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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTO  

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM, E.P.), solicitou os serviços da empresa SWECO1, que por 

sua vez, contratou a Impacto, Projectos e Estudos Ambientais, Limitada (doravante designada por 

Impacto, Lda.,) para a realização de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para o “Projecto de 

uma Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central Hidroeléctrica de Tsate, 

Província de Manica” (designado “o Projecto” neste relatório).  

A linha deverá distribuir a energia produzida na Central Hidroeléctrica de Tsate de 50 MW à 

subestação de Chimoio 2. O Proponente do Projecto da linha de transmissão de 110 kV é a EDM, E.P., 

que é igualmente, o Proponente do “Projecto de Construção da Central Hidroeléctrica de Tsate de 50 

MW, Província de Manica”, que se pretende construir no Rio Revué, cobrindo partes dos Distritos de 

Macate e Sussundenga, a cerca de 60 km da Cidade de Chimoio. O Projecto da linha de 110 kV vem 

deste modo, complementar o Projecto da Central Hidroeléctrica acima referido, sendo que este último 

está a ser sujeito a um processo de AIA em separado.   

O valor de investimento do Projecto é aproximadamente um milhão de coroas suecas, equivalente a 

aproximadamente seis milhões de meticais (MZN) e o tempo de vida útil é estimado em 60 anos. 

Após a submissão da Instrução do Processo (IP), em conformidade com o Regulamento sobre o 

Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) (Decreto n.º 54/2015, de 31 de Dezembro), o 

presente Projecto, foi classificado pelo Ministério da Terra e Ambiente (MTA) como um Projecto de 

“Categoria A” (Anexo 1), sendo para o efeito, necessária a elaboração de um Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). 

A anteceder a realização do EIA, é necessário submeter à aprovação do MTA o Estudo de Pré-

viabilidade Ambiental e de Definição de Âmbito (EPDA) e os Termos de Referência (TdR) que 

constituirão a base de orientação na execução do EIA, como definido no Regulamento acima referido. 

O presente documento constitui assim o EPDA (parte 1 deste documento) e TdR (parte 2) para o EIA, 

realizado no âmbito do processo de AIA com vista ao Licenciamento Ambiental do Projecto acima 

referido.   

1.2 OBJECTIVOS DO PRESENTE RELATÓRIO  

A elaboração e o conteúdo deste relatório de EPDA obedecem às determinações legais para uma 

actividade incluída na “Categoria A”, em conformidade com o Decreto n.º 54/2015. Os seus objectivos 

principais centram-se nos seguintes aspectos:  

• Apresentar uma descrição mais detalhada do Projecto; 

• Caracterizar de um modo preliminar as condições físicas, bióticas e socioeconómicas da área 

de implantação, assim como da área envolvente; 

 
1 A Sweco (originalmente "consultores suecos") é uma empresa europeia de consultoria de arquitectura e engenharia. No 
âmbito do Projecto da Linha de Transmissão de 110 kV, a Sweco é responsável por realizar o estudo das possíveis rotas e 
respectivas estradas de acesso.  
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• Identificar se existem “questões fatais” do ponto de vista ambiental, ou seja, possíveis 

impactos ou condições do meio de inserção do Projecto que, pela sua significância alta e 

irreversibilidade possam inviabilizar a implementação do Projecto; 

• Identificar e listar de um modo preliminar, os potenciais impactos ambientais do Projecto; 

• Identificar os aspectos físicos, bióticos e socioeconómicos relacionados com o Projecto que 

deverão ser estudados em maior detalhe no EIA; e 

• Elaborar os TdR para o EIA (aplicável na ausência de “questões fatais”). 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO CONSULTOR AMBIENTAL  

1.3.1 Proponente 

O Proponente do presente Projecto é a Electricidade de Moçambique (EDM), E.P.  

A EDM, E.P. é uma empresa do sector público e é responsável pela produção, transmissão e 

distribuição de energia elétrica em Moçambique. Os detalhes de contacto são apresentados na tabela 

seguinte. 

Tabela 1 – Contactos do proponente 

Proponente do Projecto  Electricidade de Moçambique, E.P. 

Direcção Direcção de Planeamento de Sistemas e Engenharia 

Endereço  Av. Filipe Samuel Magaia n.º 368, CP. 2532, Maputo 

Telefone (+258) 21353600 

Fax (+258) 21322074 

Pessoa de Contacto Anelsio Rivisse 

E-mail Anelsio.rivisse@edm.co.mz 

Contacto (+258) 847316488 

Pessoa de Contacto Belarmina Mirasse 

E-mail belarmina.mirasse@edm.co.mz 

Contacto (+258) 21353673 

Página de Internet www.edm.co.mz  

1.3.2 Consultor ambiental 

A Impacto, Projectos e Estudos Ambientais, Limitada foi designada como Consultora Ambiental para 

a AIA do presente Projecto. A Impacto, Lda., está registada no MTA como Consultora Ambiental 

(Anexo 2), tendo o certificado da última renovação o número 38/2020. Os detalhes de contacto são 

fornecidos de seguida.  

Tabela 2 – Contactos do consultor ambiental 

Consultor Ambiental do Projecto  Impacto, Lda., 

Endereço  Rua de Kassuende n.º 296, Maputo 

Telefone (+258) 21499636  

Fax (+258) 21493019 

Página de Internet www.impacto.co.mz  

http://www.edm.co.mz/
http://www.impacto.co.mz/


Projecto de uma Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central Hidroeléctrica de Tsate, Província de Manica 

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

 

3 
 

 

Para a realização do EPDA deste projecto a Impacto, Lda., conta com o contributo de vários 

consultores. A equipa responsável pela realização do EPDA é indicada na tabela seguinte. 

Tabela 3 – Equipa responsável pela realização do EPDA 

Nome do Consultor Função no EPDA do Projecto 

Luciana Miranda Gestora de Projecto e Engenheira Ambiental 

Yarina Pereira  Socioeconomista 

Simoni Pires Ecologista 

Alice Nunes Especialista em Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Sandra Fernandes Especialista de Consulta Pública 

 

2 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E LEGAL 

O quadro regulatório moçambicano contém requisitos e normas definidos para a implementação e 

gestão ambiental e social de projectos de desenvolvimento.  As funções de protecção ambiental são 

desempenhadas por diferentes instituições, tanto a nível nacional como regional.  

2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

Neste subcapítulo, são indicadas as instituições para assuntos relacionados com o Projecto e ainda, 

de uma forma muito sumária, os seus principais papéis e responsabilidades no que se relaciona com 

regulamentação e/ou protecção ambiental (Tabela 4). 

As instituições relacionadas com o Projecto proposto são: 

Tabela 4 – Instituições relacionadas com o Projecto proposto e principais papéis e responsabilidades 

Instituição Responsabilidades e Funções 

Ministério da Terra e 

Ambiente (MTA) 

O MTA é responsável pela coordenação de todas as actividades ambientais a nível 

nacional de forma a promover a gestão, preservação e utilização racional dos 

recursos naturais do país, assim como por propor políticas e estratégias ambientais 

para integração em planos sectoriais de desenvolvimento.  

Este ministério promove o desenvolvimento sustentável do país através da 

supervisão da implementação da política ambiental do país. É responsável pela 

emissão da Licença Ambiental (LA) para o projecto, baseada no Processo de AIA e 

pela monitoria do desempenho ambiental de projectos em Moçambique. Também 

é responsável por verificações, inspecções e auditorias antes, durante e após a 

implementação de projectos. 

As direcções relevantes para estudos de Avaliação de Impacto Ambiental 

compreendem: 

A. Direcção Nacional de Ambiente (DINAB): é a organismo responsável pelas 

questões relativas à AIA. A DINAB orienta as acções de gestão ambiental; é 

responsável pelo Licenciamento Ambiental, coordenando a realização de AIA 

e procedendo à revisão dos respectivos relatórios. Promove ainda a monitoria 
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Instituição Responsabilidades e Funções 

dos impactos ambientais de projectos em fase de implementação, entre várias 

outras funções. 

B. Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA): é uma 

instituição pública tutelada pelo Ministro da Terra e Ambiente, porém dotada 

de autonomia técnica e administrativa. A AQUA tem competências nos 

seguintes domínios: (a) investigação para o Controlo da Qualidade Ambiental; 

(b) Auditoria e Controlo da Qualidade Ambiental; e (c) Fiscalização Ambiental. 

As questões relativas ao ordenamento territorial e reassentamento/compensação 

estão a cargo da Direcção Nacional da Terra e Desenvolvimento Territorial2.   

O MTA é representado ao nível de cada província pela Direcção Provincial de 

Desenvolvimento Territorial e Ambiente (DPDTA) e pelo Serviço Provincial de 

Ambiente (SPA), sendo este último responsável pelas questões relativas ao 

licenciamento ambiental. A nível distrital, este Ministério é representado pelo 

Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI).  

Ministério dos 

Recursos Minerais e 

Energia (MIREME) 

O MIREME é o órgão central do aparelho do Estado que dirige e assegura a execução 

da política do Governo na investigação geológica, exploração dos recursos minerais 

e energéticos, e no desenvolvimento e expansão das infraestruturas de 

fornecimento de energia eléctrica, gás natural e produtos petrolíferos.  

