desenvolvidas em conjunto com as CAPs
afectadas e outros usuários.

4.4

ESTRATÉGIAS DE SUBSISTÊNCIA

Prevê-se que o projecto tenha um impacto significativo sobre as estratégias de subsistência das
CAP actualmente empregadas por eles, principalmente a extensiva agricultura de subsistência e o
uso de recursos naturais que ocorrem dentro dos limites do projecto proposto. Famílias ou
comunidades inteiras que estão sujeitas a reassentamento (Mphuti potencialmente) que estão
cultivando e colhendo na área do projecto serão mais significativamente afectadas em termos de
suas estratégias actuais de subsistência. Como é provável que a realocação física ocorra, é
necessário assegurar que seus níveis actuais de produção agrícola, uso de recursos naturais e
potencial de geração de renda em dinheiro sejam pelo menos mantidos, de preferência melhorados,
para mitigar esses impactos previstos. Potenciais medidas de mitigação que precisarão ser
consideradas e negociadas durante o processo de desenvolvimento do PAR são: 1) maneiras de
facilitar a intensificação do cultivo (produzindo mais em menos terra) e 2) o Desenvolvedor criando
a oportunidade para as PAPs colherem todos os recursos naturais de as áreas a serem mineradas
antes do início das actividades de mineração.

4.5

VULNERABILIDADE DOS AGREGADOS

As CAPc são caracterizadas por uma proporção significativa de agregados chefiados por
mulheres e crianças, e agregados com pessoas portadoras de deficiência. Estes são
classificados como agregados familiares vulneráveis e, em linha com as actuais orientações sociais,
terão de ser priorizados em termos de compensação e outras formas de apoio, pois a perda das
suas machambas pode comprometer a segurança alimentar, uma vez que os agregados familiares
já são vulneráveis e menos resiliente à mudança social.É fundamental, portanto, que a empresa os
identifique definitivamente durante o processo de desenvolvimento do PAR e garanta que eles
sejam atendidos adequadamente. As famílias vulneráveis devem ser priorizadas para receber os
benefícios do projecto e as oportunidades de emprego em potencial. Este será um dos mais difíceis
impactos induzidos pelo projecto para mitigar e geriar com sucesso, e atenção é dada a este aspecto
para a empresa priorizar em seus esforços de planeamento e gestão. Quaisquer agregados
familiares vulneráveis devem ser priorizados para receber benefícios do projecto e potenciais
oportunidades de emprego

4.6

IMIGRAÇÃO

Existe uma forte probabilidade de que a operação prospectiva de mineração atraia mão-de-obra
migrante em busca de oportunidades de emprego. Os residentes da área de estudo são em grande
parte pobres e sem instrução, o que significa que a mão-de-obra mais educada e qualificada
certamente será necessária em áreas como Montepuez, Pemba e outros lugares. Tal afluxo pode
potencialmente fazer com que algumas das comunidades existentes das CAPs expandam-se
significativamente em um curto espaço de tempo, bem como resultar em um excesso de oferta
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temporária de mão de obra que poderia resultar em conflito social dentro dessas comunidades. Tal
como acontece com a maioria dos impactos sociais, a migração interna também pode ter um
impacto positivo em termos de proporcionar aos habitantes locais oportunidades de arrendamento
e outras pequenas empresas devido ao aumento da procura de produtos locais e outros bens, bem
como oportunidades de intercâmbio cultural. Esse crescimento no mercado local também poderia
estimular a agricultura e apoiar a intensificação da produção. Embora esse tipo de afluxo e
movimento populacional seja considerado muito além do controle dos desenvolvedores de
projectos, a literatura disponível observa que, se totalmente incontrolado, esse afluxo pode ameaçar
a segurança do projecto se não for monitorado e gerido o máximo possível pela empresa. Assim,
ele deve ser gerido pela empresa como um risco de projecto. Os candidatos a emprego mais pobres
(se de facto vierem para a área na esperança de emprego) provavelmente instalar-se-ão na área
do projecto e não na Vila de Balama, já que é mais fácil e mais barato fazê-lo.Os impactos directos
e indirectos associados a um afluxo de trabalhadores e expatriados provavelmente terão impactos
significativos sobre as comunidades da CAPs, pois geralmente resultam em muitos impactos à
saúde, mudanças sociais, culturais, económicase políticas dentro dessas comunidades. Isso
precisará ser monitorado e gerido de perto pela empresa, pelas CAPs e pelas partes interessadas
relevantes do governo.

4.7

ALTERAÇÕES NOS SISTEMAS E ESTRUTURAS SOCIAIS

Os sistemas sociais e estruturas evoluíram na área de estudo ao longo de gerações e não são
estáticos, mas geralmente respondem dinamicamente a quaisquer mudanças impostas em seu
ambiente ou contexto social. Qualquer desenvolvimento da escala do projecto proposto resultará
em uma mudança social muito rápida e significativa. A influência do projecto nos sistemas e
estruturas sociais das várias comunidades é susceptível de ser vivenciada de várias maneiras tanto positiva como negativa. As actividades de construção e mineração, aumento do tráfego de
veículos, intensificação da actividade económica e a melhoria das ligações económicas/de mercado
são todas prováveis de alterar a natureza rural predominante nesses assentamentos das CAPs e
estimular o desenvolvimento urbano. Desenvolvimentos desta magnitude estão frequentemente
associados a mudanças nas estruturas sociais e tensões associadas e patologias sociais. Estes
podem estar relacionados a uma variedade de factores, incluindo o afluxo de pessoas de fora em
busca de emprego, aumento de riqueza ou circulação de dinheiro nessas comunidades que
conduzem a uma dependência na renda em dinheiro e a um afastamento da produção agrícola de
subsistência, a introdução ou aumento de doenças transmissíveis, aumento da criminalidade,
perturbação das hierarquias tradicionais, bem como conflito aberto, se não forem geridos
adequadamente. As instituições locais de governação também experimentarão um súbito aumento
na demanda da sua atenção e participação em novos desenvolvimentos e processos (incluindo o
processo do PAR) que são completamente novos e estranhos para eles e aos quais eles podem se
esforçar para se adaptar. As capacidades limitadas de provisão de serviços sociais e de saúde na
área do projecto serão potencialmente prejudicadas se ocorrer um afluxo populacional significativo
na área.

4.8

CONFLITO NA COMUNIDADE

O aumento da pressão sobre terras, recursos naturais e serviços sociais limitados é quase certo de
acontecer como resultado do projecto e isso pode conduzir a tensões - especificamente em torno
do acesso a serviços de saúde e educação. O conflito intra-comunitário pelo acesso a empregos
também pode ser previsto dentro e entre as CAPs directas, se as expectativas em torno dessas
oportunidades e a maneira como elas são alocadas não forem cuidadosamente geridas pela
empresa e suas contratadas. O conflito pode, e geralmente surge do deslocamento económico da
CAP (agricultores) em contextos de projectos de mineração comercial. É possível que os
agricultores que não sejam afectados pela actividade do projecto possam ficar ressentidos por,
embora não serem elegíveis para a compensação, ainda se sentirem com direito a mesma. Isso
pode, possivelmente, criar tensão entre os agricultores vizinhos (não compensados) e os
agricultores compensados, especialmente se estes últimos estiverem a utilizar machambas
adjacentes, ou mesmo a expandirem para áreas de terras agrícolas não afectadas, ao custo
percebido pelos agricultores não compensados. É importante que quaisquer receios ou percepções
que a CAP e os agricultores afectados tenham em torno desta questão sejam dissipados através
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do processo de engajamento das partes interessadas no PAR, negociações de compensação e
sessões de divulgação de relatórios que serão realizadas durante as fases de desenvolvimento e
implementação do PAR.

4.9

SAÚDE E SEGURANÇA DA COMUNIDADE

Questões gerais de segurança serão importantes devido à proximidade dos assentamentos às rotas
de acesso existentes e potenciais futuras para as operações da mina. A operação da mina pode
representar graves riscos de segurança para os indivíduos que entram em áreas de alto risco da
mina sem autorização, bem como comunidades que vivem ao longo de corredores de transporte
que estarão sujeitas a um aumento no tráfego de veículos. Se a mina bloquear rotas de acesso
importantes para os recursos naturais e não forem identificadas alternativas de rotas seguras, os
membros da comunidade podem ficar tentados a atravessar a área da mina, expondo-se a riscos
de segurança ou assédio do pessoal de segurança. Acidentes envolvendo moradores locais
carregam um elevado risco ao projecto e podem rapidamente se tornar uma fonte de conflito com
as CAPs. A migração interna e o aumento da força de trabalho empregada na área podem impactar
negativamente nos padrões de saúde das pessoas nas comunidades na área do projecto. Isso, no
entanto, precisa de ser entendido dentro do contexto de várias questões. As taxas de malária são
elevadas na área e é provável que a migração interna aumente estas taxas de infecção. Um
aumento nos níveis de HIV/SIDA e outras Infecções/Doenças de Transmissão Sexual também é
uma preocupação. As taxas de infecção actuais das CAPs na área do projecto não são conhecidas,
mas a migração interna e a urbanização podem aumentar as taxas dessas doenças e infecções.

4.10

QUALIDADE DO AR

A geração de poeira poderia, potencialmente, ter impacto na saúde da comunidade e dos
trabalhadores devido a concentrações elevadas de partículas em suspensão (PM10), especialmente
ao longo de estradas de acesso e áreas desmatadas, bem como das actividades de detonação
previstas de ocorrer na fase de mineração do projecto. O impacto de níveis elevados de poeira pode
resultar em um impacto de significância substancial, especialmente quando as cavas de mineração
(actualmente estimadas em cerca de 600 metros a partir da comunidade de Mphuti) e estradas
estão situadas muito próximo das comunidades. Além disso, a poeira pode ser gerada quando os
rejeitos secam, pois são susceptíveis à dispersão pelo vento. Estratégias de mitigação de poeira
devem ser implementadas para mitigar esses riscos.

4.11

RUÍDO E VIBRAÇÃO

A operação da mina causará um aumento nos níveis de ruído ambiente nas áreas circundantes. Os
moradores que vivem adjacentes à área do projecto serão mais afectados pelo ruído, tanto durante
as fases de construção quanto de operação. A vibração das actividades de detonação que terão
lugar na fase de mineração é provável que tenha um impacto de significância elevada que pode ser
mitigado usando práticas padrão da indústria para reduzir os níveis de ruído e vibração. O efeito
disso nas comunidades adjacentes e na força de trabalho será, no entanto, significativo se as CAPs
mais próximas das cavas de mineração a céu aberto (Mphuti) não forem reassentadas.

