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1 INTRODUÇÃO 

A Vale Moçambique SA, companhia mineradora com sede no Brasil, 

está instalada em Moçambique desde 2004.  

A Concessão Mineira da Vale localiza-se em Moatize, Província de 

Tete, tendo entrado em pré-operação em Julho de 2010 e em 

operação em 2011. 

Em 2016 foi expandida com a entrada em funcionamento da 2ª 

Central de Processamento que faz a preparação e beneficiamento 

do carvão para transformação em produto, nomeadamente:  

• Carvão Metalúrgico  

• Carvão Térmico.  

Ambos os produtos são escoados pelo Corredor de Nacala onde a 

Vale opera em parceria com a Empresa Mitsui e o Governo de 

Moçambique.  

O plano operacional da mina prevê uma produção a partir de 6 

secções de mineração distintas: Secção1, Secção 2 (subdividida em 

A; B; C; D e E) Secção 3, Secção 4; Secção 5 e Secção 6. A vida útil 

da mina é estimada até 2041. A secção 2B inclui neste momento 3 

cavas (áreas de exploração): a Cava 1, já licenciada, a Cava 2 

(presente projecto) e a Cava 3 (projecto em curso). 

A realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para 

projectos mineiros é um requisito legal ao abrigo da regulamentação 

ambiental de Moçambique. O EIA tem como objectivo documentar 

os efeitos positivos e negativos que o projecto possa ter sobre o 

ambiente e as comunidades.  

As contribuições de autoridades a nível central, provincial, distrital, 

locais, comunidades e outras organizações interessadas, através da 

expressão das suas preocupações, sugestões ou propostas, são 

essenciais para o desenvolvimento do EIA e o cumprimento dos seus 

objectivos. 

2 PROPONENTE 

O Proponente do Projecto (entidade que se propõe a realizar o 

projecto) é a empresa Vale Moçambique, SA (adiante designada por 

Vale).  

A Vale em 2007 obteve a Licença Ambiental (LA) para o Projecto 

Carvão Moatize - LA nº20/2007. Em 2010 foi revisto o Estudo de 

Impacto Ambiental para contemplar as obras de expansão, obtendo 

o respectivo licenciamento (LA nº35/2011). Em 2015, procedeu à 

Revisão e Actualização do Plano de Gestão Ambiental da Mina 

Carvão Moatize para renovação da licença ambiental do Projecto, 

tendo o MTA emitido a respectiva renovação da licença – LA 

nº20/2016. 

3 CONSULTOR AMBIENTAL 

A CONSULTEC - Consultores Associados, Lda. foi contratada para 

elaborar os estudos ambientais necessários à solicitação da licença 

ambiental do presente projecto. 

A Consultec é uma empresa moçambicana sediada em Maputo 

registada como Consultora Ambiental na Direcção Nacional do 

Ambiente (DINAB) do Ministério da Terra e Ambiente (MTA). 

4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) será preparado em 

conformidade com a legislação nacional, nomeadamente o Decreto 

nº. 54/2015, de 31 de Dezembro, o Diploma Ministerial nº. 129/2006, 

que aprova a Directiva Geral para os Estudos de Impacto Ambiental 

e o Diploma Ministerial nº. 130/2006, de 19 de Julho, que aprova a 

Directiva Geral para a Participação Pública.  

Os instrumentos e regulamentos ambientais pertinentes ao Processo 

de AIA do Projecto proposto incluem (para mais detalhes, consulte o 

Relatório de EIA): 
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• Resolução 5/95 - Política Nacional do Ambiente 

• Lei nº 20/97 – Lei do Ambiente 

• Diploma Ministerial nº 129/2006 - Directiva Geral para os 

Estudos de Impacto Ambiental 

• Decreto n.º 54/2015, de 31 de Dezembro, que regulamenta o 

processo de avaliação do impacto ambiental, e que coloca a 

necessidade da entrega de um Plano de Reassentamento 

aprovado, nos casos em que seja necessário, para o processo 

de licenciamento ambiental; 

• Decreto n.º 31/2012, de 8 de Agosto, que regulamenta o 

processo de reassentamento decorrente de actividades 

económicas, conforme já preconizava o Artigo 32 da Lei n.º 

19/2007, de 18 de Julho (Lei de Ordenamento do Território); 

• Diploma Ministerial n.º 156/2014 - Directiva Técnica do 

Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de 

Reassentamento. 

• Diploma Ministerial No. 130/2006 orienta o Processo de 

Participação Pública do Processo de AIA 

• Decreto nº 18/2004 (conforme alterado pelo Decreto nº 

67/2010) - Regulamento sobre os Padrões de Qualidade 

Ambiental e Emissões de Efluentes 

5 ABORDAGEM E METODOLOGIA DE AIA 

Com base nas disposições no Anexo I do Decreto 54/2015 que 

regulamenta o processo de avaliação do impacto ambiental, o 

Ministério da Terra e Ambiente (MTA) classificou o Projecto como 

sendo de Categoria “A”, o que requer uma avaliação do impacto 

ambiental e social completa. 

Por consequência, é necessário submeter o Estudo de Pré-

Viabilidade Ambiental e de Definição do Âmbito (EPDA) que inclui os 

Termos de Referência para a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

ao MTA para a sua aprovação – (aprovado em 28/12/2020). 

Durante a fase de EIA são feitos estudos mais detalhados, avaliados 

os impactos e definidas as recomendações para mitigar ou 

compensar os impactos negativos e para maximizar os impactos 

positivos associados ao projecto. As medidas de recomendações 

serão posteriormente incluídas no Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

como acções claras e práticas. 

A Consulta Pública é uma parte muito importante deste processo e 

será feita de acordo com os requisitos legais nacionais. 

6 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Projecto da Mina Carvão Moatize localiza-se no Posto 

Administrativo e Distrito de Moatize, Província de Tete.  

A área da Concessão Mineira onde se insere o Projecto localiza-se 

a cerca de 15 km (por estrada) para Este da capital da província e 

encontra-se rodeada pelas planícies de inundação dos rios Revúboè 

e Zambeze (a NW e a S) e pelo Rio Muarazi (SE), para N encontra-

se o Rio Moatize e a zona de maiores relevos. 

 

LOCALIZAÇÃO 

A Secção 2B onde se insere a Cava 2, localiza-se no Bloco Sul da 

Concessão da Mina Carvão Moatize. O Bloco Sul abrange as 

secções 2B, 2C, 2D, 2E e um apêndice na porção SW da Concessão 

denominado Benga.  