As atribuições deste Ministério incluem, entre outras, a promoção do 

desenvolvimento tecnológico com vista ao aproveitamento sustentável de recursos 

minerais e energéticos; a inspecção e fiscalização das actividades do sector e o 

controlo da implementação das normas de segurança técnica, higiene e de 

protecção do meio ambiente; a promoção do desenvolvimento de infraestruturas 

de fornecimento de energia eléctrica; a promoção do aumento de acesso à energia 

nas suas diversas formas, com vista a estimular o crescimento e desenvolvimento 

económico e social do País.  

O MIREME é representado a nível provincial pelo Serviço Provincial de 

Infraestruturas (SPI) e a nível distrital pelo Serviços Distritais de Planeamento e 

Infraestruturas (SDPI). 

Ministério da 

Indústria e Comércio 

(MIC) 

O MIC é o órgão central do aparelho do Estado que dirige, coordena, planifica e 

assegura a execução de políticas, estratégias e planos de actividades nas áreas da 

indústria e comércio. O MIC foi criado com a missão de orientar o comércio externo 

e interno e para estabelecer uma rede comercial para servir a população do País, 

particularmente das zonas rurais.  

O MIC é representado a nível provincial pela Direcção Provincial da Indústria e 

Comércio (DPIC) e a nível distrital pelo Serviço Distrital de Actividades Económicas 

(SDAE). 

Direcção Nacional de 

Energia (DNE) 

A DNE é o órgão técnico central do MIREME e é responsável pela análise e 

elaboração das políticas, legislação e programas energéticas e licenciamento das 

instalações de energia. 

 
2 Antiga Direcção Nacional de Ordenamento Territorial e Reassentamento (DINOTER). 
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Instituição Responsabilidades e Funções 

Fundo de Energia 

(FUNAE) 

O FUNAE é uma instituição pública dotada de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, estabelecida com os seguintes objectivos:  

a. Desenvolver, produzir e garantir o aproveitamento das diversas formas de 

energia de baixo custo; e  

b. Promover a conservação e gestão racional e sustentável de recursos energéticos.  

O FUNAE desenvolve as suas actividades à escala nacional e financia e atribui 

garantias financeiras a empreendimentos de produção e disseminação de técnicas 

de produção, distribuição e conservação de energia nas suas diversas formas.  

Autoridade 

Reguladora de 

Energia (ARENE) 

A ARENE foi criada em Maio de 2017, e os seus objectivos incluem, entre outros, o 

regulamento da tarifa de energia eléctrica; a supervisão e acompanhamento do 

mercado interno de electricidade, combustíveis líquidos, gás natural e de energias 

renováveis; a monitorização e garantia do cumprimento dos termos e condições dos 

contratos de concessão ou licenças do sector de energia eléctrica; realizar vistorias, 

inspecções e testes às instalações e equipamentos de produção, armazenamento e 

manuseamento de energia.  

Ministério de 

Género, Criança e 

Acção Social (MGCAS) 

O MGCAS é o órgão central do aparelho do Estado que dirige e coordena a execução 

das políticas de género, da criança e da acção social do País.  

É responsável por promover a igualdade de género e equidade no desenvolvimento 

económico, social, político e cultural; promover, proteger e alcançar os direitos da 

criança, visando o seu desenvolvimento integral; promover a assistência social às 

pessoas e agregados familiares em situação de pobreza e de vulnerabilidade, 

nomeadamente, à mulher, criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e pessoas 

com doenças crónicas e degenerativas; e promover e coordenar a acção das 

instituições governamentais e não-governamentais que actuem nas áreas de 

género, criança e acção social. 

A nível provincial o MGCAS é representado pelos Serviços Provinciais de Assuntos 

Sociais.  

Electricidade de 

Moçambique, E.P 

(EDM) 

A EDM, E.P., criada em 1977, é tutelada pelo MIREME e é responsável pela 

produção, transmissão e distribuição de energia eléctrica em Moçambique.  

Os objectivos estratégicos desta empresa incluem, entre outros, a expansão da rede 

eléctrica doméstica e regional e a participação na exploração do potencial hídrico 

do País. A EDM é membro do SAPP (Southern African Power Pool)3, instituição 

regional do sector eléctrico, constituída pelas empresas nacionais de electricidade 

dos países da SADC. 

2.2 CONTEXTO LEGAL  

Este subcapítulo resume os diversos instrumentos legais aplicáveis ao Projecto, incluindo: (i) legislação 

nacional relacionada com o processo de AIA; (ii) legislação ambiental e social; (iii) legislação do sector 

 
3 SAPP: É uma Associação das Empresas de Electricidade da África Austral, sob os auspícios da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral.  
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de energia; (iv) legislação relevante para aspectos de saúde e segurança; e (v) legislação sectorial 

complementar. A informação será revista e complementada, caso necessário, na fase do EIA.  

2.2.1 Legislação nacional relacionada com o processo de AIA  

Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro) 

Esta lei tem como objectivo definir a base jurídica para a boa utilização e gestão do ambiente e seus 

componentes com a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável em Moçambique. A Lei 

aplica-se a todas as actividades públicas ou privadas com potencial para influir sobre as componentes 

ambientais. A lei requer que qualquer actividade cuja natureza, localização ou dimensão, possa causar 

impactos ambientais significativos, seja licenciada pelo MTA com base nos resultados de um processo 

de AIA.  

Alguns dos princípios fundamentais para a gestão ambiental contidos na Lei do Ambiente e aplicáveis 

a este projecto compreendem: 

• A gestão racional e a utilização de componentes ambientais que visam a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos e a protecção da biodiversidade e dos ecossistemas; 

• A prioridade para o estabelecimento de sistemas para evitar acções prejudiciais ao meio 

ambiente; 

• Uma perspectiva holística e integrada do meio ambiente; 

• A importância da participação pública; 

• O princípio do poluidor-pagador; e 

• A importância da cooperação internacional. 

Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto n.º 54/2015 de 31 de 

Dezembro) 

Este Decreto estabelece as normas sobre o processo de AIA e aplica-se a todas actividades públicas 

ou privadas que possam afectar de forma directa ou indirecta as componentes ambientais. Este 

processo inicia com a IP, que implica a submissão de um conjunto de documentos e informação que 

permite às autoridades competentes categorizar o projecto.  

Dependendo da complexidade do projecto e dos impactos a ele associados, o projecto pode ser 

classificado como: 

– Categoria A+: Actividades sujeitas à realização de um EPDA e TdR para o EIA e, 

consequentemente, um EIA. Estes estudos são revistos e supervisionados por especialistas 

independentes com experiência comprovada, por se considerar que têm um impacto adverso 

significativo no meio ambiente (Anexo I do Decreto n.º 54/2015 de 31 de Dezembro); 

– Categoria A: Actividades sujeitas à realização de um EPDA e TdR para o EIA e, 

consequentemente, um EIA (Anexo II do mesmo Decreto); 

– Categoria B: Actividades sujeitas a um Estudo Ambiental Simplificado (EAS), por se considerar 

que o potencial impacto ambiental é menos adverso do que o impacto causado por projectos 

de Categoria A (Anexo III do mesmo Decreto); ou,  
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– Categoria C: Actividades que estão isentas de uma AIA, mas que requerem a apresentação de 

Procedimentos de Boas Práticas de Gestão Ambiental a serem elaborados pelo proponente 

do projecto e aprovados pela entidade que superintende a área de AIA (Anexo IV do mesmo 

Decreto).  

 

 

 

O presente documento constitui o EPDA, documento que será submetido à Autoridade de Avaliação 

de Impacto Ambiental, que serve para determinar a possível existência de questões fatais relativas à 

implementação do Projecto e o âmbito do EIA. O documento foi elaborado de acordo com o solicitado 

no número 2 do artigo 10 do Decreto n.º 54/2015. 

Ainda relativamente ao processo de AIA importa salientar as seguintes directivas: 

• Directiva Geral para a Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (Diploma Ministerial n.º 

129/2006 de 19 de Julho): estabelece o conteúdo e informação que deve ser incluída no 

Relatório do EIA; e 

• Directiva Geral para a Participação Pública no Processo de Avaliação do Impacto Ambiental 

(Diploma n.º 130/2006 de 19 de Julho): detalha os requisitos para o Processo de Participação 

Pública, conforme estabelecido nos regulamentos de AIA. 

Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental (Decreto n.º 25/2011 de 15 de Junho) 

Este Regulamento aplica-se às actividades públicas e privadas que, durante a sua implementação, 

desativação e restauração, possam afectar as componentes ambientais de forma directa ou indirecta. 

Indica ainda, que estas actividades, podem ser objecto de auditorias ambientais públicas realizadas 

pelo MTA. A entidade alvo de auditoria deve facultar aos auditores o livre acesso aos locais a serem 

auditados, bem como toda a informação solicitada. 