4.12

PAISAGEM E AMENIDADE VISUAL (SENSO DE LUGAR)

A paisagem natural da área será significativamente rompida por meio do estabelecimento da mina.
Os impactos visuais e paisagísticos serão significativos para as comunidades da CAP, devido à sua
proximidade à mina. Os impactos visuais das cavas, planta, despejos de rocha estéril e instalações
de armazenamento serão significantes. Como resultado da actividade de mineração, a vegetação
será desmatada, serão construídas grandes estruturas industriais, veículos e equipamentos de
terraplenagem tornar-se-ão familiares na paisagem. A operação também resultará em um aumento
significativo no tráfego de veículos na área, e isso pode ocasionar o aumento de impactos visuais e
de ruído para as comunidades situadas ao longo das estradas na área do projecto. A mitigação da
fase operacional e de descomissionamento destes impactos de “senso de lugar” é muito difícil de
alcançar. No entanto, dado que já existem na área uma pedreira operacional e uma grande
instalação de construção, a comunidade local estará mais ciente desses desenvolvimentos de
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grande escala, e como eles impactam na qualidade da paisagem e no “senso de lugar”. Portanto, o
impacto é considerado baixo após a mitigação.
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5

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS

5.1

RESUMO DOS IMPACTOS PREVISTOS

As questões e impactos associados ao projecto proposto estão resumidos na Tabela 5.1 abaixo. As
questões e impactos são avaliados usando a metodologia explicada no Capítulo 1 para as fases de
construção, operação e descomissionamento do projecto. As medidas de mitigação e/ou melhoria
são recomendadas para cada questão nas secções que seguem.
Tabela 5.1: Potenciais Questões Socioeconómicas e Impactos Associados
Questão
Impacto
Fase de construção
Acesso reduzido da CAP às terras agrícolas
Aumento da insegurança alimentar
Aquisição de
Redução do acesso aos recursos naturais e bens e serviços do ecossistema
terras
Impacto nos recursos do património cultural (túmulos, locais sagrados, etc.)
Perda do “senso de lugar”
Provisão de oportunidades de emprego directas e indirectas
Aumento de oportunidades económicas
Desenvolvimento Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Económico
Conflito localizado na comunidade devido à percepção de distribuição diferencial de benefícios e
do afluxo de migrantes
Aumento da demanda nos serviços e capacidade do governo local
Aumento da concorrência pelos recursos naturais
Aumento da pressão na infraestrutura social limitada do Distrito
Migração interna Aumento da concorrência ou conflito sobre os benefícios do projecto entre migrantes e
residentes locais
Aumento de patologias sociais, prostituição, pequena criminalidade e violência doméstica
Impacto da poeira devido ao aumento do tráfego e melhoramento da estrada
Aumento do ruído e do tráfego devido as estradas melhoradas
Riscos à saúde,
Aumento de riscos de segurança devido a estradas melhoradas
segurança e
Aumento da segurança e riscos de protecção devido a um afluxo de pessoas
protecção
Aumento do risco de transmissão de doenças e prostituição
Maior vulnerabilidade do agregado
Fase Operacional
Provisão de oportunidades de emprego directas e indirectas
Aumento de oportunidades económicas
Desenvolvimento Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Conflito na comunidade devido a benefícios diferenciais percebidos
Económico
Oportunidades de desenvolvimento social
Aumento da demanda por serviços e capacidade do governo local
Impacto da poeira devido ao aumento do tráfego e melhoria da estrada
Maior ruído e do tráfego devido as estradas melhoradas
Riscos à saúde,
Aumento dos riscos de segurança devido a estradas melhoradas
segurança e
Aumento de riscos de segurança e protecção devido a um afluxo de pessoas
protecção
Aumento do risco de transmissão de doenças e prostituição
Maior vulnerabilidade dos agregados
Fase de Descomissionamento
Redução de oportunidades de emprego directo e indirecto
Desenvolvimento
Redução de oportunidades económicas
Económico e
Redução de oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Emprego
Impactos nas estratégias locais de subsistência
Impactos Cumulativos
Aumento da pressão nos serviços sociais existentes e instituições do governo
Maior conflito no acesso aos benefícios de vários projectos na área de estudo
Perda total de sentido de lugar ou identidade da comunidade
Maior congestionamento de tráfego e degradação de estradas
Maior emprego e oportunidades económicas
Desenvolvimento de capital humano (treinamento e desenvolvimento de habilidades)
Aumento da consciencialização em saúde e segurança
Desenvolvimento da comunidade e melhoria da infra-estrutura social

Os impactos socioeconómicos são complexos e dinâmicos e, portanto, os seguintes aspectos
devem ser observados no que concerne aos impactos identificados:
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•
•
•
•

Os impactos socioeconómicos são cumulativos e sinérgicos (ou seja, interactivos e
interdependentes).
Os impactos socioeconómicos podem alterar as dinâmicas da comunidade e processos sociais.
O projecto é, portanto, um de vários possíveis factores que contribuem para essa mudança
contínua.
Os impactos socioeconómicos são, muitas vezes, negligenciados e inevitáveis, tornando-os
difíceis de mitigar. As medidas de mitigação são, frequentemente, estratégias para gerir
mudanças, em detrimento de evitar impactos.
Os impactos socioeconómicos não são facilmente mensuráveis e a avaliação é muitas vezes
subjectiva. Os impactos, portanto, precisam de ser comunidados por uma compreensão clara
dos processos sociais e conhecimento da CAP.

Para contextualizar os potenciais impactos das actividades de mineração na CAP, são levados em
consideração os impactos (ou status quo) existentes, associados ao actual uso da terra e condições
socioeconómicas. Essa linha de base ou status quo é usada como a comparação em relação à qual
os impactos esperados do projecto são avaliados. As principais questões identificadas no Capítulo
4 são discutidas abaixo.

5.2

IMPACTOS RESULTANTES DA FASE DE CONSTRUÇÃO

5.2.1

Questão 1: Aquisição de Terras e Reassentamento Físico

O projecto proposto necessitará uma tomada de terra (a área de terra que é necessária para a
construção e operação do projecto) e, portanto, desencadeará impactos associados à aquisição de
terras (reassentamento físico e deslocamento económico). Existem extensas áreas de machamba
encontradas na área da pegada ecológica de desenvolvimento do projecto, e perturbações a estas
práticas existentes de uso da terra, bem como acesso reduzido aos recursos circundantes, são
potencialmente muito significativas. Os impactos avaliados nesta secção de aquisição de terras são:
•
•
•
•
•
•

Acesso reduzido a terras agrícolas;
Aumento da insegurança alimentar;
Acesso reduzido aos recursos naturais e bens e serviços ecossistémicos;
Perturbação de campas e locais sagrados;
Perda de “senso de lugar”; e
Impactos associados ao reassentamento físico.

As comunidades locais dependem da terra para a agricultura de subsistência, bem como para uso
dos recursos naturais. A segurança alimentar das comunidades locais é vulnerável a mudanças de
estratégias de subsistência, em particular, na agricultura de subsistência e acesso aos recursos
naturais. Os impactos directos incluem o aumento da pressão nas fontes de alimentos locais e uma
maior dependência da CAP na economia monetária, reduzindo o seu padrão de vida ou a
capacidade de aceder aos recursos naturais. Portanto, qualquer perda total ou parcial de acesso a
essa terra e recursos naturais, juntamente com uma falta geral de acesso aos mercados locais de
alimentos, pode indirectamente resultar em maior insegurança alimentar na área de estudo, se não
for activamente gerida pelo proponente. Actualmente existem estratégias alternativas de
subsistência e actividades de geração de renda limitadas disponíveis para a CAP na área de estudo,
e prevê-se que o projecto tenha um impacto significativo sobre os meios de subsistência locais, se
não for adequadamente mitigado. No entanto, o provável aumento na demanda de bens e serviços
produzidos localmente, como resultado do desenvolvimento e migração interna, também criará
novas oportunidades económicas para os agricultores e residentes locais. Medidas para optimizar
esses benefícios devem ser identificados e explorados com as partes interessadas e afectadas.
A maioria dos impactos que poderiam ser experimentados através do processo de aquisição de
terras serão negativos de significância elevada sem a implementação das medidas de mitigação
descritas acima. O potencial reassentamento físico da comunidade de Mphuti será altamente
pertubador para essas comunidades, com a identificação de áreas de acolhimento adequadas para
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reassentamento, bem como terras agrícolas alternativas, um desafio significativo para a empresa e
seus consultores de reassentamento cuidarem. Se estes desafios puderem ser abordados com
sucesso nas fases de desenvolvimento e implementação do PAR, 1) estratégias de subsistência
existentes ou alternativas da CAP serem mantidas ou complementadas, 2) preocupações de
segurança alimentar serem abordadas e 3) ser possível a provisão de alternativas de oportunidades
de geração de renda, esses impactos serão reduzidos para significância negativa moderada. O PAR
incluirá uma avaliação agrícola detalhada de todas as terras e posses afectadas para desenvolver
estratégias de compensação e matrizes de direito apropriadas.
O PAR terá de ser realizado de acordo com o Regulamento de Moçambique sobre o Processo de
Reassentamento resultante de Actividades Económicas (2012) e o Decreto Ministerial Nº 155/2014
sobre o Regulamento Interno para a Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão Técnica
do Reassentamento. Existem vários potenciais impactos indirectos associados à perda de terras
agrícolas, que incluem, mas não se limitam a:
•
•
•
•
•

Insegurança alimentar;
Perda de geração de renda e pobreza financeira;
Perda de status e senso de importância dentro da comunidade;
Impactos na saúde associados a deficiências nutricionais e níveis elevados de stress;
Ruptura das estruturas sociais comunitárias e familiares existentes e redes de apoio como
resultado do reassentamento físico para áreas de acolhimento novas ou alternativas, e potencial
conflito com os habitantes das áreas de acolhimento;
Dependência social nos programas de apoio ou ajuda do governo; e
Alterações nas estratégias de subsistência e geração de renda.

•
•

Cemitérios, campas e locais sagrados são essenciais para a identidade cultural e social das
comunidades locais. A perturbação ou a restrição de acesso a esses locais pode prejudicar as
tradições e a cultura mantidas pelas comunidades em favor das actividades do projecto proposto.
Havia campas e locais sagrados observados e registados dentro da área do projecto e é possível
que existam mais locais dentro desta área e possam ser descobertos durante as fases de
planeamento, construção e operação do projecto proposto.
As necessidades de aquisição de terras do projecto quase certamente afectarão o património
cultural e tradicional das comunidades vizinhas, seja através de distúrbios às campas e locais
sagrados, ou como uma perda de “senso de lugar” que poderia ser experimentado pelas
comunidades de acolhimento (ou CAP). O “senso de lugar” refere-se à identidade e significado que
as comunidades mantêm por uma determinada área ou lugar. É composto por uma combinação de
características que tornam o local único e significativo. Existem três aspectos do “senso de lugar”
que são considerados, nomeadamente:
•

Apego sob uma perspectiva pessoal ou de grupo (terra da comunidade, memória da terra,
conhecimento e valores);
Processo psicológico (sentimentos dos próprios moradores da terra, suas experiências na terra
ou o sentido de orgulho, amor ou lembranças associadas à terra); e
Atracção física do local (a beleza da área, atracção física e social ou seu potencial).