Na figura da página seguinte destaca-se a verde a Secção 2B que 

engloba as cavas 1, 2 e 3 que se localizam na continuidade da 

Secção 2A, já explorada, encontrando-se em exploração 

actualmente a Cava 1 até 2022. 

PRINCIPAIS ELEMENTOS 

Como principais elementos o projecto prevê a exploração de uma 

Cava Mineira – a Cava 2, contígua à Cava 1 (actualmente em 

exploração) e a extensão da pilha de estéril criada aquando da 

exploração da secção 2A, cujas principais características se 

encontram no quadro seguinte. 

 
Cava 2 e extensão da Pilha de Estéril 2B 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CAVA MINEIRA 

Cava Mineira Cava 2 

Área (ha) 295  

Profundidade Máxima (m) 165 

Estéril (Mt) 352 

Carvão Total (Mt) 68,4 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PILHAS DE ESTÉRIL 

Pilhas de Estéril (PE) PE 2B 

Área (ha) 175 

Altura máxima (m) 124 

TERRA VEGETAL 

Na preparação das cavas mineiras e das áreas onde se irão 

depositar os estéreis a terra vegetal será removida com vista à 

posterior reabilitação das áreas prevendo-se a decapagem de 0,4 m 

de solo. 
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EQUIPAMENTOS 

A Cava 2 será operada com recurso a escavadoras hidráulicas e 

camiões de maior tonelagem denominadas Fora de Estrada para 

carregamento de carvão até ao britador primário.  

A maior parte dos equipamentos que serão usados virão das cavas 

operacionais das secções S2A e S4. Serão ainda usados um 

conjunto de equipamentos que inclui furadoras, pás carregadoras, 

camiões de água, camiões auxiliares, motoniveladoras, entre outros. 

SISTEMA DE DRENAGEM 

Na Secção 2B irá ser construído faseadamente um canal de 

drenagem periférico com o objectivo de evitar que as águas da chuva 

inundem as cavas que estejam em exploração. Assim, numa 1ª fase, 

o canal foi contruído em torno da Secção 2A (já explorada), tendo 

sido prolongado para a Cava 1 da Secção 2B (em exploração), 

prevendo-se agora a sua extensão de modo a contornar a Cava 2. 

Estas águas desviadas serão descarregadas no meio natural. Após 

termino da exploração da Cava 2, o canal será reconfigurado, 

contornando a Cava 3, descarregando numa pequena bacia de 

armazenamento e posteriormente para o meio natural. Salienta-se 

que estas águas são águas pluviais (da chuva). 

 

Canal Periférico (faseamento de construção de acordo com o avançar da 

lavra) 

Todas as zonas de exploração serão vedadas para prevenir o acesso 

e/ou circulação de pessoas não autorizadas nas zonas de mineração 

e a sua construção será também faseada (à medida que a lavra 

avança) acompanhando exteriormente o canal periférico. 

RECONFIGURAÇÃO DE ACESSOS 

Com a vedação da área da Cava 2 e respectiva extensão do canal 

periférico, o acesso actualmente usado pelas comunidades 

localizadas mais a Este (em particular Bwambewe) será mantido, 

mas na zona da Cava 2, um trecho de 1,5km será realinhado, 

deslocando-se ligeiramente para Norte (em 200-250m). As 

características da estrada serão mantidas, com um perfil transversal 

tipo de largura de seis (6) metros, três (3) metros para cada faixa e 

valetas de drenagem com 1.5 metros de largura. A mesma não tem 

qualquer tipo de revestimento. 

CONTROLO DE EMISSÃO DE POERIAS E QUALIDADE DO AR 

O controlo será feito quer nas vias principais através de supressor de 

poeria (Dust A Side ou outro similar) quer nas vias secundárias com 

aspersão de água colectada nas trincheiras das cavas por camiões 

tanques que seguirão rotas definidas no plano semanal de lavra. 

Estes caimões tanque serão capazes de circular na mina cobrindo 

todos os pontos onde existe emissão de poeira, mantendo os níveis 

dentro dos padrões internacionais e nas demais legislações 

moçambicanas. 

 

Aspersão dos caminhos para minimização de poeiras 

MÃO DE OBRA 

A fase de operação gerará algumas oportunidades de emprego, 

sendo criado um número variável de postos de trabalho 

principalmente associados a operação de equipamentos de mina 

(operadores) e outras actividades de apoio à mineração. Os 

restantes novos funcionários serão o pessoal de apoio, incluindo 

socorristas, seguranças, funcionários de limpeza, motoristas, 

cozinheiros, etc. Estes empregos poderão ser para habitantes das 

comunidades e dos distritos locais (Moatize e Município de Tete).No 

entanto, muitos dos trabalhadores serão já funcionários da Vale. 

É provável que se venha a constituir numa mistura de nacionais 

moçambicanos e de expatriados, tendo em conta a ausência de 

técnicos qualificados na área local para algumas das actividades 

necessárias. 

MÃO DE OBRA 2021 2022 2023 2024 2025 

Carga 8 32 32 46 21 

Transporte 25 130 148 223 117 

Perfuração e 
Desmonte 

4 15 16 22 13 

Infra-estrutura 23 121 111 157 79 

Manutenção Mina 28 140 145 212 108 

      

Operação e 
Manutenção 

88 438 452 660 338 

Equipa de Suporte 110 617 638 671 267 
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MÃO DE OBRA 2021 2022 2023 2024 2025 

Contingência / 
Suporte externo 

19 105 109 133 60 

Total Estimado 217 1 160 1 199 1 463 665 

VALOR DE INVESTIMENTO 

O valor do investimento será de aproximadamente 18,2 milhões de 

dólares. 

PLANO DE ENCERRAMENTO - MINA CARVÃO MOATIZE 

A Vale procedeu em Dezembro de 2018 à revisão do Plano de 

Encerramento de 2014 que ainda não incluía as actividades de 

mineração da Secção 2B, pelo que ainda não se encontra definido o 

modo como a zona da Cava 2 e pilha de estéril irão ser encerradas 

e qual a sua configuração final. A Cava 2 será preenchida por 

material estéril proveniente da exploração de outras cavas mineiras. 

No entanto, espera-se que a próxima revisão (em 2021) seja uma 

continuidade das principais estratégias definidas para as restantes 

áreas onde se espera que a área da Concessão Mineira tenha um 

uso do solo múltiplo: 

• Uso natural com plantas lenhosas ou herbáceas; 

• Uso florestal para exploração sustentável; 

• Uso agrícola em terrenos adequados; 

• Uso Industrial com aproveitamento de algumas das infra-

estruturas 

• Uso institucional com o aproveitamento de algumas das 

infra-estruturas de apoio. 