Regulamento sobre a Inspecção Ambiental (Decreto n.º 11/2006 de 15 de Junho) 

O Decreto tem por objecto regular a actividade de supervisão, controlo e fiscalização do cumprimento 

das normas de protecção ambiental a nível nacional. No seu artigo 3, indica que a competência em 

matéria de inspecção ambiental é do MTA, através da:  

• Realização de actividades inspectivas nos termos do Regulamento e demais legislação 

aplicável;  

• Verificação do cumprimento das leis, normas e Regulamentos relativos ao ambiente em todo 

o território nacional;  

• Levantamento dos autos necessários para o sancionamento dos transgressores das normas 

vigentes sobre questões ambientais;  

• Accionamento dos mecanismos legais para, em coordenação com as entidades competentes, 

embargar, mandar destruir obras ou cancelar actividades que degradem a qualidade do 

ambiente;  

Após submissão da IP, em conformidade com o Decreto n.º 54/2015 de 31 de Dezembro, o 

presente Projecto foi classificado pelo MTA como um projecto de “Categoria A”. 
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• Participação ao Ministério Público de todas as infracções que atentem contra os valores 

ambientais protegidos por lei e passíveis de procedimento criminal. 

2.2.2 Legislação ambiental e social 

Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes (Decreto n.º 

18/2004 de 2 de Junho, alterado pelo Decreto n.º 67/2010 de 31 de Dezembro)  

Este regulamento visa assegurar o controlo e a fiscalização da qualidade do ambiente, o controlo e 

manutenção dos níveis admissíveis de concentração de poluentes nas componentes ambientais, 

sendo aplicável a todas as actividades públicas ou privadas que directa ou indirectamente possam 

afectar o ambiente. 

Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro)  

Este regulamento tem como objectivo o estabelecimento de regras em relação à gestão de resíduos 

sólidos urbanos no território nacional a fim de prevenir ou minimizar os seus impactos negativos na 

saúde e no meio ambiente. Aplica-se a todas as pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas, 

envolvidas na produção e gestão de resíduos sólidos urbanos e na produção e gestão de resíduos 

industriais e hospitalares equiparados aos urbanos, excluindo os seguintes: 

• Resíduos industriais perigosos; 

• Resíduos biomédicos; 

• Resíduos radioactivos; 

• Emissões e descargas de efluentes; 

• Águas residuais; e 

• Outros resíduos sujeitos à regulamentação específica. 

Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Perigosos (Decreto n.º 83/2014 de 31 de Dezembro) 

A finalidade deste regulamento é o de estabelecer regras para a gestão de resíduos perigosos no 

território nacional e aplica-se a todas as pessoas jurídicas, singulares ou colectivas, públicas ou 

privadas, envolvidas na gestão de resíduos perigosos. O Regulamento exclui a gestão de: 

• Resíduos biomédicos; 

• Resíduos radioactivos; 

• Emissões e descargas de efluentes, com excepção das que contenham características 

perigosas descritas no Anexo III; 

• Águas residuais, com excepção das que contenham características perigosas descritas no 

Anexo III; e 

• Outros resíduos perigosos sujeitos a regulamentação específica. 

O Anexo III do Regulamento contém as Características dos Resíduos e Substâncias Perigosas, o 

Anexo IV contém as directrizes para a Identificação de Resíduos Perigosos, e o Anexo VII, o processo 

relativo à Gestão de Resíduos Perigosos. 
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Lei da Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica (Lei n.º 16/2014 de 20 de 

Junho, alterado pela Lei n.º 5/2017 de 11 de Maio) 

Estabelece os princípios e orientações básicas sobre a protecção, conservação, restauração e 

utilização sustentável da diversidade biológica nas áreas de conservação, bem como o 

enquadramento de uma gestão integrada do ambiente, para o desenvolvimento sustentável do país. 

Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei n.º 10/1999 de 7 de Julho) 

Estabelece os princípios e normas básicos sobre a protecção, conservação e utilização sustentável dos 

recursos florestais e faunísticos no enquadramento de uma gestão integrada, para o desenvolvimento 

económico e social do país. É também considerado: 

– Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto n.º 12/2002 de 6 de Junho, alterado 

pelo Decreto n.º 11/2003 de 25 de Março): aplicável às actividades de protecção, 

conservação, utilização, exploração e produção de recursos florestais e faunísticos, e abrange 

a comercialização, o transporte, o armazenamento e a transformação primária, artesanal ou 

industrial destes recursos. Estabelecem princípios e normas adicionais em apoio da Lei de 

Florestas e Vida Selvagem.  

Lei de Águas (Lei n.º 16/91 de 3 de Agosto) 

A gestão dos recursos hídricos em Moçambique é definida pela Lei das Águas. Esta lei tem como 

objectivo definir uma série de parâmetros ligados à política de gestão dos recursos hídricos, ao regime 

jurídico geral das actividades de protecção, conservação, inventário, uso e aproveitamento, controlo 

e fiscalização dos recursos hídricos, bem como a definição das competências atribuídas ao Governo 

em relação ao domínio público hídrico. 

Lei de Terras (Lei n.º 19/1997 de 1 de Outubro) 

Estabelece como princípio geral de que, em Moçambique, a terra é propriedade do Estado. A Lei de 

Terras estabelece direitos de uso da terra e os meios para indivíduos ou empresas poderem obter um 

Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT). São também considerados: 

– Regulamento da Lei de Terras (Decreto n.º 66/1998 de 8 de Dezembro, alterado pelo Decreto 

n.º 1/2003 de 18 de Fevereiro): aplicável às zonas não abrangidas pelas áreas sob jurisdição 

dos Municípios que possuam Serviços Municipais de Cadastro, à excepção do artigo 45, 

aplicável em todo o território nacional; e 

– Anexo Técnico do Regulamento da Lei de Terras (Diploma Ministerial n.º 29-A/2000 de 17 de 

Março): define os requisitos para a delimitação das áreas ocupadas pelas comunidades locais 

e pelas pessoas singulares nacionais de boa-fé, bem como para a demarcação no contexto da 

emissão de títulos relativos ao direito de uso e aproveitamento da terra. 

Lei de Ordenamento do Território (Lei n.º 19/2007 de 18 de Julho) 

Cria o enquadramento jurídico da Política de Ordenamento do Território, para que se alcancem, como 

objectivos essenciais, o aproveitamento racional e sustentável dos recursos naturais; a preservação 

do equilíbrio ambiental; a promoção da coesão nacional; a valorização dos diversos potenciais de cada 

região; a promoção da qualidade de vida dos cidadãos; o equilíbrio entre a qualidade de vida nas zonas 

rurais e urbanas; o melhoramento das condições de habitação, das infra-estruturas e dos sistemas 
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urbanos; e a segurança das populações vulneráveis a calamidades naturais ou provocadas. 

Considerou-se também: 

– Regulamento da Lei do Ordenamento do Território (Decreto n.º 23/2008 de 1 de Julho): 

estabelece as medidas e procedimentos adequados, que assegurem a ocupação e utilização 

racional e sustentável dos recursos naturais; a valorização dos diversos potenciais de cada 

região, das infra-estruturas e dos sistemas urbanos; e a promoção da coesão nacional e 

segurança das populações. 

Regulamento do Solo Urbano (Decreto n.º 60/2006, de 26 de Dezembro) 

Aplica-se às áreas de cidade e vila legalmente existentes e nos assentamentos humanos ou 

aglomerados populacionais organizados por um plano de urbanização. Considera-se solo urbano toda 

a área dentro do perímetro de municípios, vilas e assentamentos legalmente instituídos. 

O Capítulo V do Decreto informa sobre os Direitos de Uso da Terra (DUAT) e os requisitos para o acesso 

a este direito nas áreas urbanas.  

Regulamento sobre o processo de Reassentamento resultante de Actividades Económicas (Decreto 

n.º 31/2012 de 8 de Agosto) 

Estabelece os procedimentos e princípios básicos a cumprir sobre o processo de reassentamento e 

processo de participação pública, resultante de actividades económicas de iniciativa pública ou 

privada, efectuadas por pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, com vista à 

promoção da qualidade de vida dos cidadãos e a protecção do ambiente. 

Regulamento Interno para o Funcionamento da Comissão Técnica de Acompanhamento e 

Supervisão do Reassentamento (Diploma Ministerial n.º 155/2014 de 19 de Setembro) e Directiva 

Técnica do Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de Reassentamento (Diploma 

Ministerial n.º 156/2014 de 19 de Setembro) 

Compõem um conjunto de instrumentos legais que integram diversas regras e princípios básicos sobre 

o processo de reassentamento e o processo de consulta e participação pública, estabelecidas com o 

objectivo de garantir que a população afectada por actividades económicas no território nacional, 

tenha uma melhor qualidade de vida e equidade social, tendo em conta os efeitos físicos, ambientais, 

sociais e económicos das actividades sobre estas. 

Directiva sobre o Processo de Expropriação para efeitos de Ordenamento do Território (Diploma 

Ministerial n.º 181/2010 de 03 de Novembro) 

Estabelece regras e procedimentos de expropriação para efeitos de ordenamento territorial e oferece, 

aos diferentes intervenientes, as linhas de orientação que deverão nortear o procedimento de 

expropriação. 

2.2.3 Legislação do sector de energia 

Lei de Electricidade (Lei n.º 21/1997 de 1 de Outubro) 

Define a política geral da organização do sector e gestão do fornecimento da energia eléctrica, bem 

como o regime jurídico das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização da 
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energia eléctrica em Moçambique e sua importação e exportação para, ou do País e o regime de 

concessão de tais actividades. Em Moçambique a EDM é a entidade legal designada e responsável 

pelas questões relativas à produção, transmissão e distribuição de energia eléctrica.  