•
•

Esse senso de lugar pode ser directamente impactado pela construção do projecto proposto, bem
como indirectamente através de um afluxo de pessoas de vários grupos étnicos e origens culturais
e devido às mudanças associadas ao crescimento económico e outras influências externas. O
“lugar” como as pessoas actualmente conhecem e vivenciam mudará, e como elas se relacionam
com essas mudanças influencia a significância geral do impacto para elas.
Medidas de mitigação:
São recomendadas as seguintes medidas de mitigação e melhoria que serão incorporadas no
desenvolvimento e implementação do PAR:
•

O proponente deve identificar, monitorar e reportar quais famílias e seus bens, que vivem em
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•

•

•

•

•
•

•

locais dentro da área do projecto proposto, serão afectados tanto pelo reassentamento físico
como pelo deslocamento económico, ou ambos. A consideração cuidadosa das CAPs ou das
agregados que serão reassentados é essencial para garantir que esses potenciais impactos
sejam minimizados o máximo possível. Será necessário ter cuidado especial na selecção de
áreas alternativas de acolhimento para as casas de substituição de quaisquer comunidades
reassentadas, pois estas precisarão de estar próximas às terras agrícolas alternativas e das
áreas de uso de recursos naturais que precisarão de ser identificadas para essas famílias
reassentadas, incluindo as CAPs que serão economicamente deslocadas apenas (perda de
machambas e recursos naturais).
O proponente deve identificar, monitorar e reportar o número e localização de machambas
dentro da área de estudo do projecto. O proponente deve determinar se as machambas dentro
da área do projecto podem continuar a funcionar durante a construção e operação do projecto
proposto ou se as machambas terão de ser realocadas. Quanto ao reassentamento físico, os
locais de acolhimento das terras agrícolas alternativas identificadas requerem atenção
cuidadosa durante o processo de desenvolvimento do PAR, de modo a minimizar os potenciais
impactos nessas áreas de recepção.
Os agricultores afectados devem ser notificados do deslocamento/perturbação, pelo menos, 3
meses antes de quaisquer actividades que podem afectar as capacidades de plantio e colheita.
Nenhuma terra ou machambas do agregado familiar deve ser afectada antes da conclusão do
PAR.
Deve ser considerada a prestação de serviços de extensão agrícola para a CAP como parte de
quaisquer projectos de Plano de Desenvolvimento Social (PDS) iniciado pela empresa. Estes
serviços de extensão podem ser desenvolvidos e implementados em consulta com as
comunidades afectadas, partes interessadas locais (incluindo ONGs) e autoridades
governamentais para apoiar os agricultores a intensificar e melhorar a produtividade de suas
actividades agrícolas para se adaptarem à escassez de terras, ao crescimento nos mercados e
possível insegurança alimentar. Alguns programas agrícolas que podem ser considerados
incluem:
o Formação agrícola destinada aos agricultores, usando terrenos de demonstração;
o Programa de horta escolar, incluindo educação em nutrição e segurança alimentar;
o Hortas agrícolas ou produção de árvores frutíferas, venda de produtos para refeitórios
das minas;
o Melhorias no abastecimento de água; e
o Aumento da criação de animais.
Está a ser desenvolvido um Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI), incluindo
um Mecanismo de Reclamações, que permitirá aos membros da comunidade a liberdade de
informar o proponente de quaisquer machambas na área; indicar onde o acesso a terras
agrícolas é restrito; reportar quaisquer outras questões agrícolas como resultado das
actividades do projecto; informar ao proponente de quaisquer recursos naturais utilizados;
indicar onde o acesso a esses recursos é restrito; reportar quaisquer outras questões em torno
dos recursos naturais como resultado das actividades do projecto; informar o proponente de
quaisquer locais sagrados ou túmulos na área do projecto ainda não identificados; indicar
se/onde o acesso a esses locais é restrito e reportar qualquer outro distúrbio nesses locais
como resultado das actividades do projecto.
Recomenda-se que o proponente forneça rota (s) de acesso pedonais em torno da área do
projecto para permitir o acesso das comunidades locais aos recursos naturais, garantindo que
este acesso não coloque nenhum risco de segurança ao projecto ou a comunidade.
Recomenda-se que os recursos naturais nas áreas de mineração propostas (isto é, madeira
para construção, móveis e combustível, areia, alimentos silvestres, plantas medicinais e
animais) comumente usados pelas comunidades afectadas e vizinhas estejam disponíveis
antes para a colheita. Como parte das actividades de desmatamento da mina idealmente, no
interesse de apoiar a manutenção dos meios de subsistência existentes, seria vantajoso se
esse processo de desmatamento da terra fosse escalonado durante todo o período de
mineração. Isso apoiaria a manutenção dos meios de subsistência local e reduziria a pressão
sobre os recursos naturais remanescentes fora da área da mina.
Quaisquer áreas de terra transferidas para a empresa de mineração que ainda não são usadas
para as actividades de mineração devem ser reconhecidas e designadas como os recursos
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•

•

•
•

naturais usam áreas que podem ser geridas pela CAP directa com apoio da empresa.
Onde campas ou locais sagrados tiverem sido identificados na área do projecto, estes devem
ser registados. Se a transferência destes não for considerada necessária pela empresa e
pessoa/família afectada, deve ser estabelecida uma área de protecção em torno da campa ou
local sagrado e deve ser identificada uma rota de acesso para o local e nenhuma actividade
associada ao projecto proposto deve recair dentro desta zona de protecção ou rota de acesso.
Se algum local sagrado ou campa for afectado, as comunidades afectadas serão notificadas
com antecedência e terão a opção de receber compensação e/ou assistência com as despesas
relacionadas com o re-enterro, que serão determinadas durante o processo de desenvolvimento
do PAR.Uma lista abrangente de características do património cultural será compilada durante
este processo, em consulta com a CAP, de modo a atender às seguintes considerações:
o Identificação de local sagrado ou túmulo na área;
o Medidas para proteger e/ou realocar os locais;
o Normas culturais e valores das comunidades locais são respeitados; e
o Medidas para proteger o património cultural da área.
A Empresa deve desenvolver um “Procedimento de Probabilidade de Achar” que especificará
as acções necessárias para a descoberta de campas/recursos do património e as
acções/processos a serem seguidos.
Por meio do PEPI, devem ser realizados regularmente engajamentos contínuos e transparentes
da comunidade para discutir qualquer feedback, preocupações, questões e/ou reclamações.
Devem ser guardadas actas dessas reuniões, todas estas actas devem ser distribuídas e
assinadas pelo proponente e autoridades locais relevantes. A Empresa pode comprometer-se a
manter um relacionamento colaborativo contínuo com as autoridades locais da terra e do
governo para auxiliar-lhes no planeamento e gestão dos processos locais de urbanização,
desenvolvimento económico e mudança social.

Declaração de Significância
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilidade

Significância
Geral

Questão 1: Aquisição de Terra
Impacto 1.1: Acesso reduzido da CAP às terras agrícolas
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Muito grave
Definitivo
ELEVADA –
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
MODERADA –
Mitigação
Impacto 1.2: Maior insegurança alimentar e aumento dos preços dos alimentos locais
Sem
MUITO ELEVADA
Médio prazo
Área de estudo
Muito grave
Provável
Mitigação
–
Com
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
BAIXA –
Mitigação
Impacto 1.2: Acesso reduzido a recursos naturais e bens e serviços ecossistémicos
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Grave
Definitivo
ELEVADA –
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
MODERADA –
Mitigação
Impacto 1.4: Impacto nos Recursos de Património Cultural (ruptura de túmulos e locais sagrados)
Sem
Permanente
Área de estudo
Muito grave
Pode ocorrer
ELEVADA –
Mitigação
Com
Permanente
Área de estudo
Moderada
Pode ocorrer
MODERADA –
Mitigação
Impacto 1.5: Perda do "senso de lugar"
Sem
Permanente
Área de estudo
Moderada
Provável
MODERADA –
Mitigação
Com
Permanente
Área de estudo
Ligeira
Pouco Provável
BAIXA –
Mitigação
Impacto 1.6: Reassentamento Físico (impactos de realocação de agregados)
Sem
Permanente
Área de estudo
Muito grave
Definitivo
ELEVADA –
Mitigação
Com
Médio prazo
Área de estudo
Moderada
Provável
MODERADA –
Mitigação
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5.2.2

Questão 2: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego

Há oportunidades económicas e de emprego limitadas na área, com pouquíssimos membros dos
agregados familiares formalmente empregados ou recebendo uma remuneração ou salário formal.
A oferta de oportunidades de trabalho não qualificado, semi-qualificado e qualificado gerará, directa
e indirectamente, crescimento económico e novas oportunidades para ganhar renda na área,
especialmente se a mão-de-obra for obtida localmente. Durante as fases de construção e operação,
a área do projecto provavelmente experimentará um afluxo de pessoas à procura de emprego na
área, colocando uma maior pressão nos recursos locais e possivelmente gerando conflito dentro
das comunidades locais. Os seguintes impactos estão relacionados a essa questão, que são
analisados abaixo:
•
•
•
•
•

Oferta de oportunidades de emprego directa e indirecta
Maior oportunidades económicas
Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Conflito localizado na comunidade devido à percepção de distribuição diferencial de benefícios
e do afluxo de migrantes.
Aumento da demanda de serviços e capacidade do governo local

O projecto proporcionará emprego directo na fase de construção do projecto. O número de
trabalhadores a serem empregados ainda não é conhecido. O projecto irá, adicionalmente, prover
oportunidades de emprego indirecto por meio do aumento da actividade económica e do
crescimento na área. Essas oportunidades de emprego podem ser em Micro, Pequenas e Médias
Empresas (MPME), como produtores locais e donos de lojas, devido ao aumento da demanda de
bens e serviços locais. O projecto também contribuirá para o emprego indirecto por meio da
adjudicação de contratos que não se relacionam directamente com as actividades de mineração,
como transporte e segurança. Os trabalhadores do projecto contribuirão adicionalmente para o
emprego indirecto, como serviços de limpeza, serviços de fornecimento de alimentos, serviços de
costura e tecelagem, materiais de construção, etc. para a população local.
As comunidades circunvizinhas não são instruídas e não possuem habilidades necessárias em
empreendimentos industriais, como projectos de mineração. Esses membros da comunidade se
beneficiariam muito com o desenvolvimento de habilidades e oportunidades de treinamento, tais
como treinamento no trabalho, workshops ou outras iniciativas educacionais na fase de construção
do projecto proposto. É provável, no entanto, que benefícios diferenciados de emprego (como
favorecer pessoas qualificadas de outras comunidades, localidades maiores, cidades ou migrantes
em detrimento das pessoas da CAP local) possam levar a conflitos na comunidade devido a
expectativas irrealistas sobre oportunidades de emprego como parte da transferência de terra, do
processo de compensação, do afluxo de candidatos a emprego e dos trabalhadores qualificados
para a área durante a fase de construção, e é discutido mais adiante na Secção 5.2.4.
O processo de reassentamento e o potencial afluxo de pessoas à procura de emprego é também
um adicional e não planeado de pressão na capacidade e serviços do governo local, se este afluxo
for significativo.
Medidas de mitigação:
As medidas de mitigação e melhoria recomendadas incluem:
•

•

As considerações de planeamento do projecto devem incorporar estratégias de gestão
colaborativa para a migração interna, garantindo acesso justo aos benefícios da comunidade do
projecto, bem como comunicação transparente e efectiva com as partes interessadas locais. A
colaboração com o governo local/distrital é crucial para gerir as implicações espaciais
(planeamento da localidade) e governança (prestação de serviços sociais e de saúde) dessa
potencial migração interna.
A empresa deve assegurar que o recrutamento seja justo e transparente e que as oportunidades
de trabalho locais sejam maximizadas, trabalhando com as comunidades locais para garantir
isso.