O plano de encerramento é acompanhado de uma avaliação 

ambiental e social que incluiu a definição de um conjunto de planos 

e programas para a minimização dos impactos da fase de 

encerramento (quadro seguinte). 

Programas de Gestão previstos no Plano de Encerramento 

Programas de 

Gestão 

Ambiental 

- Gestão da Qualidade do Ar 
- Gestão de Ruído e Vibrações 
- Gestão de Recursos Hídricos 
- Programa para Identificação de Áreas 

Contaminadas 
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
- Gestão do Meio Biótico 

- Gestão de Resíduos Sólidos 

Programas de 

Geotecnia 

- Programa de Estabilização e Monitoramento 
Geotécnico  

- Programa de Gestão de Monitoramento dos 
Processos Erosivos 

- Programa de Gestão de Drenagem da Mina 

Programas de 

Engenharia 

- Programa de Descomissionamento das Estruturas 
Minerárias  

Programas de 

Relações 

Institucionais 

- Plano de Engajamento com Partes Interessadas 
- Programa de Desenvolvimento de Capital Social e 

Relações Institucionais 
- Programa de Geração de Renda 
- Programa de Monitoramento de Saúde e 

Segurança do Trabalho, e Segurança Patrimonial 

Programas de Gestão previstos no Plano de Encerramento 

- Programa de Salvaguarda do Património 
Arqueológico 

Programa 

Interdisciplinar 
- Programa de Encerramento de Emergência 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA) - MINA CARVÃO MOATIZE 

A Mina Carvão Moatize tem um PGA para as actividades em curso 

na Concessão Mineira, pelo que se considera que o PGA geral da 

mina é um importante documento a seguir, pois responde às 

principais questões ambientais relevantes que se aplicam também 

ao desenvolvimento das actividades de exploração da Cava 2. 

O Plano de Gestão Ambiental da Mina Carvão Moatize inclui vários 

programas específicos, que respondem aos impactos identificados, 

muitos deles expectáveis de ocorrer com a exploração da Cava 2, no 

quadro seguinte são apresentados os mais relevantes. 

PGA – Mina Carvão Moatize 

Programas de 

Gestão 

Ambiental 

- Programa de Gestão da Qualidade do Ar; 
- Programa de Gestão de Energia e Emissões de 

Gases de Efeito Estufa 
- Programa de Gestão de Ruído e Vibrações; 
- Programa de Reabilitação e de Áreas 

Degradadas; 
- Programa de Gestão dos Recursos Hídricos; 
- Programa de Gestão de Resíduos; 
- Programa de Gestão do Meio Biótico; 

Programas de 

Gestão Social  

- Programa de Salvaguarda do Património 
Arqueológico 

- Programa de Gestão Socioeconómico; 
- Plano de Atendimento à Emergência; 
- Programa de Comunicação Social; 
- Programa de Educação Ambiental; 
- Programa de Saúde; 
- Programa de Desenvolvimento Social; 
- Programa de Recrutamento e Capacitação 

A implementação das medidas de gestão ambiental para o presente 

projecto no processo de AIA em curso, deve ser norteada pela 

experiência acumulada da Vale, consultor ambiental e PI&As, sem 

prejuízo de serem propostos novos planos de gestão ou 

monitorização caso se justifique de acordo com a avaliação a realizar 

em fase de EIA. 

 

Mudas de plantas autóctones – A Vale produz mais de 90 mil mudas de 

plantas locais em dois viveiros localizados em Tete e Nacala 

7 JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Com o Projecto Expansão da Mina Carvão Moatize estão 

actualmente em exploração a Secção 4, 1 e 6, cujo carvão é 
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encaminhado para a planta de beneficiamento 2 (CHPP2) e, a 

Secção 2A e Cava 1 da Secção 2B, o carvão é processado na 

CHPP1. As outras secções mineiras ainda não foram activadas, 

estando em processo de desenvolvimento de estudos, quer no que 

respeita à pesquisa relativa à qualidade do carvão quer ao 

desenvolvimento do projecto mineiro. 

A Secção 2A está em produção desde 2011, pelo que foi objecto de 

um desenvolvimento de mina significativo, com múltiplos 

investimentos em equipamentos, oficinas de manutenção, rede de 

água e energia, correias transportadoras, britador primário, entre 

outros. A iniciativa de desenvolvimento da exploração mineira para 

áreas próximas da Secção 2A (i.e. Secção 2B), baseia-se no facto 

de se ter previsto o término da extracção de recursos 

economicamente viáveis entre o final de 2020 e inicio de 2021, 

havendo portanto a necessidade de desenvolvimento de novas áreas 

de lavra, pelo que se considerou aproveitar tais investimentos com 

outras áreas ou sectores de carvões próximos, como é o caso da 

Secção 2B que lhe é adjacente.  

Por outro lado, com a contínua pesquisa geológico-mineira para a 

melhoria do conhecimento das reservas de carvão na concessão 

mineira, identificou-se recentemente que parte do carvão que estava 

previsto para ser explorado a partir do presente ano em outras 

secções mineiras, encontra-se queimado, resultando na perda das 

qualidades necessárias para gerar um produto vendável. Esta 

situação causou uma redução da quantidade de carvão bruto 

disponível para a continuidade das operações, comprometendo 

significativamente o plano de produção previsto, a partir de 2021.  

Por esta razão, a Vale teve de rever o seu plano de produção, de 

modo a direccionar a exploração mineira para áreas que possuem 

carvão com a qualidade desejada e a Cava 2 da Secção 2B foi 

identificada com alternativa para compensar o défice de volume de 

produção devido ao carvão queimado em outras áreas, tendo em 

conta ainda a sua proximidade com a Secção 2A. 

Assim, aproveitando as infra-estruturas associadas à gestão da 

Secção 2A e por os recursos existentes na sua área adjacente 

necessitarem de operações semelhantes às ocorrentes na Secção 

2B, desenvolveu-se o projecto de exploração de 3 cavas mineiras a 

céu aberto, considerando-se estas áreas e operações associadas, 

como uma extensão do já praticado na Secção 2A que lhe é 

adjacente). A Cava 2 é uma dessas cavas. 