Regulamento que estabelece normas referentes à rede nacional de energia eléctrica (Decreto n.º 

42/2005 de 29 de Novembro) 

Estabelece as normas referentes à planificação, financiamento, construção, posse, manutenção e 

operação de instalações de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica, 

assim como as normas e os procedimentos relativos à gestão, operação e desenvolvimento global da 

rede nacional de transporte de energia eléctrica. 

Regulamento que estabelece as competências e os procedimentos relativos à atribuição de 

concessões de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica, bem como 

a sua importação e exportação (Decreto n.º 8/2000 de 20 de Abril) 

Estabelece as competências descritas na sua própria designação, acima.   

Código da Rede Elétrica Nacional (Diploma Ministerial n.º 184/2014 de 12 de Novembro) 

Estabelece as condições técnicas de ligação, planeamento e exploração das instalações da Rede 

Eléctrica Nacional (REN).  

Estratégia da EDM E.P. (2018-2028)  

A estratégia da EDM E.P. para os próximos anos, foca em três objectivos estratégicos: Acesso universal 

à energia até 2030; igualdade de género e tornar-se um polo regional. Nesta estratégia, a EDM E.P. 

destaca a necessidade de integrar as energias renováveis na rede nacional, e desenvolver sistemas 

comerciais fora da rede para áreas remotas, visando impulsionar a economia nacional, em particular, 

os sectores da agricultura, turismo, mineração e indústria.  

2.2.4 Legislação relevante para aspectos de saúde e segurança 

Lei do Trabalho (Lei n.º 8/98 de 20 de Julho, alterada pela Lei n.º 23/2007 de 1 de Agosto) 

Esta lei define os princípios gerais e estabelece o regime jurídico aplicável às relações individuais e 

colectivas de trabalho e discute os direitos e deveres dos trabalhadores, assim como questões de 

higiene, saúde e segurança no trabalho. 

Regulamento que estabelece o Regime Jurídico de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 

(Decreto n.º 62/2013 de 4 de Dezembro) 

Como definido no artigo 2 deste regulamento, o mesmo aplica-se a todos os trabalhadores, nacionais 

e estrangeiros, por conta de outrem, bem como aos seus gestores (administradores, directores, 

gerentes ou equiparados). 

2.2.5 Legislação sectorial complementar 

Política de Género e Estratégia de Implementação (Resolução n.º 19/2007 de 15 de Maio) 
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A política estabelece linhas de orientação com o objectivo de permitir a tomada de decisões e a 

identificação de acções para elevar o estatuto da mulher e a igualdade de género. Esta destaca a 

importância do aumento da proporção de mulheres nos órgãos de tomada de decisões; a reforma da 

legislação sobre os direitos da mulher; o aumento do ingresso e retenção da rapariga na escola; a 

melhoria do acesso à saúde; e o atendimento às vítimas da violência baseada no género.  

2.3 PADRÕES INTERNACIONAIS 

Para a execução do Projecto serão consideradas normas e recomendações da EDM E.P. e da IEC 

(International Electrotechnical Commission)4, bem como directrizes do Banco Mundial/IFC 

(International Finance Corporation)5 e SAPP. 

International Electrotechnical Commission (IEC) – Comissão Eletrotécnica Internacional 

Foi fundada em 1906 e é a organização líder mundial para a preparação e publicação de normas 

internacionais para as tecnologias elétricas e eletrônicas. Tem como objectivo, facilitar a inovação 

técnica; o desenvolvimento de infraestrutura acessível; o acesso eficiente e sustentável à energia; a 

urbanização inteligente e os sistemas de transporte; a mitigação das mudanças climáticas; e 

incrementar a segurança das pessoas e do meio ambiente.  

Padrões de Desempenho do Banco Mundial/IFC  

Estes padrões fornecem orientações sobre o modo de identificar, evitar, minimizar e gerir riscos e 

impactos de um determinado projecto, como forma de fazer negócios de maneira sustentável, 

incluindo o engajamento das partes interessadas e as obrigações de divulgação por parte do 

proponente, sobre as atividades do projeto.  

Southern African Power Pool (SAPP) – Associação das Empresas de Eletricidade da África Austral  

A SAPP foi criada em 1995 e tem doze países membros representados pelas respectivas 

concessionárias de energia elétrica, sendo a EDM E.P., uma delas.  

Os seus objectivos focam-se principalmente em fornecer um fórum para o desenvolvimento de um 

sistema elétrico interconectado de classe mundial, robusto, seguro, eficiente, confiável e estável na 

região da África Austral; coordenar e fazer cumprir os padrões regionais comuns de qualidade de 

fornecimento, medição e monitorização do desempenho dos sistemas; Harmonizar as relações entre 

os utilitários membros; facilitar o desenvolvimento da competência regional por meio de programas 

de treinamento e pesquisa; aumentar o acesso à energia nas comunidades rurais; e implementar 

estratégias em apoio às prioridades de desenvolvimento sustentável. 

A SAPP desenvolveu diretrizes de gestão ambiental, que poderão ser usadas, caso necessário, no 

Relatório de EIA para a análise e avaliação das diferentes componentes do estudo físico, biótico e 

social, associadas ao Projecto.  

 
4 IEC: Comissão Electrotécnica Internacional, um organismo internacional de normas e avaliação de conformidade para todos 
os campos da electrotecnologia. 
5 IFC: Sociedade Financeira Internacional, é uma instituição global que oferece serviços de investimento, consultoria e 
administração de activos para incentivar o desenvolvimento do sector privado em países menos desenvolvidos. A IFC é 
membro do Grupo do Banco Mundial.  
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

3.1 LOCALIZAÇÃO  

O Projecto da linha de transmissão de energia de 110 kV, terá início no Distrito de Macate e fim na 

Cidade de Chimoio, na Província de Manica, no Centro de Moçambique. A linha terá um comprimento 

aproximado de 41 km e terá início na futura subestação de Tsate (Distrito de Macate) e irá terminar 

na subestação de Chimoio 2 (Cidade de Chimoio) (Figura 1). A futura subestação de Tsate está ainda 

em fase de projecto, não havendo qualquer construção e pertence ao projecto da Central 

Hidroeléctrica, referido anteriormente; a subestação de Chimoio 2 é uma estação já existente e 

operacional, que pertence à EDM E.P. 

 

Figura 1 – Localização administrativa da área do Projecto 

O acesso à Cidade de Chimoio é feito através da estrada Nacional N6 (integrada no Corredor da Beira), 

que liga Machipanda (vila fronteiriça entre Moçambique e Zimbabwe, na Província de Manica) à 
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cidade da Beira (Província de Sofala). O acesso ao Distrito de Macate pode ser feito através da estrada 

Terciária R523 e de algumas estradas vicinais de terra batida, que atravessam o Distrito de Macate.  

3.2 SITUAÇÃO DO DIREITO DE USO E APROVEITAMENTO DA TERRA 

Durante a visita de reconhecimento da área do Projecto (05 a 10 de Maio, 2021), observou-se que a 

área prevista para a construção da linha de transmissão não possui habitats naturais, sendo 

maioritariamente ocupada por mosaicos de machambas activas e abandonadas, campos em 

regeneração, plantações, pequenas matas secundárias e linhas de drenagem (Figura 2 e 3). É 

importante referir que, 29 km do comprimento do Projecto fazem parte da zona de servidão da antiga 

rota da linha de transmissão de energia de 66 kV Mavuzi-Chimoio 2.    

 

(Fonte: Fotografia tirada durante a visita de reconhecimento) 

Figura 2 – Campo em regeneração 

 

(Fonte: Fotografias tiradas durante a visita de reconhecimento) 

Figura 3 – Mosaicos de machambas activas e abandonadas e algumas plantações6 

3.3 ESPECIFICAÇÕES DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE 110 KV 

Após a saída da futura subestação de Tsate, a linha de transmissão será composta por dois segmentos:  

 
6 Nota: na figura à direita observa-se a existência de uma torre da antiga linha de transmissão de energia de 66 kV Mavuzi-
Chimoio 2.  
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➢ O primeiro segmento de circuito duplo (in and out)7 irá intersectar a linha de transmissão de 

energia existente de 110 kV Mavuzi-Chicamba (CL 73), percorrendo aproximadamente 1,8 km 

de linha; 

➢ O segundo segmento será de circuito simples e irá percorrer 39 km desde a futura subestação 

de Tsate até atingir a subestação de Chimoio 2. 

A tabela 5 descreve as especificações da linha de transmissão de 110 kV, para ambos os segmentos. 

Tabela 5 – Especificações da linha de transmissão de 110 kV8 

Primeiro Segmento 

Inserção espacial da linha: Aérea 

Potência/Tensão: 110 kV  

Rota: Sai da futura subestação de Tsate e intersecta a linha de transmissão de 
energia existente de 110 kV Mavuzi-Chicamba (CL 73)  

Comprimento: Aproximadamente 1,8 km 

Circuito: Duplo (in and out) 

Segundo Segmento 

Inserção espacial da linha: Aérea 

Potência/Tensão: 110 kV 

Rota: Sai da futura subestação de Tsate até atingir a subestação de Chimoio 2 

Comprimento: 39 km9  

Circuito: Simples 

 

A informação acerca da localização, distância e produção das torres de transmissão de energia de 110 

kV, que serão utilizadas no Projecto, será abordada na fase de EIA. A Figura 4 apresenta quatro tipos 

de torres de transmissão de energia de 110 kV, que poderão ser usados no Projecto.  