Coastal & Environmental Services

47

Avaliação de Impacto Social

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

A comunidade e a equipa ambiental da empresa trabalharão com as comunidades vizinhas para
garantir que as oportunidades de emprego ou MPMEs sejam comunicadas as CAPs.
A CAP directa deve ser prioritária nas oportunidades de emprego e treinamento, antes da CAP
indirecta.
Deve ser dada atenção a oportunidades de emprego para pessoas vulneráveis (agregados
familiares chefiados por mulheres e pessoas com deficiência).
Será desenvolvido e implementado ao longo da duração do projecto um plano para a
substituição gradual de expatriados e pessoas de fora pela população local.
O proponente deve comprometer-se, tanto quanto razoavelmente possível, a obter produtos e
serviços localmente.
O proponente é encorajado a fornecer treinamento no local de trabalho, desenvolvimento de
habilidades e oportunidades de aprendizado para membros da comunidade não qualificados,
que obterão habilidades no local de trabalho sob a supervisão de funcionários mais experientes.
O proponente pode adicionalmente fornecer workshops ou programas educacionais para
aumentar as habilidades das comunidades locais na área e apoiar as escolas primárias locais,
como material escolar, apoio financeiro ou contribuição para melhorar as instalações, e fornecer
oportunidades de desenvolvimento de habilidades para a juventude.
Deve ser implementado um Mecanismo de Reclamações como parte do PEPI para permitir que
os membros da comunidade tenham a oportunidade de expressar quaisquer preocupações que
possam resultar em conflito na comunidade ou conflito entre o proponente e as comunidades.
Como parte do processo de desenvolvimento do PAR, as expectativas de emprego e
económicas devem ser discutidas e geridas. Isso inclui reconhecer o escopo limitado para
empregar pessoas não qualificadas/inexperientes directamente na mina e, ao mesmo tempo,
oportunidades indirectas adicionais relacionadas ao afluxo de dinheiro e pessoas na área, o que
aumentará a demanda de bens e serviços locais. Essas oportunidades económicas para os
membros da comunidade local precisam de ser perfiladas para as comunidades e analisar-se
formas de apoiá-las no acesso a essas exploradas.
A Empresa deve ser um participante activo em quaisquer iniciativas de planeamento espacial
(vila) em que o Governo Distrital ou a Vila de Balama estejam ou possam estar em processo.

Declaração de Significância
Efeito

Risco ou
Significância
Gravidade do
Probabilidade
Geral
Impacto
Questão 2: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 2.1: Oferta de oportunidades de emprego directas e indirectas
Sem
Moderadamente
Curto prazo
Área de estudo
Provável
MODERADA +
Mitigação
benéfico
Com
Curto prazo
Área de estudo
Muito benéfico
Definitivo
ELEVADA +
mitigação
Impacto 2.2: Aumento de oportunidades económicas
Sem
Ligeiramente
BAIXA +
Curto prazo
Pode ocorrer
Mitigação
Área de estudo
benéfico
Com
Área de estudo
Moderadamente
MODERADA +
Curto prazo
Definitivo
mitigação
benéfico
Impacto 2.3: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Sem
Área de estudo
MODERADA +
Curto prazo
Benéfico
Pode ocorrer
Mitigação
Com
Área de estudo
Curto prazo
Muito benéfico
Definitivo
ELEVADA +
mitigação
Impacto 2.4: Conflito localizado na comunidade devido à percepção da distribuição diferencial de benefícios e
do afluxo de migrantes internos
Sem
Área de estudo
MODERADA –
Curto prazo
Moderado
Provável
Mitigação
Com
Área de estudo
Curto prazo
Ligeiro
Pouco provável
BAIXA –
mitigação
Impacto 2.5: Maior demanda por serviços e capacidade do governo local
Sem
Médio prazo
Área de estudo
Moderado
Definitivo
ELEVADA Mitigação
Com
MODERADA –
Curto prazo
Área de estudo
Ligeiro
Provável
mitigação
Impacto

Escala Temporal
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5.2.3

Questão 3: Saúde, Segurança e proteção

A malária, por exemplo, é considerada uma das causas mais significativas de mortalidade na área
de estudo. Esta é uma doença grave que pode potencialmente aumentar com mais habitats de
reprodução de mosquitos, como os que podem estar associados a um afluxo de pessoas ou à
deterioração das condições de vida actuais. O projecto poderia, potencialmente, afectar a taxa de
malária, criando novos corpos de água para as actividades dos vectores se reproduzirem, ou um
afluxo de pessoas também pode, potencialmente, alterar o ambiente e as práticas de uso da terra
na área.
O aumento das taxas de infecções ou transmissão de DTS e HIV/SIDA é levantado como uma
preocupação significativa, como pode ser esperado com o afluxo de pessoas à procura de emprego
e mudanças socioeconómicas relacionadas que são previstas com o desenvolvimento deste
projecto.
O aumento da desnutrição como resultado de maior insegurança alimentar da CAP é um provável
resultado induzido pelo projecto se os níveis existentes de segurança alimentar não forem mantidos
ou melhorados. Contudo, muito importante, os preços dos alimentos locais podem aumentar como
resultado de um afluxo de pessoas e mais oportunidades de emprego que aumentarão a demanda
desses bens.
Em particular, doenças relacionadas com o solo, água e resíduos, como diarreia, em específico,
foram consideradas como possíveis questões de impacto moderado a elevado, se não forem
introduzidas medidas de mitigação. O projecto poderia, potencialmente, afectar a ocorrência de
doenças como diarreia, como resultado de padrões e práticas de gestão relacionados a má
qualidade da água e a resíduos, que poderiam afectar o lençol freático subterrâneo que alimenta os
poços e furos da CAP, bem como a qualidade da água dos rios e córregos.
O aumento do tráfego de veículos pode conduzir à morte ou ferimentos de membros da comunidade
se seus movimentos e motoristas não forem geridos adequadamente através de áreas de ocupação
mais densas ao longo da rota de transporte e estradas de acesso para o local do projecto. As rotas
de acesso e estradas de transporte necessárias para o projecto representarão um risco de
segurança para as comunidades localizadas muito próximo da estrada, bem como para pedestres
e ciclistas que usam a rota de acesso num curto prazo. As comunidades rurais na área não estão
cientes dos riscos que os veículos apresentam e não estão familiarizados com as regras de
segurança nas estradas nem obrigações dos pedestres.
O aumento do tráfego ao longo das estradas não pavimentadas levará, adicionalmente, ao aumento
de emissões de poeiras (especialmente na estação seca), o que contribui para problemas de saúde
e respiratórios; maior risco de acidentes com veículos devido à baixa visibilidade; e impactos no
solo, agricultura e vegetação nas bermas da estrada devido à poeira. A melhoria do acesso
rodoviário resultará no aumento de ruído e tráfego, o que causará um factor de incómodo (ruído) e
risco de segurança para as comunidades situadas próximas à estrada durante as fases de
construção e operação. O aumento do ruído e do tráfego pode impactar negativamente a qualidade
de vida das comunidades locais.
O projecto pode ter um efeito nos determinantes sociais de vida da comunidade de acolhimento,
especialmente um possível aumento no abuso de substâncias e violência doméstica que pode,
potencialmente, estar associado a mais dinheiro a circular nessas comunidades, o que ocorrerá
como resultado de emprego no projecto. Ambas patologias são observáveis na área de estudo; no
entanto, o impacto pode ser minimizado com a implementação de medidas apropriadas de
mitigação e gestão.
Prevê-se também que a introdução do projecto colocará pressões adicionais na infraestrutura
existente e limitada de serviços de saúde como resultado do afluxo previsto de pessoas à procura
de emprego na área, e a estratégia de gestão de afluxo necessária terá de ser implementada antes
do início da actividade de construção do projecto, de modo a controlar (tanto quanto possível) essa
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migração interna prevista para a área do projecto. Impactos secundários, como um aumento
substancial de resíduos sólidos gerados por assentamentos de migrantes internos e impactos
associados na qualidade da água, reduzirão a qualidade de vida das comunidades vizinhas se os
recursos e serviços disponíveis nessa área forem sobre-utilizados por uma população maior de
migrantes internos. O aumento da concorrência pelo acesso à terra impactará nessas famílias que
são actualmente consideradas como vulneráveis (insegurança alimentar, bem como agregados
chefiados por mulheres e crianças) são mais susceptíveis a essas mudanças.
Outros males sociais, como aumento da prostituição e pequenos crimes, também podem ser
esperados. O uso de pessoal de segurança é importante sob uma perspectiva de segurança para
garantir a segurança tanto das comunidades de acolhimento quanto do próprio projecto; no entanto,
é vital assegurar que o pessoal seja adequadamente treinado para evitar conflitos entre moradores
locais e a segurança. As comunidades locais podem se sentir ameaçadas pelo pessoal de
segurança ou podem sentir que o seu acesso à área está a ser negado.
Medidas de Mitigação
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Supressão da vegetação apenas em áreas que serão trabalhadas num futuro a curto prazo.
Preparar procedimentos de controlo de poeira para identificar fontes de poeira, ajudar a reduzir
impactos negativos da poeira e fazer o monitoramento de emissões de poeira.
Inspeccionar periodicamente os veículos das actividades do projecto para garantir que os níveis
de ruído sejam limitados e os veículos não tenham sido modificados.
Investigar o estabelecimento de zonas tampão de ruído em ambos lados da estrada para
garantir que nenhum desenvolvimento ou agregados familiares estejam localizados dentro das
zonas tampão.
Deve ser introduzido um limite de velocidade e rigorosamente respeitado ao longo das rotas de
acesso existentes e propostas para as estradas do local, particularmente ao conduzir nas
comunidades ou próximo destas.
O uso de veículos da empresa e outros veículos associados ao projecto proposto deve ser
rigorosamente monitorado, incluindo:
o Um rastreador GPS nos veículos para determinar a distância e a velocidade.
o Um rastreador GPS em veículos para monitorar o uso (motorista, data, hora, quilometragem
etc.).
Uma campanha de consciencialização sobre segurança rodoviária deve ser realizada em cada
comunidade e escolas.
Um Mecanismo de Reclamações deve ser usado para permitir que as comunidades expressem
suas preocupações em relação a questões de segurança da comunidade ou rodoviária, pessoal
de segurança e outros possíveis riscos à segurança da comunidade.
Quaisquer incidentes devem ser reportados e avaliados pelo proponente, que implementará as
medidas apropriadas.
A entrada da área do projecto deve ser controlada por pessoal de segurança treinado.
Deve ser adoptado um nível de álcool zero no sangue pelos funcionários no local da mina. O
monitoramento e inspecções regulares da força de trabalho podem garantir que essa
abordagem ao álcool seja aplicada. Campanhas regulares de teste de álcool podem ser
consideradas.
Toda a CAP será informada sobre os papéis e responsabilidades do pessoal de segurança por
meio de reuniões regulares na comunidade.
Na medida do possível, o proponente deve nomear um consultor de segurança para ajudar no
seguinte:
o Formação em direitos humanos;
o Ao contratar pessoal de segurança, deve ter sido feito um esforço razoável para investigar
se o pessoal não tenha feito parte de abusos no passado;
o O pessoal de segurança precisa de ser adequadamente treinado e, mais importante, ter
conduta apropriada para com os proprietários de campos agrícolas;
o Devem ser impostas multas apropriadas a qualquer pessoal de segurança que esteja
envolvido em roubo ou abuso; e
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•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