 
Britador Primário  

8 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJECTO 

A Área de Influência Directa (AID) corresponde à zona onde as 

actividades associadas ao projecto terão um impacto directo sobre o 

ambiente físico, biótico e social que está muitas vezes confinada à 

área de implementação do Projecto e zonas adjacentes, neste caso, 

destaca-se: i) Criação da Cava 2 (adjacente à Cava 1 em exploração)  

ii) Criação da pilha de estéril 2B (na continuidade da pilha de estéril 

2A). Na área adjacente destaca-se a Bacia Hidrográfica do Rio 

Muarazi nos recursos hídricos.  

A Área de Influência Indirecta (AII) relaciona-se com a área de 

projecto mais alargada onde os impactos indirectos do projecto 

possam ser sentidos. Para fins deste estudo, no âmbito social, 

importa realçar os impactos indirectos socioeconómicos cumulativos 

com as restantes actividades da Vale ou projectos em curso ou 

planeados no Distrito de Moatize. Destaca-se ainda, embora 

afastadas as comunidades de Ntchenga, Mpandue e Bwambewe . 

 

9 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL E SOCIAL 

CLIMA 

Na região do Projecto o clima é Subtropical Árido do Tipo Estepe 

Quente, caracterizado por uma estação predominante seca com 

baixas humidades relativas, temperaturas elevadas e baixas 

frequências de precipitação. Os ventos apresentam uma velocidade 

média anual de aproximadamente 7 km/h, variando em termos 

/médios entre os 6,3 e 12,6 km/h, considerados como aragem e brisa 

leve, soprando fundamentalmente de SE. 

GEOLOGIA 

A Concessão Mineira da Vale localiza-se numa zona de transição 

entre os Planaltos Intermédios com cotas que variam entre os 200 e 

500 m e a zona das Grandes Planícies com cotas inferiores a 200 m. 

A zona das grandes planícies (zona do litoral), na zona de Tete, 

encontra-se confinada ao leito principal do Rio Zambeze.  

A zona onde ocorrerá a exploração mineira situa-se actualmente em 

cotas entre os 210m - 215m. A geologia tem uma expressão 

morfológica, condicionando a topografia, onde os terrenos do Karoo 

se encontram mais elevados em relação à planície, entre as cotas 

de 140 a 230 m que depois atingem 300m já nas formações do soco 

cristalino. 

As camadas de carvão pertencem à Formação de Moatize onde a 

Série Produtiva contém depósitos de carvão que compreendem seis 
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sistemas separados por 10 a 40 metros de camada de xisto argiloso, 

argilitos e siltitos (e menores intercalações de marga, arcóseo, 

arenito e conglomerados). Essa Série é dividida em: Camada Andre; 

Camada Grande Falésia; Camada Intermédia, Camada Bananeira, 

Camada Chipanga e Camada Souza Pinto. 

SOLOS 

Os Solos Castanhos derivados de rochas sedimentares são típicos 

de relevo ondulado, encontram-se em colinas, de natureza franco-

argilo-arenosos, geralmente profundos, onde a vegetação é 

geralmente mata arbustiva mediana. Proporcionam terras impróprias 

para culturas, mas adequadas para pastagens ou reflorestamento, 

desde que se adoptem práticas especiais para assegurar o uso 

constante. A declividade e/ou a profundidade efectiva são os 

principais factores limitantes para o seu uso agrícola. 

HIDROLOGIA 

O projecto localiza-se na Bacia do rio Zambeze, com destaque para 

o rio Revúbuè que é um dos seus principais afluentes perenes. A 

Concessão Mineira intercepta as Bacias Hidrográficas do Revubuè e 

do Rio Moatize seu afluente.  

A área da Cava 2, encontra-se a sul da bacia do Moatize, já dentro 

da Bacia Hidrográfica do Rio Muarazi que aflui directamente no Rio 

Zambeze na sua margem esquerda. 

 

Bacia Hidrográfica do Rio Muarazi  

A bacia hidrográfica do Rio Muarazi tem uma área de captação de 

cerca de 545km2 com escoamento sensivelmente N-S no sector 

montante da bacia; na zona central da bacia, o rio contorna o limite 

SE da concessão com uma orientação WSW-ENE inflectindo depois 

em direcção ao rio Zambeze com uma direcção NE-SW. A foz do rio 

Muarazi encontra-se poucas centenas de metros para montante da 

povoação de Catsanha. 

O Rio Muarazi é um rio intermitente que em condições naturais têm 

água durante a época húmida mas seca durante a estiagem. Durante 

a época húmida, beneficiam da precipitação e da eventual 

alimentação a partir de aquíferos, enquanto que durante a época 

seca, os níveis piezométricos dos aquíferos descem, e deixa de 

haver alimentação do rio. 

 

Foz do Rio Muarazi (afluente do Rio Zambeze) 

QUALIDADE DO AR E AMBIENTE SONORO 

A nível regional as principais fontes de emissão de poluentes são as 

actividades industriais desenvolvidas na região de Moatize e Tete, a 

circulação de veículos pelas principais vias rodoviárias e a actividade 

aeroportuária que ocorre no aeroporto de Tete.  

No interior da Concessão Mineira da Vale, desenvolvem-se 

actividades como a movimentações de terras (desmonte), detonação 

de explosivos e a circulação de veículos pesados. Estas actividades 

contribuem para a emissão de um conjunto de poluentes 

atmosféricos dos quais se destaca o material particulado e  também 

as emissões de produtos de combustão como o Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Azoto (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e 

Compostos Orgânicos (HC), estes associados ao funcionamento de 

máquinas e equipamentos utilizados na exploração mineira. 

 

Rede de pontos de monitorização da qualidade do ar da Vale 



  

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DA CAVA 2 

DA SECÇÃO 2B 

  

 

 Resumo Não Técnico – Fase de EIA| Junho 2021 

 

8 

Os dados de material particulado (vulgo poerias) na estação Mirante 

(mais próxima da Cava 2 e a NW desta) revelam em 2019 uma média 

mensal de 99,1 ug/m3 (150 ug/m3 valor máximo admissível conforme 

estipulado pelo Decreto nº 67/2010) tendo sendo apenas 

ligeiramente ultrapassado em Setembro e Outubro (166.9 e 157,6 

ug/m3 respectivamente). 

O ruído ambiente da área de interesse é, em termos gerais, 

determinado por fontes de ruído naturais (como chuva, vento, 

insectos, etc.), pelo tráfego rodoviário de baixa intensidade e pelas 

actividades humanas normais das comunidades. 