 

 
7 In and Out: sai da futura subestação de Tsate para a Linha de 110 kV Mavuzi-Chicamba (CL 73) e sai da Linha de 110 kV 
Mavuzi-Chicamba (CL 73) e entra na futura subestação de Tsate. 
8 As especificações da linha de transmissão de 110 kV poderão ser alteradas consoante a rota final escolhida na fase de EIA. 
9 Dos 41 km a percorrer, 29 km seguem a antiga rota da linha de transmissão de energia de 66 kV Mavuzi-Chimoio 2 e 12 km 
serão uma nova rota de linha. 
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 (Fonte: SWECO, 2021) 

Figura 4 – Tipos de torres de transmissão de energia de 110 kV 

3.4 CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA LINHA DE 110 KV 

A fase de construção da linha de transmissão inclui:  

➢ Transporte dos equipamentos e materiais de construção, dos cabos de transmissão (aéreos) 

e das estruturas metálicas (torres aéreas) para a área do Projecto; 

➢ Remoção de solo superficial e perfuração das áreas para instalação das estruturas metálicas 

(torres); 

➢ Construção de fundações para as estruturas metálicas (torres aéreas); 

➢ Limpeza da área de servitude; 

➢ Aterros;  

➢ Instalação das estruturas metálicas (torres); 

➢ Instalação dos equipamentos eléctricos como isoladores, condutores, entre outros;  

➢ Instalação dos cabos de transmissão aéreos; 

➢ Instalação de sinalização; 

➢ Limpeza do local e desmobilização de máquinas e de mão-de-obra.  

Uma vez que a linha de transmissão esteja operacional, as actividades a serem desenvolvidas serão 

apenas actividades de rotina que incluem a inspecção regular da linha, manutenção e substituição de 

equipamentos conforme necessário.  

É esperado que a linha de transmissão fique em operação por pelo menos, 60 anos. Caso haja 

necessidade de se proceder à desativação/desmobilização da linha de transmissão, a área deverá ser 

recuperada de modo a não criar impactos ambientais (físicos, bióticos, sociais e de saúde e segurança 

dos trabalhadores) adicionais e a repor, tanto quanto possível, as características do local. Todas as 

infra-estruturas consideradas desnecessárias para a utilização posterior da área devem ser removidas, 
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quaisquer materiais ou equipamentos devem ser igualmente removidos e encaminhados para destino 

adequado. Potenciais fontes de poluição associadas ao Projecto devem ser eliminadas da área. 

Desta forma, as principais actividades esperadas para a fase de desativação podem incluir, entre 

outras, as seguintes: 

➢ Desmantelamento de equipamento e infra-estruturas; 

➢ Aterro e nivelamento do solo; 

➢ Restabelecimento e reabilitação da vegetação perturbada; e 

➢ Transporte de equipamentos e materiais para fora do local e desmobilização de máquinas e 

de mão-de-obra. 

3.5 MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas a serem utilizadas compreenderão principalmente cabos, estruturas metálicas, 

concreto de calha e tubos, provenientes do mercado nacional e estrangeiro.    

3.6 UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  

Na fase de construção, operação e desativação da linha de transmissão, prevê-se o uso de 

combustíveis, como gasolina e gasóleo (para alimentar as viaturas e maquinaria associadas à 

construção/desativação e viaturas e maquinaria associadas à manutenção) e a possível presença de 

quantidades mínimas de óleos lubrificantes provenientes dos equipamentos de construção civil e 

veículos. Importa referir que nesta fase ainda não são conhecidas as quantidades a serem usadas. A 

proveniência será o mercado local.   

3.7 CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA 

Durante a fase de construção do Projecto, espera-se um consumo mínimo de água (p.ex: para a 

lavagem de equipamentos e possivelmente controlo de poeiras) e esta será proveniente de furos a 

construir. A fase de operação não requer consumo de água.  

Em relação à energia, prevê-se a utilização de geradores móveis, uma vez que não existem fontes de 

energia eléctrica ao longo da rota da construção pretendida. 

3.8 MÃO-DE-OBRA 

Este Projecto vai contar com: engenheiros civis, engenheiros electrotécnicos, técnicos de construção 

civil, técnicos eléctricos e ajudantes de obras, de origem moçambicana e estrangeira. Para a fase de 

construção ainda não foi identificado o número exacto dos técnicos por contractar. 

3.9 GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Na fase de construção e desativação do Projecto, prevê-se a produção de diferentes tipologias de 

resíduos, entre os quais se salientam os seguintes: 
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• Resíduos sólidos urbanos (resíduos originários das actividades domésticas como restos de 

comida, embalagens de alimentos, papel e cartão de embalagem, embalagens plásticas); 

• Resíduos provenientes de actividades de limpeza do terreno e escavação/nivelamento do 

solo; 

• Outros resíduos gerais de construção/desativação (p.ex: cabos eléctricos, restos metálicos da 

estrutura das torres, embalagens, entre outros); 

• Resíduos perigosos associados à manutenção de equipamentos e maquinaria (como óleos 

usados, baterias, pilhas, entre outros).  

Durante a fase de operação, os resíduos gerados constituem essencialmente resíduos perigosos 

provenientes da manutenção e substituição de equipamentos associados à linha de transmissão 

(óleos, equipamentos electrónicos, entre outros).  

4 JUSTIFICATIVA DO PROJECTO 

A EDM, E.P., proponente do Projecto da linha de transmissão de energia de 110 kV, a que este 

documento se refere, está a desenvolver um projecto de construção de uma Central Hidroeléctrica de 

50 MW cobrindo partes do Distrito de Macate e Sussundenga, na Província de Manica. Com a 

construção da Central Hidroeléctrica, torna-se necessária a construção de uma linha de transmissão 

para conectar a Central Hidroeléctrica à subestação de Chimoio 2 (existente e que pertence à EDM, 

E.P.), com o propósito de evacuar a energia a ser produzida na Central.  

Assim, a implementação deste Projecto é justificada pela necessidade de criação de condições para se 

disponibilizar na rede, a energia eléctrica que será produzida na Central Hidroeléctrica de 50 MW, na 

perspectiva de concretização de um dos três objectivos estratégicos da EDM, E.P., nomeadamente o 

de acesso universal à energia até 2030: aumento da disponibilidade de energia eléctrica em 

quantidade e qualidade, que possa impulsionar o desenvolvimento das áreas a serem beneficiadas 

pelo Projecto, incluindo a uniformização do acesso à energia. 

5 ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

De acordo com o Regulamento de AIA (alínea d) do número 2 do artigo 10), deve ser efectuada uma 

análise de alternativas para o Projecto. Na presente fase de EPDA são analisados três tipos de 

alternativas, como indicado a seguir.  

Alternativa à implementação do Projecto 

É aqui comparada a opção de implementação do Projecto (alternativa 1) com a opção de não 

implementação do Projecto (alternativa 2).  

Considerando a necessidade de criar condições para se disponibilizar na rede, a energia eléctrica que 

será produzida na Central Hidroeléctrica de 50 MW, de forma a aumentar a disponibilidade de energia 

eléctrica em quantidade e qualidade, que possa impulsionar o desenvolvimento das áreas a serem 

beneficiadas pelo Projecto, a alternativa de não implementar o Projecto não vai de encontro com este 

objectivo, pelo que considera-se a alternativa de implementação do Projecto a alternativa viável, caso 

não sejam identificadas quaisquer questões ambientais fatais que possam representar riscos 

significativos para o ambiente físico, biótico e/ou socioeconómico. 
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Alternativa à rota da linha de transmissão  

A rota da linha de transmissão, ilustrada na Figura 1 acima, apresenta duas rotas alternativas na saída 

da futura subestação de Tsate e três rotas alternativas na entrada para a Cidade de Chimoio.  

A Figura 5 abaixo, apresenta as duas rotas alternativas na saída da futura subestação de Tsate, 

observando-se: 

• Alternativa 1 (apresentada a verde): será uma linha de 110 kV de circuito duplo (in and out)10 

e irá conectar a futura subestação de Tsate à Linha de Transmissão existente de 110 kV 

Mavuzi-Chicamba (CL 73), através de uma torre de transposição/torre de tensão. A finalidade 

desta alternativa será de assegurar a continuidade da distribuição de energia para 

Chimoio/Mavuzi/Chicamba, caso haja necessidade de interromper o circuito de distribuição 

de energia, em uma das linhas de transmissão. Esta alternativa 1 será complementar à 

Alternativa 2 (apresentada a azul); 

• Alternativa 2 (apresentada a azul): será uma linha de 110 kV de circuito simples que sai da 

futura subestação de Tsate até atingir a subestação de Chimoio 2.  

 

Através da observação das alternativas, verifica-se que que a alternativa 1 não apresenta estruturas 

residenciais dentro da Zona de Protecção Parcial11 que a acompanha, e que a alternativa 2 

(apresentada a azul) apresenta cinco estruturas residenciais dentro da sua Zona de Protecção Parcial.  