o Deve ser desenvolvido um código de conduta para o pessoal de segurança.
A clínica ou centro de saúde no local da mina oferecerá serviços ocupacionais e de emergência
no local somente para a sua força de trabalho. A clínica deve, no entanto, desenvolver o seu
próprio programa de monitoramento de saúde para acompanhar as principais tendências de
saúde na área. Isto deve assumir a forma de um Plano de Saúde e Segurança Comunitária
(PSSC) que inclua um plano de prontidão e resposta a emergências para qualquer doença
transmissível, ou outra doença relacionada com vectores, surtos ou picos de infecção.
Como parte do processo de recrutamento de mão-de-obra, todo o potencial trabalhador deve
ser submetido a uma avaliação pré-emprego de rastreio de saúde antes de ser empregado e/ou
acomodado no local. Esta deve incluir testes específicos de Tuberculose (TB), Infecções do
Tracto Respiratório (ITR) ou bilharziose (Esquistossomose). Os resultados devem ser
partilhados com as autoridades sanitárias locais, e os trabalhadores com doenças graves devem
primeiro ser tratados antes de entrarem em contacto com outros trabalhadores.
O proponente pode fortalecer parcerias com autoridades de saúde locais e ONGs apoiando
materialmente certas iniciativas de saúde ou fornecendo apoio financeiro para campanhas ou
programas específicos. O projecto também poderia considerar apoiar centros de saúde locais
por meio do fornecimento de suprimentos ou equipamentos médicos e instalações aprimoradas.
Antes do desenvolvimento e implementação de qualquer programa de assistência de saúde,
propõe-se que o proponente desenvolva um memorando de entendimento (MdE) com os líderes
locais, autoridades de saúde e o governo para garantir que o projecto não se torne de facto o
governo ou provedor de serviços na área, e que seus programas de desenvolvimento estejam
alinhados com os do governo.
Oferecer preservativos gratuitamente na clínica da mina, bem como em outros postos de saúde
na área.
O projecto pode considerar oferecer Aconselhamento e Testagem Voluntária gratuita (ATV) aos
seus trabalhadores/comunidade e CAPs mais próximas de onde a mão-de-obra é originária.
Apoiar programas existentes de malária ou workshops na área (ou intervenções baseadas na
comunidade), ou desenvolver novos programas voltados especificamente para as escolas.
Esses programas poderiam ser apoiados por profissionais de saúde locais.
O proponente é incentivado a desenvolver uma campanha de consciencialização em
colaboração com o posto de saúde local tanto para doenças transmissíveis como não
transmissíveis e estratégias de prevenção associadas. Esta campanha deve ser destinada a
força de trabalho e a CAP, de forma mais ampla.
Durante a fase de construção as unidades de acomodação da mão-de-obra precisam de ser
adequadamente planeadas para evitar condições de vida de superpopulação que podem
resultar em taxas mais elevadas de transmissão de doenças transmissíveis entre trabalhadores
ou contratados.
Poderiam ser apoiados os programas comunitários de Água, Saneamento e Higiene (ASH)
existentes. Poder-se-iam começar programas adicionais de ASH, utilizando os trabalhadores da
área da saúde da comunidade. Além disso, pode-se distribuir regularmente sabão para lavar as
mãos, de forma gratuita, para a força de trabalho com o objectivo de incentivar a prática de boa
higiene.
Deve ser desenvolvido um Código de Conduta para todos os trabalhadores da mina, de acordo
ser mantidas como prioridade na fase de construção.

Declaração de Significância
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilidade

Significância
Geral

Questão 3: Saúde, Segurança e Protecção
Impacto 3.1: Aumento da transmissão de doenças transmissíveis (TB, DTS, HIV etc)
Sem
Muito grave
Longo prazo
Regional
Provável
Mitigação
Com
Mitigação

Longo prazo

Regional

Moderado

Provável

ELEVADA –
MODERADA –

Impacto 3.2: Impactos na poeira devido a estradas de acesso adicionais e tráfego da construção
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Definitivo
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Mitigação
Com
Mitigação

Curto prazo

Área de estudo

Ligeiro

Impacto 3.3: Aumento do ruído e do tráfego devido a estradas melhoradas
Área de estudo
Sem
Curto prazo
Moderado
Mitigação
Com
Mitigação

MODERADA –

Moderado
Definitivo

BAIXA –
-

Definitivo

MODERADA –

Provável

BAIXA –

Área de estudo
Curto prazo

Ligeiro

Impacto 3.4: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e potencial mortalidade
Sem
Área de estudo
Curto prazo
Muito grave
Provável
Mitigação
Área de estudo
Com
Curto prazo
Moderado
Pode ocorrer
Mitigação
Impacto 3.5: Maior vulnerabilidade dos agregados
Área de estudo
Sem
Curto prazo
Mitigação
Com
Mitigação

5.2.4

Curto prazo

Área de estudo

Moderado
Ligeiro

Definitivo

Provável

ELEVADA –
MODERADA –

MODERADA –
BAIXA –

Questão 4: Migração interna

O projecto proposto atrairá a mão-de-obra migrante para a área em busca de oportunidades de
emprego. Como a maioria dos membros da comunidade não é qualificada e não tem educação
formal, a mão-de-obra qualificada será provavelmente proveniente de outras áreas dentro de
Moçambique, bem como de países vizinhos potencialmente (expatriados). O proponente confirmou
que todas as políticas e práticas locais de recrutamento de mão-de-obra garantirão que nenhuma
pessoa seja contratada no portão do local da mina. Este é um mecanismo crucial para reduzir o
afluxo antecipado de candidatos a emprego para a localização do local da mina.
Esse afluxo de pessoas também pode, em alguns casos, ser facilitado pelos moradores locais e
pelas autoridades que buscam ganhar com isso - como impostos, subornos e aluguer. Portanto, é
de responsabilidade das autoridades locais e residentes antecipar e administrar esse processo e
não depender da Empresa para isso. O afluxo previsto de pessoas à procura de emprego para a
área também pode potencialmente aumentar as taxas de criminalidade e os riscos de segurança
para as comunidades residentes, aumentar os preços dos alimentos e preencher as terras agrícolas
disponíveis, resultando subsequentemente em conflitos comunitários na área.
Existem impactos directos e indiretos notados associados a um anfluxo de pessoas para projectos
de desenvolvimento em áreas rurais, como o contexto de projecto proposto, que provavelmente
resultará em mudanças sociais, culturais, económicas e políticas para a área. Esses impactos
podem incluir.
•
•
•
•
•
•
•

Tensão e conflitos entre moradores e migrantes em relação aos recursos naturais, terra e
oportunidades de emprego;
Comida local inflacionada e preços de produtos;
Maior pressão sobre recursos sociais e naturais já limitados;
Aumento de “males sociais”, como prostituição, abuso de álcool e crime;
Maior prevalência de doenças transmissíveis;
Criar “bolsas de pobreza” e desigualdades de renda e riqueza entre os habitantes locais e os
migrantes; e
Perturbação da dinâmica social

O afluxo de pessoas na área de estudo do projecto é esperado pela CES a resultar em:
•

Está previsto o aumento da competição por recursos naturais, ocupação do solo e uso nas
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•
•
•

proximidades da mina. Isso também implicará que os impactos da degradação da terra
ocorrerão em um ritmo mais rápido na área de estudo do que as práticas actuais de uso da terra
(produção de carvão vegetal e agricultura limitada e pecuária) estão induzindo.
Maior pressão na infraestrutura social limitada do distrito; escolas, serviços de saúde,
instalações de eliminação de resíduos e fontes de água potável podem ser esperadas se o
afluxo de pessoas for grande.
Maior concorrência ou conflito sobre os benefícios do projecto entre imigrantes e residentes
locais.
Aumento das patologias sociais, prostituição, pequena criminalidade e violência doméstica.