AMBIENTE BIÓTICO 

Na província de Tete, os principais tipos de vegetação existentes são 

constituídos por florestas de Mopane, florestas de Acácia, matas 

indiferenciadas, pradarias arborizadas e vegetação ribeirinha.  

 

Mapa de unidades de uso de solo na área do projecto. 

Contudo, na área em estudo, a vegetação encontra-se em termos 

gerais muito degradada por factores antropogénicos sendo 

extensamente afectada por queimadas, caça, cortes de madeira para 

a produção de combustível, agricultura e pastoreio. 

A fauna na província de Tete, era num passado recente abundante 

e diversificada, e animais de grande porte como rinocerontes, 

antílopes, zebras, rinocerontes e leões. Dos animais de grande porte, 

apenas o crocodilo-do-nilo e o hipopótamo se observam ainda com 

frequência, enquanto o elefante-africano é esporadicamente 

registado. Contudo, nenhuma desta fauna de grande porte existe no 

interior da Concessão Mineira 

Actualmente empobrecida, a fauna é em grande parte da província 

representada sobretudo por animais de médio e pequeno porte como 

macacos, cabritos, antílopes, manguços, esquilos e pequenos 

roedores adaptados a mosaicos de vegetação antropizados e 

florestas de Acácia e Mopane. 

O mapa das unidades de uso e cobertura do solo é apresentado na 

figura seguinte, na análise da vegetação, dentro da área do projecto, 

foram identificadas 8 unidades, nomeadamente:  

• A vegetação ribeirinha ocorre ao longo das linhas de água que 

atravessam a área do projecto 

• As matas densas indiferenciadas, matas arbóreas e arbustivas, 

compostas por uma elevada diversidade de espécies,  

• A floresta decídua aberta caracterizada por apresentar árvores 

de folha caduca que perdem  as folhas num determinado período 

do ano, apresentando uma estrutura do dosel aberta,  

• A pradaria representa o estrado graminal dominante com 

algumas espécies arbóreas dispersas.  

• As áreas agrícolas são as menos dominante dentro da área do 

projecto e tem por base a agricultura de sequeiro,  

• As zonas urbanas representam as comunidade próximas da 

área do projecto nomeadamente: M´pandue, Ntchenga e 

Ntchenga-Nyakumba.  

• O corpo de água artificial representa um pequeno reservatório 

com 11,2 ha,  

• As áreas sem vegetação representam caminhos e áreas 

desmatadas. As áreas desmatadas representam igualmente as 

infraestruturas da mina. 

AMBIENTE SÓCIO-ECONÓMICO 

A Concessão Mineira da Vale e, por conseguinte, a Cava 2 localiza-

se na Província de Tete, no Distrito de Moatize. A nível comunitário, 

não é expectável a afectação de comunidades, distando a 

comunidade mais próxima cerca de 700 m do limite exterior (vedado) 

da Cava 2, mas serão afectadas pequenas parcelas agrícolas 

existentes no interior da área da Cava 2 que exige um Plano de 

Reassentamento das actividades económicas existes (o 

deslocamento de pessoas e habitações não está previsto neste 

processo de AIA). 

De acordo com os resultados do INE, em 2017 a população da 

Província de Tete é estimada em 2 551 826 habitantes. Numa 

década (2007-2017) a província apresentou uma taxa média anual 

de crescimento de 5,2%, contra 2,7% registado a nível nacional.  

A distribuição da população pelos distritos da Província de Tete é 

irregular. Moatize é o 3º distrito com maior população da província 

(10,2% - 260 843 habitantes), depois de Angónia (14,7%) e Cidade 

de Tete (12,0%). Os distritos menos populosos são Zumbo (3,1%), 

Chiúta (3,8%) e Màgoè (3,9%). 
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De acordo com o levantamento socioeconómico realizado pela 

Diagonal (2020), M´Phandwe tem um total de 376 habitantes, e 

Ntchenga um total de 293 habitantes. 

No distrito de Moatize existem vários grupos populacionais de 

diferentes etnias, como o Cynyungue, Sena e Chewa, entre outras 

de menor expressão. A língua dominante é a Cinyngwè, incluindo as 

comunidades Ntchenga e M'Phandwe. O português é a língua 

materna de uma percentagem muito pequena da população (3,2%) 

da província, mas é amplamente falado (33,8%). 

A religião dominante em Moatize é o Zione/Sião, praticada pela 

maioria da população do distrito. No que respeita a outras crenças 

no distrito destaca-se a religião tradicional africana, designada 

Animista, que inclui a prática de culto aos antepassados 

Em relação à taxa de analfabetismo, segundo o INE (2018), tal 

como no resto do país, na província de Tete as mulheres têm uma 

percentagem mais elevada (69%) em comparação com os homens 

(39,7%). Segundo o Governo do Distrito de Moatize, da população 

com 15 ou mais anos de idade, 47% é alfabetizada e 56% das 

pessoas com 5 anos de idade, predominantemente homens, 

frequentam ou já frequentaram o nível primário de ensino. Na cidade 

de Tete existe uma maior oferta de formação, incluindo universitária. 

O Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize é a única 

Instituição de Ensino Técnico Profissional no Distrito. 

No distrito de Moatize, particularmente nas zonas rurais, a diferença 

dos papeis sociais associados ao género é ainda uma realidade 

disruptiva. o casamento prematuro continua a ser uma realidade, 

alimentada pelo factor da elevada taxa de abandono escolar 

feminino; nota-se que a menina é instruída desde tenra idade para 

deixar a escola para se dedicar inteiramente ao lar. A gravidez 

precoce, portanto, é frequentemente associada ao casamento 

prematuro, porque quando a mulher toma o lugar de esposa em 

casa, é-lhe dito que deve conceber filhos para que a família cresça. 

 

Grupo de mulheres reunidas em Moatize  

O abastecimento de água às cidades de Tete e de Moatize é feito 

por meio de captações em 5 campos de furos localizados no vale do 

rio Nhartanda (13 furos), em Canongola (4 furos), Revúboè (13 

furos), Degue (1 furo) e Chithatha-Moatize (9 furos), totalizando 40 

furos actualmente em exploração. 

O perfil de saúde da província de Tete é semelhante ao resto do 

país, uma vez que tem altas taxas de doenças transmissíveis, como 

malária, VIH/SIDA, doenças diarreicas e doenças respiratórias, além 

da desnutrição. As elevadas taxas de hospitalização e mortalidade 

estão ligadas à situação de pobreza, taxas de analfabetismo, falta de 

infraestruturas e recursos humanos a todos os níveis de cuidados, 

falta de saneamento básico, catástrofes naturais e crise alimentar. 