 
10 In and Out: sai da futura subestação de Tsate para a Linha de 110 kV Mavuzi-Chicamba (CL 73) e sai da Linha de 110 kV 
Mavuzi-Chicamba (CL 73) e entra na futura subestação de Tsate.  
11 A Zona de Protecção Parcial é definida como 50 m para cada um dos lados do eixo da linha de transmissão de energia, de 
acordo com o Regulamento da Lei de Terras (Decreto n.º 66/1998 de 8 de Dezembro). 
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Figura 5 – Rotas alternativas na saída da futura subestação de Tsate 

Após a saída da linha de transmissão da futura subestação de Tsate (Alternativa 2 apresentada 

anteriormente), esta irá seguir uma só alternativa até entrar na Cidade de Chimoio.  

Na entrada para a Cidade de Chimoio, existem três rotas alternativas para a linha de transmissão 

(Figura 6), onde se verifica: 

• Alternativa 1 (apresentada a laranja): existência de 241 estruturas residenciais12 dentro da 

Zona de Protecção Parcial; 

• Alternativa 2 (apresentada a castanho): existência de 154 estruturas residenciais dentro da 

Zona de Protecção Parcial; 

 
12 O estudo de digitalização de estruturas residenciais foi efectuado com o auxílio do Google Earth (imagem datada de 
28/08/2019).  



Projecto de uma Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central Hidroeléctrica de Tsate, Província de Manica 

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

 

21 
 

• Alternativa 3 (apresentada a roxo): existência de 256 estruturas residenciais dentro da Zona 

de Protecção Parcial. 

 

 

Figura 6 – Rotas alternativas na entrada para a Cidade de Chimoio 

Após a análise prévia das alternativas, considera-se que na saída da futura subestação de Tsate, a 

alternativa 1 é a mais viável pois implicará menor necessidade de deslocamento físico e/ou 

económico. 

Na entrada para a Cidade de Chimoio, a alternativa 2 é a que apresenta maior viabilidade ambiental 

para a implantação do Projecto, uma vez que está localizada numa área menos urbanizada e implicará 

menor necessidade de deslocamento físico e/ou económico.  

No entanto, estas alternativas serão avaliadas em maior detalhe, na fase de EIA do Projecto, sendo a 

alternativa mais viável sujeita à avaliação de impactos detalhada no âmbito do EIA.  

6 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJECTO  

6.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRECTA 

A delimitação da área de influência é essencial para orientar a descrição da situação de referência da 

área de um projecto e fornecer parâmetros para avaliar e dimensionar os potenciais impactos desse 

empreendimento no ambiente receptor. 

A Área de Influência Directa do Projecto (AID) constitui a área que poderá ser afectada pelos impactos 

directos do Projecto. Tais impactos poderão ocorrer no ambiente físico (p.ex. ruído, contaminação dos 

solos e lençóis freáticos, compactação do solo), no ambiente biótico (p.ex. desmatamento/destruição 

de habitats de flora e fauna) e no ambiente socioeconómico (p.ex. perda de machambas, acidentes 

de trabalho), nas fases de construção, operação e desativação do Projecto. 
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Para a definição da AID do presente projecto assumiu-se como base o conceito de Zona de Protecção 

Parcial, definido no Regulamento da Lei de Terras (Decreto n.º 66/1998 de 8 de Dezembro). Desta 

forma, a AID para os estudos do ambiente físico, biótico e socioeconómico consiste numa faixa de 

terreno com a largura de 100 m (correspondendo a 50 m para cada um dos lados do eixo da linha de 

transmissão de energia). 

6.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRECTA 

A Área de Influência Indirecta (AII) constitui uma área mais abrangente, onde os impactos das várias 

actividades do Projecto no meio físico, biótico e socioeconómico, se farão sentir de forma menos 

acentuada. Desta forma, para efeitos do presente EPDA13 e para os estudos do ambiente físico e do 

ambiente biótico, considera-se como AII uma faixa de 100 m, contados a partir do limite exterior da 

AID do Projecto.  

Para o ambiente socioeconómico estima-se que o empreendimento produzirá influências 

socioeconómicas cujos efeitos se irão propagar em todo o Distrito de Chimoio e Macate. 

7 ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA O EPDA 

Para esta fase, os consultores efectuaram uma extensa revisão documental, através da consulta de 

fontes secundárias (documentos, relatórios e dados estatísticos), imagens do Google Earth, mapas, 

entre outros, contendo informação sobre o tipo de Projecto e a sua área geográfica de inserção. A 

informação relevante obtida por esta via foi usada na caracterização da situação de referência do 

ambiente físico, biótico e socioeconómico. 

Foi ainda efectuada uma visita ao Distrito de Chimoio e Macate em Maio de 2021, na qual foi feito um 

reconhecimento da área do Projecto e das suas imediações. Este reconhecimento permitiu identificar 

aspectos tais como: os padrões de ocupação da terra nas proximidades da área do Projecto; as 

principais actividades económicas desenvolvidas pela população local; o uso da terra e dos recursos 

naturais na área do Projecto e imediações, entre outros.  

8 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

8.1 AMBIENTE FÍSICO  

8.1.1 Clima e alterações climáticas 

A área do Projecto, assim como a Província de Manica em geral, possui um clima modificado pela 

altitude.  

Precipitação e Temperatura 

A Província de Manica é caracterizada por apresentar uma variação sazonal, destacando-se: 

 
13 Os limites das áreas de influência directa e/ou indirecta acima definidos poderão ser revistos e alterados, se necessário, 
durante o EIA, dado que nessa altura o Consultor terá uma visão mais informada sobre o alcance dos potenciais impactos do 
Projecto. 
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• Um período húmido no Verão, entre Outubro e Abril, com valores de precipitação entre 24 

mm e 180 mm, sendo o mês de Dezembro o mês mais chuvoso; e, 

• Um período seco no Inverno, entre Maio e Setembro, com valores de precipitação que variam 

entre 7 e 16 mm, sendo o mês de Julho o de menor precipitação. 

A temperatura média mensal em Manica varia no intervalo entre 19 e 26 ºC, sendo que a temperatura 

máxima mensal ocorre no mês de Novembro e a temperatura mínima mensal no mês de Julho (Word 

Clim, 2021)14. 

Sistema de ventos: 

Anualmente e de uma forma global, o sistema de ventos no Distrito de Chimoio e Macate, é 

caracterizado por períodos com as seguintes características:  

• O vento sopra durante mais horas na direcção de Leste-sudeste (ESE), Este (E), Sudeste (SE) e 

Leste-nordeste (ENE) atingindo 1.472, 1.082, 1.048 e 827 h/ano respectivamente. Estes são 

os chamados ventos dominantes;   

• As velocidades do vento nestas direcções compreendem-se entre 1-27 km/h, sendo que a 

velocidade do vento mais registada na direcção ESE, E e SE é entre 6-11 km/h e na direção 

ENE é entre 2-5 km/h; 

• Os meses entre Setembro e Dezembro são os meses em que o vento atinge uma maior 

velocidade, compreendida entre 20 e 37 km/h, durante mais dias por ano e nas direcções 

anteriores (Meteoblue, 2020)15.  

A direcção e velocidade do vento são factores importantes quando se considera a dispersão de 

poluentes na atmosfera. Na fase de construção do Projecto a probabilidade de ocorrência de material 

particulado é grande, sendo provável que a maior parte das partículas sejam encaminhadas na 

direcção dos ventos dominantes, se não forem tomadas as medidas de mitigação adequadas.  

Eventos extremos 

Moçambique é um país com elevada frequência, alternância e intensidade de eventos extremos, 

sobretudo ciclones, cheias, secas e sismos. A sua vulnerabilidade a estes eventos resulta da sua 

localização a jusante de nove rios internacionais, da existência de zonas sísmicas activas, de zonas 

áridas e semiáridas, bem como por possuir uma extensa zona costeira que sofre a influência de 

ciclones tropicais e de perdas e ganhos excessivos de humidade (República de Moçambique – Plano 

Anual de Contingência, 2019).  

Nos últimos anos, vários ciclones e tempestades tropicais têm atingido a Província de Manica. A Tabela 

6 apresenta as características dos ciclones e tempestades tropicais que ocorreram no período entre 

1986 e 2021.  

Tabela 6 – Características dos ciclones e tempestades tropicais no período entre 1986 e 2021 

ANO TIPO DE EVENTO NOME E/OU 
CATEGORIA 

VELOCIDADE DO 
VENTO 

CARACTERÍSTICAS 

 
14 Os dados da precipitação e temperatura média mensal foram obtidos através do website World Clim (www.worldclim.org) 
15 O sistema de ventos para a Província de Manica foi obtido através do website Meteoblue (www.meteoblue.com) 
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1986 Tempestade 
tropical  

Berobia 85 km/h Afectou não só a Província de 
Manica, mas também a Província de 
Sofala 

1977 Tempestade 
tropical  

Emilie Não Disponível (N/D) N/D  

1997 Ciclone  Lisette – 

Categoria 1 

119 e 153 km/h N/D 

2000 Ciclone  Eline – 

Categoria 3 

178 e 208 km/h Afectou 30% da população de 
Manica e causou inundações 
extensas nos rios Pungué e Buzi16 

2003 Ciclone  Japhet – 

Categoria 2 

N/D N/D 

2007 Ciclone  Fávio – 

Categoria 3 

178 e 208 km/h Afectou 13% da população de 
Manica17 

2019 Ciclone  Idai – 

Categoria 3 

178 e 208 km/h Afectou 1,8 milhões de habitantes 
de Manica18 

2021  Ciclone Eloise –  

Categoria 2 

120 km/h e 150 km/h Afectou 26.650 habitantes da 
Província de Manica19 

8.1.2 Geologia e geomorfologia  

A análise da caracterização da geologia e geomorfologia, foi realizada a duas escalas distintas. 