É evidente, a partir do resumo acima, que a chave para gerir e evitar esses impactos é restringir o
desenvolvimento de assentamentos de migrantes em qualquer lugar próximo ao local da mina e,
em menor grau, a localização do cais, sendo este último muito mais administrável para o governo
local. É uma suposição básica de que, logo que as actividades de construção cessarem, haverá
pouco incentivo para os habitantes locais ou migrantes permanecerem na área. No entanto, o
potencial de habitações contiinua por parte de alguns agregados restantes - particularmente aqueles
que podem ser classificadas como vulneráveis - é alto.
Esse afluxo de pessoas também pode ser facilitado por moradores locais e autoridades que buscam
ganhar com isso - como impostos, subornos e aluguer. Portanto, é responsabilidade das
autoridades locais e residentes antecipar e administrar esse processo e não depender da empresa
e do governo local para fazer isso sozinho.
Medidas de Mitigação
•

•

•

A Companhia deve desenvolver seu próprio Plano de Gestão de Recrutamento de Trabalho e
de Afluxo (PGRTA). O objectivo do PGRTA é fornecer um conjunto de acções e
responsabilidades para a gestão de impactos vinculados a qualquer afluxo ou imigração
induzida pelo projecto em potencial em sua área de influência estendida ao longo de sua vida
útil. Os objectivos do PGRTA são:
o Evitar a migração não planeada e não gerida para a área de influência do projecto;
o Determinar as potenciais rotas migratórias e os “pontos de acesso” para o assentamento de
migrantes;
o Monitorar a taxa e a escala do afluxo e da liquidação na área do projecto, uma vez que isso
ocorra
o Fornecer a abordagem inicial de estrutura para gerir esses impactos, de modo a garantir que
eles sejam minimizados o máximo possível, garantindo, ao mesmo tempo, que os possíveis
benefícios sejam distribuídos da forma mais equitativa possível; e
o Atribuir responsabilidades e recursos para as medidas de gestão propostas.
O PGRTA será desenvolvido de acordo com as seguintes directrizes:
o Divulgação de informação: As oportunidades de emprego devem ser disponibilizadas ao
público local através de comunicados regulares;
o Transparência de recrutamento e cadeia de fornecimento: Os processos de recrutamento e
aquisição devem ser transparentes e acessíveis ao público;
o Gestão de afluxo a e medidas de segurança: Quaisquer medidas de segurança associadas
ao projecto devem restringir o fluxo descontrolado de pessoas à procura de emprego,
permitindo acesso livre e seguro e mobilidade para as comunidades locais; e
o O engajamento regular com comunidades locais e pessoal de segurança, como workshops
e/ou reuniões, pode ser realizado para obter entendimento das necessidades das
comunidades e das medidas de segurança necessárias para o projecto.
A empresa e o governo local/distrital precisarão concordar e colaborar nas medidas a serem
implementadas por ambas partes para conter e limitar o assentamento de migrantes na própria
área de estudo, bem como monitorar as crescentes demandas de serviços sociais e
infraestrutura.
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Declaração de Significância
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilidade

Significância
Geral

Questão 4: Imigração
Impacto 4.1: Maior pressão sobre os recursos naturais
Sem
MODERADA –
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA –
Mitigação
Impacto 4.2: Maior pressão na infraestrutura social
Definitivo
Sem
ELEVADA –
Curto prazo
Regional
Muito grave
Mitigação
Provável
Com
MODERADA –
Curto prazo
Regional
Moderada
Provável
Mitigação
Impacto 4.3: Maior concorrência ou conflito sobre os benefícios do projecto entre imigrantes e residentes
locais.
Sem
MODERADA –
Curto prazo
Regional
Grave
Provável
Mitigação
Com
Curto prazo
Regional
Moderada
Pode Ocorrer
BAIXA –
Mitigação
Impacto 4.4: Aumento das patologias sociais, prostituição, pequena criminalidade e violência doméstica
Sem
ELEVADA –
Curto prazo
Regional
Muito grave
Definitivo
Mitigação
Com
MODERADA –
Curto prazo
Regional
Moderada
Provável
Mitigação

5.3

IMPACTOS RESULTANTES DA FASE OPERACIONAL

5.3.1

Questão 1: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego

Haverá redução de oportunidades de emprego na fase operacional, no entanto, as oportunidades
de crescimento económico devem permanecer constantes. Espera-se que haja um afluxo reduzido
de pessoas em busca de aproveitar essas oportunidades, no entanto, alguns desses migrantes
permanecerão. Os seguintes impactos estão relacionados a esse problema na fase operacional:
•
•
•
•
•
•

Provisão de oportunidades de emprego directas e indirectas
Aumento das oportunidades económicas
O portunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Conflito na comunidade devido a benefícios diferenciais percebidos
Oportunidades de desenvolvimento social
Aumento da demanda por serviços e capacidade do governo local

Essas oportunidades de emprego proporcionarão emprego formal, uma fonte regular de renda e,
portanto, estabilidade económica para as famílias. As oportunidades de crescimento económico
continuarão durante a fase operacional, contribuindo para a provisão de oportunidades indirectas
de emprego. O fornecimento de oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
para funcionários locais continuará a beneficiar as comunidades vizinhas na fase operacional,
contribuindo ainda mais com a base de habilidades disponíveis na área.
O conflito na comunidade como resultado de benefícios diferenciais percebidos, oportunidades de
emprego reduzidas e um declínio nas actividades informais de geração de renda (MPME), aumento
da pressão e declínio dos recursos naturais na área provavelmente continuarão na fase operacional
do projecto. A maioria dos projectos oferece benefícios adicionais para a comunidade, que podem
ser facilmente ignorados. Isto inclui apoio social ad hoc a escolas ou centros de saúde, bem como
assistência na construção ou manutenção de poços e furos, campos desportivos, material de ensino
ou melhores instalações de cuidados de saúde e outras actividades destinadas a melhorar a
infraestrutura social, muitas vezes através de gastos de desenvolvimento social da empresa. O
proponente deve realizar um exercício de consulta com a comunidade envolvente e implementar os
projectos necessários em conformidade.
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Medidas de Mitigação
As medidas de mitigação e melhoria recomendadas para a Questão 1 da fase de construção são
aplicáveis. Além disso, os trabalhadores envolvidos na fase de construção do projecto devem ser
incorporados na equipe permanente para a fase operacional, tanto quanto possível. Além disso, a
empresa é obrigada a desenvolver um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) como parte dos
proponentes, de acordo com os requisitos da Política de Responsabilidade Social Corporativa para
a Indústria Extrativa de Recursos Minerais, Resolução (No 21/2014) e o Manual sobre a
implementação da Responsabilidade Social das Empresas para a Indústria Extrativa de Recursos
Minerais (No 8/2017).
A Empresa deve desenvolvê-lo antes do início da actividade operacional e enviar este PDS às
autoridades relevantes. Isso será actualizado periodicamente para reflectir novas intervenções, bem
como o progresso em relação a todos os projectos ou programas de desenvolvimento previamente
definidos. A Empresa, na medida em que seja viável e razoável, auxilia a capacitação do governo
local e distrital em áreas de interesse ou responsabilidade sobrepostas. Essa abordagem
colaborativa pode ser de algum benefício na gestão de impactos poéticos identificados que irão
sobrecarregar recursos e capacidades do governo local.
Declaração de Significância
Efeito

Risco ou
Gravidade do
Probabilidade
Impacto
Questão 1: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 1.1: Oferta de oportunidades de emprego directas e indirectas
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Área de estudo
Provável
Mitigação
benéfica
Com
Longo prazo
Área de estudo
Benéfica
Definitivo
Mitigação
Impacto 1.2: Aumento das oportunidades
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Regional
Pode ocorrer
Mitigação
benéfica
Com
Longo prazo
Regional
Benéfica
Definitivo
Mitigação
Impacto 1.3: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Regional
Pode ocorrer
Mitigação
benéfica
Com
Longo prazo
Regional
Benéfica
Provável
Mitigação
Impacto 1.4: Conflito comunitário devido à distribuição diferencial percebida de benefícios
Sem
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Mitigação
Com
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Pode
Mitigação
Impacto 1.5: Oportunidades de desenvolvimento social
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Área de estudo
Provável
Mitigação
benéfica
Com
Longo prazo
Área de estudo
Benéfica
Definitivo
Mitigação
Impacto 1.6: Maior demanda nos serviços e capacidade do governo local
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Área de estudo
Definitivo
Mitigação
benéfica
Com
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Mitigação
Impacto

5.3.2

Escala Temporal

Escala Espacial

Significância
Geral

MODERADA +
ELEVADA +

MODERADA +
ELEVADA +

MODERADA +
ELEVADA +

MODERADA +
BAIXA +

MODERADA +
ELEVADA +

MODERADA +
BAIXA –

Questão 2: Saúde, Segurança e Protecção

O impacto do aumento de poeira devido à melhoria da via de acesso e, portanto, o aumento dos
volumes de tráfego continuará na fase operacional do projecto. As estradas melhoradas aumentarão
os efeitos de ruído e vibração na fase operacional devido ao aumento dos volumes de tráfego em
comparação com o status quo. O aumento do ruído e do tráfego pode impactar negativamente a
qualidade de vida das comunidades locais, além de representar um risco de segurança para os
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usuários da CAP e da estrada. Quanto à fase de construção, o risco de aumento das doenças
transmissíveis continua alto, mas menor durante as operações. Os agregados migrantes
vulneráveis que permanecem na área de estudo após as oportunidades de trabalho terem secado
provavelmente terão dificuldades para manter suas estratégias de subsistência se não tiverem
diversificado a produção agrícola durante a fase de construção. É provável que estas sejam os
agregados mais vulneráveis que também serão as mais afectados pela actividade do projecto e a
transição para uma força de trabalho menor em relação às necessidades de mão-de-obra da fase
de construção.
Medidas de Mitigação
As Medidas de Mitigação fornecidas para a Questão 3 da Fase da Construção permanecem
aplicáveis aqui.
Declaração de Significância
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilidade

Significância
Geral

Questão 2: Saúde Segurança e Protecção
Impacto 2.1: Maior transmissão de doenças contagiosas (TB, DTS, HIV etc)
Sem
Provável ~
Longo prazo
Regional
Muito grave
ELEVADA –
Mitigação
Com
Longo prazo
Regional
Moderada
Provável
MODERADA –
Mitigação
Impacto 2.2: Impactos causados pela poeira devido a estradas de acesso adicionais e tráfego de construção
Sem
Moderada
Longo prazo
Área de estudo
Definitivo
MODERADA –
Mitigação
grave
Com
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
BAIXA –
Mitigação
Impacto 2.3: Aumento do ruído e do tráfego devido a estradas melhoradas
Sem
Moderada
Longo prazo
Área de estudo
Definitivo
MODERADA –
Mitigação
grave
Com
Longo prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
BAIXA –
Mitigação
Impacto 2.4: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e mortalidade potencial
Sem
Longo prazo
Área de estudo
Muito grave
Provável
ELEVADA –
Mitigação
Com
Longo prazo
Área de estudo
Moderaada
Pode ocorrer
BAIXA –
Mitigação
Impacto 2.5: Maior vulnerabilidade dos agregados
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
MODERADA –
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
BAIXA –
Mitigação