As comunidades de M´Phandwe e Ntchenga procuram os centros de 

saúde Carbomoc, Cateme e 25 de Setembro por serem os mais 

próximos. 

A nível das principais actividades económicas a agricultura é a 

principal actividade económica na Província de Tete. Existem, no 

entanto, algumas excepções, como é o caso do Distrito de Moatize, 

onde a precipitação é baixa e errática com secas frequentes, de 

modo que a produtividade das culturas é normalmente baixa. 

Contudo, a agricultura é a actividade principal, considerada como a 

unidade básica de produção do Distrito, onde a família tem um papel 

primordial na prática da agricultura de sequeiro e de regadio 

(pequenos sistemas de rega de baixo custo) para autoconsumo e 

comercialização de excedentes. 

Segundo LFSE, em M’Phandwe 91% da população pratica a 

agricultura, e em Ntchenga 85% é praticante da mesma actividade. 

Na área do projecto foram identificadas 70 áreas de produção 

agrícola (machambas) e cadastrados 62 proprietários.  

Dos proprietários identificados 58 proprietários são residentes das 

comunidades de M´Phandwè e Ntchenga e os restantes 4 residem 

fora delas. 

 

Machambas na área do Projecto que serão objecto de 

reassentamento (actividade económica)  

Em relação ao tamanho das áreas agrícolas, 55 machambas 

possuem dimensões que variam de 0,05ha a 1ha que correspondem 

a 78,5% do universo total, 13 machambas com áreas entre 1ha a 4ha 

e apenas 2 machambas com áreas entre 4ha e pouco mais de 5ha. 
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O Distrito de Moatize possui cerca de 310 ha de regadios (ex. 

Regadio da Casa Agrária de Zóbuè e Regadio de Kapanga), dos 

quais 126 ha não estão operacionais por avarias de equipamentos. 

Está em curso um plano para a sua reabilitação, mas a capacidade 

financeira dos proprietários é um entrave à sua implementação. 

A criação de animais desempenha um papel preponderante na vida 

socioeconómica da população na Província de Tete, sendo as 

principais espécies de criação: caprinos, bovinos, aves, suínos, 

ovinos e alguns burros. 

A Província de Tete até 2010 era caracterizada pela indústria de 

tabaco (na cidade de Tete localiza-se a maior fábrica de 

processamento do país), processamento de pimento, produção de 

bebidas, produção de estruturas metálicas, mobiliário e pequenas 

unidades industriais vocacionadas para a moagem de cereais, 

serralharias, padarias e cerâmicas, assim como pelo sector de 

indústria informal que se dedicava à produção de materiais de 

construção (tijolos e pedra). Actualmente, a Indústria Extractiva 

apresenta grande relevância no Distrito de Moatize, nomeadamente 

a relacionada com a extracção de carvão e minerais associados e de 

materiais de construção. O Distrito de Moatize possui cerca de 

86,92% do seu território ocupado por títulos mineiros emitidos (81 

títulos). 

  

Mina Carvão Moatize (Vale) 

A Província de Tete é rica em locais históricos. Em Moatize, o 

potencial turístico inclui uma floresta sagrada, paisagens cénicas e 

alguns monumentos históricos de salientar: 

• As Cascatas do Rio Moatize. 

• Três (3) nascentes termais: no Bairro Chipanga, nos arredores 

da Vila de Moatize; em Chitiwitiwi, sobre a base do monte 

Muambe; em Nhaondwe, nas proximidades do rio Zambeze, 

junto ao Ocidental do Distrito limitado pelo Distrito de Changara  

• Pinturas Rupestres de Chingo, Muala Wamawala (pedra com 

cores), Caverna, Ndambissa e Montes Muambe de Cachenga 

• Mina de Mangondera (fralda), Mina de Pedra, Mina de Bronze e 

Vala Comum dos Mineiros. 

 
Pinturas Rupestres (Província de Tete) 

O nome do Distrito provém de um individuo de nome Tize, que na 

altura vendia uma bebida tradicional - Môa - feita de farelo; era 

comum as pessoas dizerem ‘’TAMWA MÔA WA TIZE’’, significando 

“Consumimos a bebida do senhor Tize”. 

 

Ponte sobre o Rio Zambeze de valorização cénica e histórica 

10 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (FASE DE EIA) 

Os potenciais impactos das actividades propostas serão 

identificados através dum processo sistemático no qual são 

consideradas com atenção as interacções entre as actividades 

propostas do projecto e o ambiente biofísico e socioeconómico, a fim 

de identificar os impactos ambientais do projecto que serão avaliados 

através de um balanço de perdas e ganhos. 

Foram considerados os seguintes aspectos para determinar a 

importância dos impactos identificados: 

• Natureza do impacto: positivo ou negativo; 

• Tipo de impacto: directo, indirecto, cumulativo; 

• Amplitude: local, regional, internacional;  

• Intensidade: baixa, média, elevada 

• Duração: curto, médio prazo, longo prazo 

A pontuação combinada dos critérios supracitados corresponde a 

uma classificação de magnitude que, associada à probabilidade de 

ocorrência do impacto permite determinar a sua importância. A 

classificação da importância do impacto também reflecte a 

necessidade de mitigação, conforme descrito no quadro abaixo. 

Insignificante 
O impacto potencial é ínfimo, e não são necessárias 
medidas de mitigação ou gestão ambiental  

Muito 
Reduzida 

São necessárias medidas de mitigação não 
específicas, para além das condições normais de 
boas práticas ambientais. 

Reduzida 

Média Devem ser concebidas medidas de mitigação 
específicas para reduzir a importância do impacto 
para um nível aceitável. Se a mitigação não for 
possível, devem ser consideradas medidas de 
compensação. 

