
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE DESEMBARCADORES NOS DISTRITOS DE PEBANE E MOMA, 
PROVÍNCIAS DE ZAMBÉZIA E NAMPULA 

 
Convite para reunião de apresentação dos Relatórios dos Estudos de Pré-Viabilidade 

Ambiental e Definição de Âmbito 
 
 

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) recebeu financiamento do Banco Mundial no âmbito do 
programa para o primeiro Projecto de Apoio à Governação e Crescimento Partilhado das Pescarias do Sudoeste do 
Oceano Índico. Este programa tem por objectivo apoiar o Governo de Moçambique no aumento, de forma sustentada, 
da competitividade do sector das pescas e no incremento dos benefícios económicos, sociais e ambientais dos países 
do Sudoeste do Oceano Índico, preconizando uma pesca sustentável.  
 
Uma das componentes do programa prevê investimentos em infra-estruturas incidindo, numa primeira fase, sobre as 
infra-estruturas de pequena e média escala, destacando-se a construção e reabilitação de locais de desembarque ao 
longo da costa (desembarcadouros) e infra-estruturas de apoio. 
 
Assim, o MIMAIP pretende construir desembarcadouros para melhorar não só as perdas pós-captura, mas também 
os serviços de apoio às embarcações (carga e descarga) e contribuir, desta forma, para um melhor ordenamento da 
pesca artesanal. 
 
Por forma a cumprir a legislação ambiental de Moçambique e os requisitos do Banco Mundial, a IMPACTO, Projectos 
e Estudos Ambientais, Lda foi contratada para conduzir os processos com vista ao licenciamento ambiental dos 
projectos para a construção de desembarcadouros em Moma (Nampula) e Pebane (Zambézia). 
 
Na sequência da submissão da documentação de Instrução do Processo ao Ministério da Terra e Ambiente, a 
actividade foi classificada como de “Categoria A”. De acordo com a legislação ambiental vigente em Moçambique, a 
actividade requer a realização de um Estudo de Impacto Ambiental, para o licenciamento ambiental. 
 
Nesse contexto, como parte do Processo de Participação Pública, a IMPACTO pretende apresentar os Relatórios dos 
Estudos de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) e receber comentários das partes interessadas 
e afectadas. Assim sendo, serão realizadas reuniões de Consulta Pública nos Distritos de Pebane e Moma, 
obedecendo às restrições impostas pelo actual Estado de Calamidade Pública no País, decretado devido à pandemia 
da COVID-19. As reuniões de Consulta Pública irão obedecer o seguinte calendário: 
 
1. Reunião de Consulta Pública no Distrito de Moma - dia 8 de Junho de 2021, na Sala de Reuniões do 

Governo Distrital, das 9 às 12 horas; 
 

2. Reunião de Consulta Pública no Distrito de Pebane - dia 16 de Junho de 2021, na Sala de Reuniões do 
Governo Distrital, das 9 às 12 horas. 

 



Os rascunhos dos Relatórios dos Estudos de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito dos projectos estão 
disponíveis para consulta e comentários na Internet, no portal: www.impacto.co.mz e cópias impressas dos relatórios 
estão disponíveis nas instituições abaixo indicadas: 
 

Cidade de Maputo: Províncias de Zambézia e Nampula: 

 Direcção Nacional de Ambiente (DINAB)  Serviço Provincial do Ambiente (SPA) 
 

 IMPACTO, Lda  Serviço Provincial de Actividades Económicas (SPAE) 
 

 Administração dos Distritos de Pebane e Moma 
 
As partes interessadas que desejem receber informação sobre os projectos, os relatórios em versão electrónica ou 
estabelecer contacto com a equipa de Consulta Pública dos projectos a respeito de qualquer questão adicional sobre 
os mesmos, poderão fazê-lo através dos meios abaixo indicados:  
 
IMPACTO, Lda 
Sector de Consulta Pública  
Rua de Kassuende, Nº 296 
Maputo 
Linha grátis de telemóvel (a partir de qualquer rede): +258 858381349 
E-mail: consulta.publica@impacto.co.mz 
Portal de Internet: www.impacto.co.mz   