Primeiramente é efectuado um enquadramento regional, caracterizando a área abrangida pelos 

Distritos de Chimoio e Macate, seguindo-se uma análise mais detalhada, à escala local, de forma a 

caracterizar especificamente a área onde será implantado o Projecto. 

Em termos geológicos, a geologia no Distrito de Chimoio (Figura 7) é caracterizada 

predominantemente pela Era Mesoproterozóica20. A parte Norte do Distrito é constituída 

principalmente por paragnaisse migmatítico e ortognaisse do Inchope, encontrando-se pequenas 

porções de metassedimento siliciclástico e rochas gabróicas. O Sul do Distrito, é constituído por rochas 

sedimentares de paragnaisse migmatítico e gnaisse biotítico félsico ou metagranito (ING, 1987). 

O Distrito de Macate é caracterizado predominantemente por duas formações da Era 

Mesoproterozóica (Figura 7), nomeadamente, uma formação de paragnaisse migmatítico e outra de 

ortognaisse do Inchope e por uma formação da Era Cenozóica, nomeadamente, o coluvião. A Norte e 

Oeste do Distrito observam-se pequenas parcelas de metassedimento siliciclástico e gnaisse biotítico 

félsico e a Sul observam-se algumas parcelas de rocha gabróica, metassedimento siliciclástico, granito, 

horneblendito, granodiorito e adamelito de Pamassara e uma mistura de Aluvião, areia, silte e 

cascalho (ING, 1987).  

 
16 Fonte: Mozambique News Reports & Clippings, 2019 (https://www.open.ac.uk/technology/mozambique/news-reports-
clippings-2019-numbers-427-465) 
17 Fonte: INGC, 2009 
18 Fonte: IFRC, 2020 
19 Fonte: INGC, 2021 
20 Na escala do tempo geológico, a Era Mesoproterozóica pertence ao Éon Proterozóico e está compreendida 
aproximadamente entre 1600 milhões de anos e 1000 milhões de anos atrás.  
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A área do Projecto é constituído por formações de paragnaisse migmatítico, atravessando apenas uma 

pequena parcela de metassedimento siliciclástico, no Distrito de Macate.  

 

Figura 7 – Geologia do Distrito de Chimoio e Macate 

Em termos geomorfológicos, a área do Projecto caracteriza-se por apresentar um perfil que varia entre 

superfícies de cumes e cristas, com um declive entre 0 e 10%. 

8.1.3 Solos e topografia 

A análise da caracterização dos solos e topografia foi realizada apenas à escala regional, 

caracterizando a área abrangida pelo Distrito de Chimoio e Distrito de Macate.  

No Distrito de Chimoio e onde se encontra a área do Projecto, ocorrem predominantemente solos 

profundos argilosos de cor vermelha óxicos, caracterizados por possuírem uma boa drenagem. A 
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Norte do Distrito observam-se solos franco-argilo-arenoso ditrícos de cor vermelha, caracterizados 

por possuírem textura média e boa drenagem; solos arenosos castanho-acinzentados, caracterizados 

por serem profundos e apresentarem uma drenagem pouco excessiva e solos arenosos castanhos, 

ditrícos. No Centro do Distrito de Macate e onde se encontra a área do Projecto, ocorrem 

predominantemente solos profundos argilosos de cor vermelha óxicos. A Norte do Distrito encontra-

se solos franco-argilo-arenoso ditrícos de cor vermelha e o Sul do Distrito é ocupado 

predominantemente por solos líticos pouco profundos, solos arenosos de cor castanha-acinzentada e 

solos franco-argilo-arenoso de cor castanha e de textura arenosa (IIAM, 1995). 

A Figura 8 apresenta um mapa de solos do Distrito de Chimoio e Macate.   

 

Figura 8 – Mapa de solos do Distrito de Chimoio e Macate  
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Em termos topográficos, o Distrito de Chimoio e Macate, bem como a área do Projecto, estão inseridos 

numa região planáltica, com uma altitude que varia no intervalo entre 87 e 1.204 m (Figura 9). O 

Distrito de Chimoio e o Norte do Distrito de Macate, apresentam altitudes mais altas (entre 465 e 

1.204 m) enquanto o Sul do Distrito de Macate apresenta altitudes mais baixas (entre 87 e 464 m). 

 

Figura 9 – Topografia do Distrito de Chimoio e Macate 

8.1.4 Hidrologia e hidrogeologia  

A Província de Manica conta com uma extensa rede hidrográfica, sendo as principais bacias 

hidrográficas as seguintes: bacia do Rio Zambeze (no Norte), bacia do Rio Púnguè e Rio Búzi (no centro) 

e bacias dos Rios Gorongosa e Save (no Sul). A área do Projecto está inserido na bacia do Rio Búzi, 

cruzando no Distrito de Macate, o Rio Gonzué a Norte e o Rio Nhamachalo a Sul (Figura 10). 
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Figura 10 – Rede Hidrográfica do Distrito de Chimoio e Macate (Fonte: CENACARTA & IGN France International, 

1999) 

Através da visita à área do Projecto, observou-se a presença de áreas alagáveis e diversas linhas de 

drenagem sazonais, apresentadas na Figura 11.   
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(Fonte: Fotografias tiradas durante a visita de reconhecimento) 

Figura 11 – Linhas de drenagem próximas à área do Projecto 

De acordo com a topografia do terreno, a drenagem das linhas de água é efectuada de Norte para Sul, 

desaguando no Rio Revué (a Sul da área do Projecto e entre o Distrito de Macate e Sussudenga). Estas 

linhas de drenagem representam pequenas linhas de água existentes na época chuvosa e que na 

época seca ficam completamente secas. 

Em relação à Hidrogeologia, e de acordo com a carta hidrogeológica de Moçambique (Ferro e Bouman, 

1987), os aquíferos na zona Norte do Distrito de Chimoio e da área do Projecto são 

predominantemente, fissurados, com muito fraca permeabilidade e de produtividade limitada (Q< 5 

m3/h); a zona Sul do Distrito de Chimoio e da área do Projecto e o Distrito de Macate são constituídos 

por áreas com aquíferos de produtividade muito limitada (Q< 3 m3/h).  

8.1.5 Paisagem  

A paisagem da área do Projecto é composta por dois elementos principais:  

• Ecológicos: relacionados com os aspectos de morfologia, nomeadamente, geologia, tipo de 

solos, geomorfologia, características da rede hidrográfica e do coberto vegetal; e, 

• Antrópicos: integram os aspectos que reflectem as diferentes formas de que se reveste a 

acção humana sobre a paisagem, seja ela de natureza social, cultural ou económica (incluindo 

as transformações de natureza agrícola e florestal).  

De uma forma geral, a área do Projecto insere-se numa paisagem de carácter rural, de topografia 

ondulada (Figura 12 e 13), com a presença de assentamentos humanos e maioritariamente ocupada 

por mosaicos de machambas activas e abandonadas, campos em regeneração, plantações, pequenas 

matas secundárias e linhas de drenagem, todas estas características consideradas sensibilidades à 

paisagem de referência. 
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(Fonte: Fotografia tirada durante a visita de reconhecimento) 

Figura 12 – Paisagem de um campo em regeneração  

 

(Fonte: Fotografia tirada durante a visita de reconhecimento) 

Figura 13 – Paisagem de mosaicos de machambas activas 

8.2 AMBIENTE BIÓTICO  

Este subcapítulo apresenta uma descrição preliminar da situação ambiental de referência do Meio 

Biótico, abrangendo a província de Manica, com alguma especificidade recaindo sobre a área da rota 

da linha. 

8.2.1 Uso e cobertura da terra 

A área proposta da rota da linha apresenta-se fortemente modificada pela acção humana, 

favorecendo a existência de uma vegetação modificada e secundária em detrimento da vegetação 

natural. Por conseguinte, a principal classe de uso e cobertura da terra é a de campos agrícolas, 

abrangendo maior parte da rota da linha, a qual atravessa, no seu final, áreas construídas, que 

correspondem a habitações e infraestruturas sociais. Pequenas manchas de mata indiferenciada 

decídua ocorrem de forma pontual ao longo da rota da linha (Figura 14). 
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Figura 14 – Uso e cobertura da terra da área do projecto 

8.2.2 Flora e vegetação  

De acordo com a plataforma de dados globais, GBIF (Global Biological Information Facility), a Província 

de Manica tem um registo de 1.590 espécies de plantas, sendo a família Fabaceae com maior número 

de representantes, dentre as quais se encontram: Brachystegia spiciformis, Albizia adianthifolia, 

Dalbergia melanoxylon, Pterocarpus angolensis, Bauhinia galpinii, Julbernardia globiflora e Vigna 

unguiculata (gbif.org). Esta Província é o local mais rico do país, em taxa quase-endémicos, devido à 

existência da área transfronteiriça Chimanimani-Nyanga entre Moçambique e Zimbabwe (Darbyshire 

et al., 2019), localizada a cerca de 36,9 km do ponto mais a Sul do Projecto.   
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Apesar desta grande riqueza específica, a vegetação da área do projecto vem sendo alterada por 

práticas humanas, sendo a agricultura de subsistência o maior contribuinte para a conversão da flora 

nativa em campos de cultivo (activos e em pousio) e matas secundárias. 