Alta 
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Muito Alta 

Devem ser identificadas e implementadas medidas 
de mitigação específicas para reduzir a importância 
do impacto para um nível aceitável. Se tal não for 
possível, os impactos negativos de importância 
muito elevada devem ser considerados no processo 
de autorização do projecto. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CUMULATIVOS 

A avaliação dos impactos cumulativos do projecto ajuda a considerar 

as possíveis interacções com outras actividades e projectos 

passados ou futuros, que possam afectar os componentes 

ambientais e sociais. No caso da Mina Carvão Moatize, indicam-se 

os potenciais impactos cumulativos relacionados com o 

desenvolvimento da Cava 2: 

• Aumento da pressão sobre os recursos hídricos disponíveis com 

a alteração das condições de fluxo das águas subterrâneas quer 

pelo rebaixamento do nível freático na cava em exploração; 

• Benefícios económicos indirectos com a consolidação de 

actividades económicas nomeadamente de prestação de 

serviços à Vale; 

• Potenciais impactos cumulativos na qualidade da água por 

estabelecimento de interconectividades hidráulicas com outras 

infra-estruturas mineiras (ex; depósito de rejeitados finos na 

Cava Souza Pinto); 

• Efeitos cumulativos sobre a Qualidade do Ar com o incremento 

das emissões de poeiras e de poluentes atmosféricos; 

• Efeitos cumulativos sobre ambiente sonoro com a contribuição 

do aumento dos níveis de ruído gerados por máquinas e 

equipamentos e pela circulação de veículos; 

• Potencial aumento nas concentrações de poluentes no solo ou 

sua bioacumulação; 

• Perda/fragmentação de habitats com potencial perda de 

espécies com interesse de conservação ou utilizadas pelas 

populações locais; 

Os impactos cumulativos estão avaliados com maior detalhe no EIA, 

considerando os projectos, infra-estruturas e actividades existentes 

e planificadas na área do Projecto 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

A filosofia que irá ser aplicada no que respeita à mitigação de impacto 

procura em primeiro lugar (e na medida do possível) evitar a 

ocorrência impactos. Na impossibilidade de evitar os impactos, estes 

são mitigados através da modificação do projecto ou implementação 

de medidas de mitigação no local do impacto.  

Nos casos em que as duas primeiras estratégias de mitigação são 

impossíveis, outras estratégias de remediação serão consideradas 

sempre que possível e, finalmente, investigar as opções de 

indemnização ou compensação, quando necessário. A identificação 

sistemática das medidas de mitigação adequadas é feita seguindo 

os critérios de hierarquia do quadro abaixo. 

Hierarquia de 
Critérios de 
Mitigação 

Acções 

Evitar na fonte 
Reformular o projecto, a fim de eliminar o impacto 
potencial associado com as actividades do projecto. 

Minimização 
Desenhar sistemas de controlo e implementar 
medidas para reduzir os impactos. 

Reduzir no 
lugar 

Implementar medidas fora do local para reduzir 
esses impactos que não podem ser eliminados com 
tratamentos de fim-de-linha. 

Fim-de-linha 
Reparar todos os danos, residuais não-evitáveis, 
para o ambiente natural e humano, através de 
actividades de restauro ou intervenções adequadas 

Reduzir fora 
do local 

Compensar impactos residuais não-evitáveis 
quando outras medidas de mitigação não forem 
viáveis, racionais ou que já tenham sido plenamente 
executadas 

Remediação 
Fazer uma contribuição positiva para a conservação 
da biodiversidade e / ou melhoria dos serviços de 
ecossistema e o desenvolvimento comunitário 

11 IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Os impactos expectáveis com a implementação do projecto são os 

seguintes: 

• Ambiente físico – os impactos expectáveis são na sua 

generalidade minimizáveis e não se esperam impactos residuais 

significativos. Algumas das actividades podem ser precursoras 

de impactos cumulativos que podem ou não ser significativos, 

como a deterioração da qualidade da água (superficial e 

subterrânea) ou a qualidade do ar, que necessitam de um 

acompanhamento por Programas de Monitorização (trimestrais, 

semestrais e anuais) de acordo com o PGA da Mina.  

• Ambiente biótico – os principais impactos estão associados 

com a perda e degradação de habitats sobretudo pradarias 

arborizadas; matas indiferenciadas e vegetação herbácea 

ruderalizada, em resultado da desmatação e ocupação dos 

terrenos pela Cava 2 e Pilha de Estéril 2B. O impacto é inevitável, 

mas restrito às áreas intervencionadas para o qual existe um 

conjunto de medidas de boas práticas do sector. 

• Ambiente socioeconómico – na fase de construção, ou pré-

operação, foram identificados impactos positivos e negativos no 

ambiente socioeconómico. Os principais impactos positivos 

estão associados à criação de empregos e à estimulação da 

economia local. Os principais impactos negativos estão 

associados à alteração do uso do solo com a necessidade de se 

realizar um Plano de Reassentamento de Actividades 

Económicas por perda das áreas agrícolas produtivas. 

A tabela seguinte apresenta o sumário dos principais impactos 

residuais (a avaliação é realizada após a aplicação de medidas de 

mitigação e, portanto, representa o impacto residual do projecto).
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Componente Potenciais Impactos RESIDUAIS  Natureza Intensidade Extensão Duração Significância 

Clima • Libertação de gases com efeitos de estufa - Baixa Nacional Média  Média 

Qualidade do Ar 
• Aumento da concentração de material particulado 

• Aumento das concentrações de gases poluentes 
- Baixa Local Média  Muito Reduzida 

Ambiente sonoro 
• Aumento dos níveis de ruído durante a fase de 

exploração mineira   
- Média Local Média Reduzida 

Vibrações 
• Incomodidade gerada pela produção de vibrações 

durante o processo de detonação com recurso a 
explosivos 

- Baixa Local Média Reduzida 

Geologia 

• Destruição com registo das formações geológicas 

• Produção e disposição de resíduos mineiros 

• Alterações na geomorfologia e paisagem 

+ Média Regional Média Média 

- Média Local Média Muito Reduzida 

- Média Regional Longo Média 

Solos 

• Perda / perturbação da camada superficial do solo 

• Compactação do solo 

• Degradação do solo 

- Médio Local Baixo Insignificante 

Hidrologia 

• Alteração da organização da rede de drenagem 

• Alteração nos caudais | disponibilidade hídrica 
(superficiais e subterrâneos) 

• Alteração da Qualidade da Água 

- Média Local Longo Reduzida 

- Baixa Local Curto Insignificante 

Flora vegetação e 
Habitats 

• Redução da área vegetal 

• Diminuição da diversidade das espécies de flora 

• Aumento da pressão humana sobre os ecossistemas 

• Possível introdução ou disseminação de espécies 
exóticas invasoras na área do Projecto 

• Perda de serviços de Ecossistema 

• Aumento do stress hídrico nas áreas florestais a 
jusante da área de implementação do projecto 