5.4

IMPACTOS DA FASE DE ENCERRAMENTO E DESCOMISSIONAMENTO

A fase de descomissionamento da mina, mais de 30 anos no futuro, envolverá actividades de
encerramento da mina que fornecerão oportunidades de emprego limitadas e resultarão em um
declínio geral na actividade económica na área de influência dos projectos, se nenhuma outra
actividade e capacidade significativas foi desenvolvida em torno e sobre a mina. A fase de
descomissionamento requer uma força de trabalho substancialmente menor do que na fase
operacional e essas oportunidades de emprego serão todas de curto prazo. É essencial que a
transferência e o treinamento de habilidades ocorram, particularmente na fase operacional, seja
capacitando suficientemente os destinatários da comunidade local para buscar outras
oportunidades de emprego quando as fases operacionais e de descomissionamento chegarem ao
fim.
As comunidades pós-mineradoras frequentemente sofrem dificuldades como resultado da
perturbação de seus estilos de vida tradicionais, que podem ser exacerbadas pelo colapso repentino
do apoio temporário fornecido pela mina e/ou seus funcionários, bem como pela economia informal
que foi apoiada pelo governo e presença do projecto. Planos devem ser colocados em prática no
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início do processo de mineração para actividades pós-mineração, especificamente neste caso em
colaboração com o governo local/distrital. Em termos de terra, deve ser criado um fórum de
reabilitação de todas as partes interessadas, incluindo representantes das comunidades locais, para
desenvolver um plano de reabilitação para a mina. Os ciclos de “altos e baixos” associados à
construção inicial, operação e eventual encerramento da mina, que potencialmente podem deixar
os mais vulneráveis dos emigrantes expostos a maiores dificuldades, uma vez que esses benefícios
cíclicos do projecto não estão mais disponíveis para eles. As famílias que dependeram de
rendimentos salariais e não mantiveram uma subsistência agrícola, tornaram-se menos
dependentes dos recursos naturais e não conseguiram encontrar outras oportunidades de emprego,
poderão ficar vulneráveis ao encerramento da mina. Na maioria das vezes, as pessoas afectadas
dessa maneira nem sempre antecipam essas mudanças.
Medidas de mitigação
O plano de encerramento e reabilitação da mina que está sendo desenvolvido pela Empresa
detalhará as estratégias para maximizar o emprego no período de encerramento, ao mesmo tempo
em que fornecerá uma indicação de como a infraestrutura da mina remanescente pode ser usada
para benefício do governo local ou da comunidade. A Empresa também deve garantir, durante seus
compromissos e relações de trabalho com as autoridades locais e representantes da comunidade,
que eles se mantenham conscientes da duração limitada da mina e façam planos e investimentos
que apoiarão seu crescimento económico adicional durante o período pós-mineração.
Declaração de Significância
Efeito

Risco ou
Gravidade do
Probabilidade
Impacto
Questão 1: Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 1.1: Oportunidades de emprego indirecto e directo
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Definitivo
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Mitigação
Impacto 1.2: Diminuição das oportunidades de desenvolvimento económico
Sem
Curto prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Mitigação
Com
Curto prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Mitigação
Impacto 1.3: Redução do treinamento e desenvolvimento de habilidades
Sem
Longo prazo
Regional
Muito grave
Provável
Mitigação
Com
Longo prazo
Regional
Moderada
Provável
Mitigação
Impacto 1.4: Impactos nas estratégias locais de subsistência
Sem
Médio prazo
Área de estudo
Moderada
Definitivo
Mitigação
Com
Médio prazo
Área de estudo
Ligeira
Provável
Mitigação
Impacto

5.5

Escala Temporal

Escala Espacial

Significância
Geral

BAIXA +
MODERADA +
MODERADA –
BAIXA –
ELEVADA –
MODERADA –

MODERADA–
BAIXA –

IMPACTOS CUMULATIVOS

Impactos cumulativos são aqueles que resultam do impacto incremental, de áreas ou recursos
usados ou directamente impactados pelo projecto, de outros empreendimentos existentes,
planeados ou razoavelmente definidos no momento em que o processo de identificação de riscos e
impactos é conduzido. Como a economia de Moçambique está crescendo rapidamente devido a
investimentos estrangeiros, é altamente provável que outras minas e/ou projectos de grande escala
ocorram adjacentes à área de estudo durante a vida útil do projecto. Embora a extensão possível
dos impactos cumulativos não possa ser determinada devido ao não conhecimento do número de
projectos que receberão autorização ambiental na área imediata, ainda é importante tentar
identificar os impactos negativos e positivos que podem surgir a longo prazo. e isso inclui olhar para
este projecto em conjunto com outros projectos.
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Os impactos cumulativos surgem como resultado de impactos sucessivos, incrementais e
combinados das actividades de mineração na sociedade, na economia e no meio ambiente. Os
impactos cumulativos são complexos e avaliados em um nível mais amplo, dificultando a aplicação
da mesma metodologia que os impactos directos e indirectos. Consequentemente, uma
significância geral do impacto foi determinada para cada um dos impactos cumulativos identificados
abaixo.
IMPACTO CUMULATIVO
Aumento das pressões sobre os serviços sociais existentes
Maior pressão sobre os recursos naturais remanescentes usados pelas CAPs
Maior conflito sobre o acesso aos benefícios de vários projectos na área de estudo
Uma perda total de senso de lugar ou identidade da comunidade
Maior congestionamento de tráfego e degradação de estradas
Maior emprego e oportunidades económicas
Desenvolvimento de capital humano (treinamento e desenvolvimento de habilidades)
Maior consciencialização sobre saúde e segurança
Desenvolvimento da comunidade e atualizações de infra-estrutura social

CLASSIFICAÇÃO DE
SIGNIFICÂNCIA
MODERADA –
MODERADA –
MODERADA –
ELEVADA –
MODERADA–
ELEVADA +
ELEVADA +
MODERADA +
MODERADA +

Existem várias medidas de mitigação e melhoria específicas do local que podem ser
implementadas, incluindo o desenvolvimento de estruturas de desenvolvimento espacial e
económico pelo governo, implementação de sistemas de gestão, envolvimento com comunidades
e outras partes interessadas e desenvolvimento de mecanismos para relatórios regulares sobre
mudanças sociais e económicas. Existem estratégias efectivas de amplo nível que podem ser
implementadas por meio da colaboração entre empresas - especificamente no caso de Balama,
onde duas operações de mineração serão coexistentes próximas umas das outras - e engajamento
com as principais partes interessadas nacionais, provinciais e distritais.
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ESTRUTURA DE GESTÃO DE MITIGAÇÃO SOCIAL

Os planos ou procedimentos de gestão propostos devem ser desenvolvidos e implementados para
mitigar e melhorar impactos sociais esperados nas fases de construção e operação do projecto,
conforme descrito na Tabela 7.1 abaixo.
Tabela 7.1: Estrutura de Gestão de Mitigação Social

Medida de
Mitigação/Gestão

Gestão de afluxo

Plano de
Engajamento das
Partes Interessadas
(PEPI)

Plano de Acção de
Reassentamento
(PAR)

Mecanismo de
Reclamação
Procedimento de
Chance de

Detalhe
O afluxo populacional pode ameaçar a “segurança do projecto” e deve ser gerido
como uma ameaça ao projecto. Os objectivos de segurança do projecto são: (i)
proteger a força de trabalho, (ii) salvaguardar os bens físicos, (iii) sustentar a
continuidade dos negócios e (iv) preservar a reputação do projecto e da empresa.
Assim, se os impactos relacionados ao afluxo forem tratados como ameaças ao
projecto e geridos de acordo, o proponente aumentará a probabilidade de mitigar
a migração interna de um grande número de migrantes económicos e candidatos
a emprego para comunidades vizinhas à área de arrendamento da mina. A
estratégia necessária de gestão de afluxo a ser desenvolvida pela Suni deve
incluir procedimentos para a disseminação de informações relativas a emprego,
recrutamento e procedimentos da cadeia de suprimentos, bem como
procedimentos de gestão de afluxo e arranjos de segurança. Isso será
desenvolvido antes do início da actividade de construção.
Um Plano de Engajamento das Partes Interessadas define processos de
comunicação e envolvimento com as comunidades vizinhas. Um PEPI deve
descrever os papéis e responsabilidades de todas as partes interessadas para
gerir as expectativas das comunidades locais. O engajamento das partes
interessadas é uma plataforma pela qual as principais questões ambientais e
sociais podem ser estabelecidas e compreendidas para melhorar a tomada de
decisões, determinar soluções para questões de interesse. A primeira iteração
do PEPI do projecto foi desenvolvida pela empresa.
Será preparado Um Plano de Acção de Reassentamento para compensar o
deslocamento económico dos agricultores com machambas localizadas ao longo
da rota de acesso à mina, bem como um número limitado destes dentro da área
de mineração que foram identificados pela CES. Os assuntos específicos a
serem abordados pelo PAR incluirão:
• Informar ao Governo antes de realizar o PAR;
• Estabelecer um Grupo de Trabalho Técnico (GTT) com representantes
da CAP, em conjunto com representantes do Governo;
• Detalhar os bens e inventariar os bens agrícolas;
• Desenvolver estratégias adequadas de compensação e matrizes de
direitos;
• Registar o acesso dos moradores locais afectados aos recursos
naturais, locais específicos e/ou árvores de valor cultural, etc.;
• Desenvolver estratégias de restauração de meios de subsistência por
via de um Plano de Restauração de Meios de Subsitência;
• Identificar terras agrícolas alternativas e locais de acolhimento do
reassentamento;
• Um programa futuro de monitoramento (com forte enfoque na segurança
alimentar e nutrição);
• Estabelecer um Mecanismo de Reclamação (ver abaixo); e
• Obter aprovação do PAR a nível distrital antes da sua finalização e
implementação.
Foi estabelecido um Mecanismo de Reclamação no PEPI que permite a CAP
apresentar queixas ou registar preocupações. Este deve ser monitorado
activamente pelo pessoal sénior da empresa ao longo da vida útil do projecto.
Este plano deve assegurar que o património cultural na área seja gerido e
protegido. Esse plano precisa identificar todos os locais sagrados a serem
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Encontrar

Plano de
Desenvolvimento
Social (PDS)

Saúde e Segurança
da Comunidade

Pessoal de
Segurança

afectados e propor maneiras de proteger esses locais. O plano também deve
fornecer medidas para a possível exumação e/ou enterro de determinadas
campas a serem afectados. Isso deve incluir as seguintes considerações (entre
outras):
• Consulta apropriada;
• Preparação de novos locais de re-enterro; e
• Compensação para os membros da família (se aplicável).
A empresa considerará a implementação de um Plano de Desenvolvimento
Social que apresentará os objectivos e procedimentos para projectos de
desenvolvimento comunitário, por exemplo:
Um Plano de Saúde e Segurança da Comunidade que inclua a identificação e
avaliação dos riscos e impactos das actividades do projecto na saúde e
segurança das comunidades locais e o fornecimento de procedimentos para
prevenir e evitar impactos negativos e melhorar os impactos positivos na saúde,
segurança e protecção da comunidade. Isso pode incluir a provisão de
informação adequada sobre saúde e medidas de prevenção através do
engajamento da comunidade, talvez em colaboração com a clínica local, bem
como regras de segurança no tráfego e planos apropriados e medidas de
mitigação para demarcar e cercar a área de mineração.
É necessário um procedimento padrão de operação para incluir procedimentos
de recrutamento apropriados e medidas para o uso do pessoal de segurança
para assegurar sua interacção com indivíduos, e a CAP em geral, é devidamente
considerada e profissional. O pessoal de segurança precisa de ser devidamente
treinado e investigado por condenações passadas. Deve ser elaborado e
implementado um código de conduta para o pessoal de segurança que enfatize
as obrigações legais e de direitos humanos.