- Baixa Local Longo Muito Reduzida 

• Redução da capacidade fotossintética - Baixa Local Médio Insignificante 

Fauna 

• Perda de habitats e de indivíduos (mortalidade) da 
fauna local 

- Baixa Local Longo Muito Reduzida 

• Aumento dos níveis de perturbação da fauna -  Baixa Local Curto Insignificante 

Ambiente Social 

• Restrições no acesso às machambas 

• Interferência no sistema de mobilidade e 
acessibilidade às comunidades do trecho Sul 

• Perturbação em decorrência dos impactos sobre os 
meios de vida da população afectada 

• Perturbação do funcionamento normal do cemitério 
em M´phandwe 

• Geração de conflitos sociais 

• Incomodidade por aumento dos níveis de ruído e de 
poeiras nas áreas de construção 

• Proliferação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) e HIV/SIDA nas 
comunidades 

-  Baixa Local Curto Insignificante 

• Perda de machambas e infra-estruturas de apoio -  Baixa Local Médio Muito Reduzida 

• Criação de Emprego na VALE Moçambique 

• Criação de Emprego em Actividades Económicas 
Locais 

• Estímulo indirecto da economia local (nível 
comunitário e distrito de Moatize) 

+ Médio Local Médio Reduzida 
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12 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Projecto em estudo - Desenvolvimento da Cava 2 da Secção 2B 
implica a criação de uma (1) cava mineira e a Pilha de Estéril (2B) 
(extensão da Pilha de Estéril 2A actualmente activa).  

A avaliação dos impactos ambientais do Projecto foi realizada por 
meio de revisão de literatura, pesquisas de campo e por meio de 
consultas às partes interessadas quer da fase de EPDA quer da que 
agora decorre. O EIA identificou as restrições sociais e ambientais 
associadas ao ambiente receptor e identificou os impactos 
ambientais e sociais associados às várias actividades do Projecto. 
Nenhum habitat crítico foi identificado – as actividades são todas 
dentro da Concessão Mineira da Vale. 

As medidas de gestão prescritas para as várias fases do projecto 
minimizam a significância dos impactos negativos no ambiente físico, 
biológico e humano, compensam os impactos que não podem ser 
evitados ou mitigados e aumentam os impactos positivos do projecto. 
O Plano de Gestão Ambiental da Mina Carvão Moatize em vigor bem 
como a última versão do Plano de Encerramento foram considerados 
e as suas principais medidas relevantes às actividades do projecto 
foram indicadas. 

A principal fonte de impacto na fase de pré-construção é o 
reassentamento das actividades económicas existentes na área da 
Cava 2, em particular a existência de actividades agrícolas. Os 
impactos e as medidas de gestão para o reassentamento são 
cobertos pelo Levantamento Físico e Sócio-Económico (LFSE), um 
relatório que embora integrante no processo de AIA se apresenta em 
separado do EIA (Volume IV), tal como o Plano de Comunicação 
discutido e aprovado com as comunidades afectadas. 

A implementação bem-sucedida do LFSE é um elemento 
fundamental para a redução dos impactos sociais previstos.  

Durante a pré-construção, os impactos mais importantes são na flora 
e fauna terrestres. A sua importância após a implementação de 
medidas de mitigação é considerada insignificante a reduzida. Será 
importante garantir uma implementação rigorosa das medidas e 
planos de gestão propostos. 

Durante a fase de operação, impactos previstos estão relacionados 
com a qualidade do ar e hidrologia mas são igualmente minimizáveis 
e necessitam de ser monitorizados continuamente. 

De facto, a vigilância e monitorização ambiental e social, continuarão 
a ser elementos-chave para avaliar a qualidade das medidas 
prescritas, a sua eficácia e para detectar impactos imprevistos. A 
implementação adequada do plano de recuperação das áreas 
degradadas, da qualidade do ar, dos recursos hídricos e o plano de 
resposta a emergências contribuirão para a aceitabilidade ambiental 
do projecto. A actualização constante do Plano de Encerramento e a 
disponibilização de todas a documentação relativa aos processos de 
AIA e respectivas recomendações à equipa responsável, é 
fundamental para garantir o sucesso do projecto e respeito pelos 
processos democráticos de tomada de decisão. 

O PGA e as medidas de minimização propostas no presente EIA são 
um compromisso da Vale Moçambique, SA com as partes 
interessadas envolvidas, as autoridades e comunidades locais. A sua 

implementação assegurará a conformidade ambiental do projecto 
em todas as fases de execução. 

13 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA – FASE EIA 

As reuniões públicas no contexto dos processos de Avaliação de 
Impacto Ambiental são uma obrigatoriedade legal de importância 
vital para a concretização dos objectivos fundamentais da avaliação 
ambiental.  

No combate à propagação de COVID-19 o Governo de Moçambique 
tomou várias medidas que visam o exercício de distanciamento 
social, evitando e restringindo as reuniões públicas. O sucesso das 
medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os 
cidadãos, das instituições e organizações e da sociedade.  

Na fase de EIA será realizada uma reunião informativa e consultiva 
na Sala de Reuniões do Hotel Moatize a 16 de Junho de 2021 entre 
as 9h00 – 12h00, permitindo e incentivando contribuições das 
autoridades, das comunidades afectadas, da sociedade civil e outras 
organizações interessadas de modo a enriquecer e ajustar os 
estudos a serem desenvolvidos na próxima fase de EIA. Serão 
igualmente realizadas reuniões nas comunidades de M’Phandwe e 
Ntchenga. 

14 PRÓXIMAS ETAPAS 

Após a submissão do relatório de EIA o MTA tem o prazo legal de 45 

dias úteis para a sua avaliação. Para qualquer esclarecimento ou 

cometário adicional por favor contactar: 

Consultec, Consultores Associados Lda. 

Telefone 21 491 555 | 82 30 44 240  |  25 220 598 

Fax 21 491 578 

Email: 
Susana Paisana - spaisana@consultec.co.mz 

Décio Camplé - dcample@consultec.co.mz 

15 ONDE ENCONTRAR O EIA COMPLETO 

Cópia impressa do relatório completo da Fase de EIA na sua versão 

preliminar encontra-se disponível nos seguintes locais até 1 de Julho: 

→ Direcção Nacional de Avaliação do Impacto Ambiental 

(DINAB - MTA) em Maputo. 

→ Serviço Provincial do Ambiente de Tete. 

→ Escritório da Consultec em Tete. 

 

No site da Consultec está disponível a verão completa do 
Relatório Perliminar do EIA  

www.consultec.co.mz 
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