A maioria das componentes da estrutura acima está a ser desenvolvida em paralelo com o
Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do projecto que será submetido a todas as
autoridades relevantes para aprovação, juntamente com o relatório da AIAS do projecto até o final
do presente ano. O PGAS e os planos ou procedimentos de acção associados serão actualizados
periodicamente ao longo do ciclo de vida do projecto.
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CONCLUSÃO

A maioria dos habitantes das CAPs não tem instrução e não é qualificada, com estratégias de
subsistência alternativas limitadas e oportunidades económicas abertas a eles. As comunidades
que circundam a área do projecto dependem largamente da agricultura de subsistência e da recolha
de recursos naturais e alimentos silvestres para satisfazer as necessidades alimentares dos
agregados familiares. Alguns de seus produtos são vendidos localmente e em Balama
As comunidades têm carência de infraestrutura básica e instalações sanitárias, com instalações de
saúde precárias na área de estudo, mas eles têm acesso ao ensino secundário ou superior em
Balama, a 5 km de distância. Os membros da comunidade têm grandes expectativas para com o
projecto e esperam se beneficiar directa ou indirectamente através de impactos positivos
relacionados ao projecto. Eles, no entanto, também expressaram preocupações de que o estilo de
vida actual, normas e estruturas sociais deles serão significativamente afectados pelo projecto por
meio da perda de terras agrícolas e dos recursos naturais existentes utilizados por eles na área do
projecto. Eles também expressaram preocupação de terem que ser potencialmente realocados, pois
entendem que esse processo alterará significativamente seu modo de vida actual e provavelmente
será altamente perturbador até o período em que as casas alternativas e a provisão de terras
agrícolas sejam adequadamente acauteladas. Esses riscos de aquisição de terras permanecem
com significância negativa moderada mesmo após a implementação apropriada e bem-sucedida do
PAR requerido.
O impacto geral do projecto na segurança alimentar das CAPs locais durante as fases de construção
e mineração é considerado de significância elevada caso as medidas de mitigação e melhoria
recomendadas sejam implementadas. Com a excepção dos agregados migrantes que se espera
que se instalem na área do projecto durante a fase de construção, são apenas esses que foram
identificados como potencialmente piores, assim que as oportunidades de trabalho do projecto
diminuam. São estas possíveis famílias que permanecem emigrantes e não as CAPs locais, que,
com toda a probabilidade, ficarão mais vulneráveis ao ciclo económico de expansão (boom) e queda
do projecto.
As actividades relacionadas ao projecto podem conduzir a um aumento de risco de segurança
devido à melhoria das estradas e aumento do risco de transmissão de doenças e conflitos sociais
nas fases de construção e operacional, principalmente como resultado de um afluxo de pessoas em
busca de emprego e oportunidades económicas. Estes impactos serão de significância negativa
elevada sem medidas de mitigação, mas podem ser reduzidos para negativos moderados se forem
implementadas as medidas recomendadas.
Os benefícios socioeconómicos para as comunidades vizinhas proporcionarão oportunidades
económicas e de desenvolvimento da comunidade, que serão bem-vindos pelas comunidades
locais. No entanto, é essencial que as actividades relacionadas ao projecto continuem a considerar
as culturas e tradições das comunidades locais e evitem ou minimizem os impactos nas práticas de
subsistência da comunidade, na medida do razoavelmente possível. É necessário manter o
engajamento com as comunidades locais e com as autoridades locais e distritais em todas as fases
do projecto para garantir que as comunidades estão cientes das actividades relacionadas ao
projecto e que o proponente está ciente de quaisquer reclamações ou preocupações da comunidade
e possa, quando viável, lidar com essas atempadamente e de forma efectiva. de forma tempestiva
e eficaz. Os impactos benéficos do projecto incluem oportunidades de emprego directas e
indirectas, oportunidades económicas, treinamento e desenvolvimento de habilidades e melhoria na
infraestrutura básica, serviços sociais e a provisão de desenvolvimento socioeconómico nas fases
de construção e operação, bem como através do aditivo de impactos cumulativos a este respeito
que outros projectos de mineração existentes e planeados no distrito e área de estudo irão
promover.
Crucialmente, os impactos negativos mais graves, isto é, aqueles associados com o
reassentamento físico, potencial decréscimo na segurança alimentar dos agregados familiares,
aumento da marginalização de famílias vulneráveis, e a migração interna para a área de estudo
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precisarão de ser geridos e controlados em cooperação com as CAPs locais, liderança tradicional
e partes interessadas do governo se os efeitos prejudiciais desses impactos forem minimizados.
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ANEXO A: ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO DA CES

EFEITO

Classificação dos Critérios de Avaliação

Escala Temporal
Curto Prazo
Menos de 5 anos
Médio Prazo
Entre 5-20 anos
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e de uma perspectiva humana
Longo prazo
também permanente
Mais de 40 anos e resultando em uma mudança permanente e
Permanente
duradoura que sempre estará lá
Escala espacial

Pontuação
1
2

Localizado
Área de Estudo
Regional
Nacional
Internacional
Gravidade

Em escala localizada e alguns hectares em extensão
O local proposto e seus arredores imediatos
Nível Distrital e Provincial
País
Internacionalmente
Gravidade
Beneficio
Impactos ligeiros sobre o (s)
sistema (s) afectado (s) ou Ligeiramente benéfico para o (s)
parte (s)
sistema (s) afectado (s) e parte (s)
Impactos moderados no (s) Moderadamente benéfico para o
sistema (s) afectado (s) ou (s) sistema (s) afetado (s) e parte
parte (s)
(s)
Impactos graves sobre o (s)
sistema (s) afectado (s) ou Um benefício substancial para o (s)
parte (s)
sistema (s) afectado (s) e parte (s)
Mudança muito grave no (s) Um benefício muito substancial
sistema (s) afectado (s) ou para o (s) sistema (s) afectado (s)
parte (s)
e parte (s)

1
2
3
3
4

A probabilidade destes impactos ocorrerem é ligeira
A probabilidade desses impactos ocorrerem é possível
A probabilidade destes impactos ocorrerem é provável

1
2
3

A probabilidade é que esse impacto ocorra definitivamente

4

Ligeira

Moderada

PROBABILIDADE

Grave/
Benéfico
Muito Grave/
Benéfico
Probabilidade
Pouco Provável
Pode Ocorrer
Provável
Definitivo

3
4

1

2

4

8

* Isso se refere à intensidade do impacto

Probabilidade

Matriz usada para determinar a significância geral do impacto com base na probabilidade e efeito do impacto

1
2
3
4

Efeito
3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

7
8
9
10
11

8
9
10
11
12

9
10
11
12
13

10
11
12
13
14

11
12
13
14
15

12
13
14
15
16

13
14
15
16
17

14
15
16
17
18

15
16
17
18
19

16
17
18
19
20

Descrição das classificações de significância socioambiental e intervalo de pontuação associada *
Classificação
Significância

Baixa

Moderada

Elevada

da

Descrição
Um impacto aceitável para o qual a mitigação é desejável, mas não essencial. O
impacto por si só é insuficiente mesmo em combinação com outros baixos
impactos para impedir que o desenvolvimento seja aprovado. Estes impactos
resultarão em efeitos positivos ou negativos de médio a curto prazo sobre o
ambiente social e / ou natural.
Um impacto importante que requer mitigação. O impacto é insuficiente por si só
para impedir a execução do projecto, mas que em conjunto com outros impactos
pode impedir a sua implementação. Esses impactos geralmente resultarão em um
efeito positivo ou negativo de médio a longo prazo no ambiente social e / ou natural
Um impacto sério, que se não mitigado, pode impedir a implementação do projecto
(se for um impacto negativo). Estes impactos seriam considerados pela sociedade
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4-8

9-12

13-16
65

Avaliação de Impacto Social

Muito Elevada

como constituindo uma mudança importante e geralmente uma mudança de longo
prazo para o ambiente (natural e / ou social) e resultando em efeitos graves ou
efeitos benéficos.
Um impacto muito grave que, se negativo, pode ser suficiente por si só para
impedir a execução do projecto. O impacto pode resultar em mudança
permanente. Muitas vezes, estes impactos são irrecuperáveis e normalmente
resultam em efeitos muito graves ou efeitos muito benéficos
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Impactos Cumulativos
Os impactos cumulativos induzidos pelo projecto devem ser considerados, juntamente com os impactos directos e
indirectos, para melhor informar o proponente do processo de tomada de decisão e desenvolvimento do projecto. Os
impactos cumulativos resultam de mudanças incrementais causadas por outras acções passadas, presentes ou
razoavelmente previsíveis agindo em conjunto com o projecto. Impactos individuais menores de diferentes
desenvolvimentos podem interagir de várias maneiras ao longo do tempo para se tornarem colectivamente significativos.
Barbour (2007: 39), adaptando trabalho por Cooper, 2004, descreve impactos cumulativos como impactos que podem
ser:
•
•

•
•
•

Aditivo: a soma simples de todos os efeitos (por exemplo, a acumulação de poluição das águas subterrâneas a partir
de vários desenvolvimentos ao longo do tempo, conduzindo a uma diminuição do potencial económico do recurso);
Sinérgico: os efeitos interagem para produzir um efeito total maior do que a soma dos efeitos individuais. Estes efeitos
ocorrem frequentemente à medida que os habitats ou os recursos se aproximam da capacidade (por exemplo, a
acumulação de água, ar e degradação da terra ao longo do tempo levando a uma diminuição do potencial económico
de uma área);
Aglomeração temporal: impactos frequentes e repetitivos em um recurso específico ao mesmo tempo (por exemplo,
furos múltiplos que diminuem o valor dos recursos hídricos);
Neutralização: onde os efeitos podem contrariar uns aos outros para reduzir o efeito global (por exemplo,
preenchimento de uma zona húmida para a construção de estradas e criação de novas zonas húmidas para tratamento
de água); e,
Aglomeração de espaço: alta densidade espacial de impactos em um ecossistema (por exemplo, assentamento
residencial informal rápido).

No entanto, os impactos cumulativos são difíceis de avaliar com precisão e confiança, devido ao elevado grau de incerteza
e às suposições feitas. Portanto, é difícil fornecer uma avaliação detalhada dos impactos cumulativos em comparação
aos impactos directos e indirectos, geralmente por causa da ausência de detalhes específicos e informações relacionadas
a propostas de desenvolvimento semelhantes ou diferentes na área de estudo geral que contribuirão para a significância
desses impactos cumulativos.
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