A paisagem ao longo da rota da linha de transmissão é marcada pela presença de machambas de milho 

e de batata-doce cultivada em socalcos, intercaladas por graminal e matas em regeneração, bem 

como por plantações de tangerina e de banana e habitações em alguns pontos ao longo da rota, com 

árvores de sombra e fruto como por exemplo, papaeiras (Figura 15). 

 

      

(Fonte: Fotografias tiradas durante a visita de reconhecimento) 

Figura 15 – Paisagem ao longo da rota da linha de transmissão 

8.2.3 Fauna 

Uma pesquisa ao GBIF permitiu a identificação de uma grande variedade de espécies de Fauna na 

Província de Manica, contando com 757 espécies distribuídas entre as diferentes classes, sendo a 

classe das aves a com maior número de representantes (p.ex: Aquila spilogaster, Crithagra 
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citrinipectus, Falco amurensis, Haliaeetus vocifer, Accipiter minullus). No entanto, é provável que este 

número de espécies de aves seja consideravelmente menor devido à baixa diversidade de habitats e 

perturbação dos mesmos. O mesmo ocorre para os restantes grupos faunísticos, uma vez que as 

actividades humanas afectaram severamente os habitats, como mencionado anteriormente. Esta 

modificação dos habitats reduz consequentemente a forragem e locais de abrigo e nidificação para 

diversas espécies de fauna. Assim sendo, os habitats existentes ao longo desta rota podem suportar 

apenas pequenas populações de mamíferos de pequeno porte, tais como roedores, e espécies mais 

adaptadas a áreas degradadas e com presença humana, incluindo pequenos répteis e aves. À medida 

que nos aproximamos da Cidade de Chimoio a probabilidade de ocorrência de espécies faunísticas 

tende a reduzir ainda mais, devido à grande pressão humana. 

Contrariamente, é de se esperar um aumento na diversidade e abundância de espécies quanto mais 

próximo da futura subestação de Tsate para a qual servirá a linha de transmissão, visto que os rios e 

linhas de drenagem são potenciais habitats para uma diversidade de espécies, principalmente de aves. 

Nesta fase do estudo ainda não é possível fornecer informação sobre a presença ou não de espécies 

de valor especial para a conservação, sendo que esta falta de informação deverá ser colmatada na 

fase de EIA.  

8.2.4 Áreas ecologicamente sensíveis / Áreas de conservação 

Não existem áreas de conservação ao longo da rota da linha de transmissão de energia, sendo a área 

mais próxima a Reserva Florestal de Zomba localizada a 28 km a Oeste da linha. 

A rota da linha atravessa algumas linhas de drenagem e áreas alagáveis (alguns exemplos podem ser 

vistos na Figura 16). Estas inserem-se nos habitats modificados pela acção humana e têm desta forma 

a sua relevância ecológica reduzida. Ainda assim, durante a construção da linha de transmissão de 

energia deve-se ter em conta a necessidade de conservar estes habitats, prevenindo/minimizando a 

sua degradação. 

                                                 

 

(Fonte: Fotografias tiradas durante a visita de reconhecimento) 

Figura 16 – Linhas de drenagem na rota da linha de transmissão 
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8.2.5 Serviços dos ecossistemas 

Serviços ecossistémicos são definidos como as contribuições que os ecossistemas fazem para o bem-

estar humano, e variam de acordo com o estado de conservação em que o mesmo se encontra. Na 

área do projecto, as actividades humanas têm destruído a biodiversidade e alterado a capacidade dos 

ecossistemas saudáveis para produzirem uma vasta gama de bens e serviços. Ainda assim, alguns 

serviços prestados são fundamentais para as comunidades residentes na área em questão. 

De acordo com a recente Classificação Internacional Comum de Serviços de Ecossistema (CICES) 

admite-se a inclusão de outputs abióticos como por exemplo substâncias não-minerais ou 

propriedades do ecossistema utilizadas para nutrição, materiais ou energia. Assim a energia 

hidroeléctrica é considerada um serviço de ecossistema (de provisionamento). 

Estando o Projecto associado a uma estação de energia hidroeléctrica, um dos serviços dos quais se 

beneficiará o projecto, será a energia hidroeléctrica gerada no Rio Revué. Outro serviço de 

provisionamento de destaque são as culturas produzidas para alimentação, oferecido pelas áreas 

agrícolas que ocupam grande parte da área do projecto.  

Devido à actividade humana na área do projecto e arredores, os serviços culturais (recreação e 

paisagem) não são muito acentuados. 

A tabela abaixo sumariza os principais serviços ecossistémicos disponíveis e usados na AID e AII do 

projecto. 

Tabela 7 – Principais serviços dos ecossistemas na área do Projecto 

Sistemas 
ambientais  

Serviços de ecossistemas Impactos e Riscos de ocupação  Área de 
influência 

Energia 
hidroeléctrica 

• Fonte de energia eléctrica 
(Provisionamento) 

• Aumento do consumo de 
energia eléctrica 

• Redução do uso de combustíveis 
fósseis e biomassa 

AID e AII 

Áreas agrícolas e 
áreas alagáveis  

• Culturas produzidas para 
alimentação (Provisionamento) 

• Retirada das machambas para 
instalação das torres e linha de 
transmissão de energia 

AID e AII 

Paisagem geral • Recreação e experiências estéticas- 
património paisagístico (Culturais) 

• Impacto negligenciável devido à 
actividade humana na área do 
projecto e arredores não sendo 
muito acentuados estes serviços 

AID e AII 

 

8.3 AMBIENTE SOCIOECONÓMICO  

8.3.1 Localização Geográfica e Inserção Administrativa do Projecto 

O Projecto localiza-se na Província de Manica e abrande dois Distritos, nomeadamente, o Distrito de 

Macate e o Distrito de Chimoio. A linha de transmissão inicia na Zona de Hanje, na Localidade de 

Maconha, Posto Administrativo de Macate – Sede do Distrito de Macate e termina na subestação de 

Chimoio 2 do Bairro Francisco Manyanga da Cidade de Chimoio (Figura 17).  
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Macate, antigamente Posto Administrativo de Macate do Distrito de Gondola, foi elevado à Categoria 

de Distrito em 2013, ao abrigo da Lei n.º 26/2013, a que se juntou o Posto Administrativo de Zembe 

(também pertencente ao Distrito de Gondola). Esta elevação surge para fazer face as novas dinâmicas 

de desenvolvimento socioeconómico do País, que conduziram, entre outros aspectos, a 

reestruturações de áreas administrativas.  

O Distrito de Macate tem como limites a Cidade de Chimoio a Norte, o Distrito de Sussundenga a Sul, 

o Distrito de Gondola a Leste e o Distrito de Vanduzi a Oeste. Encontra-se dividido em dois Postos 

Administrativos: o Posto Administrativo de Macate, com as localidades de Chissassa, Macate, 

Maconha e Marera, e o Posto Administrativo de Zembe, com as localidades de Boavista e Charonga. 

O Distrito de Chimoio, por sua vez, tem como limites o Distrito de Vanduzi a Norte e Noroeste, o 

Distrito de Macate a Sul e o Distrito de Gondola a Leste e Nordeste. Está dividido em 33 bairros. 

 

Figura 17 – Inserção Geográfica do Projecto 
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8.3.2 Estrutura de Governação do Estado 

A organização administrativa do Distrito de Macate segue a mesma estrutura hierárquica típica dos 

Governos Distritais de Moçambique, sendo encabeçada pelo Administrador do Distrito, que é 

proposto pelo Governador Provincial e nomeado pelo Ministro da Administração Estatal e Função 

Pública. Este administrador é coadjuvado por um Secretário Permanente, com o apoio do Gabinete 

do Administrador e dos serviços distritais21. Cada Distrito está dividido em Postos Administrativos 

(PAs), que são dirigidos por chefes de posto administrativo. Abaixo dos PAs encontram-se as 

Localidades, dirigidas por chefes de localidades. Tanto os postos administrativos, como as localidades 

têm como estrutura de apoio a Secretaria Comum e um Conselho Consultivo. 

A Localidade é formada por povoados/povoações e aldeias. A liderança nos povoados é representada 

a dois níveis, nomeadamente, estrutura tradicional, com origem na linhagem de laços de sangue 

(líderes tradicionais, régulo, rainha, chefe de terras, anciãos), e administrativa local representada 

pelos secretários, estando ambas as estruturas sob tutela do chefe da localidade. 

A Cidade de Chimoio, por sua vez, responde a uma estrutura de governação de autarquia que integra 

a Assembleia Municipal, como órgão máximo representativo, dotado de poderes deliberativos; o 

presidente do Conselho Municipal e os Vereadores22 escolhidos e nomeados pelo Presidente do 

Conselho Municipal, que constituem o poder executivo. O Presidente do Conselho Municipal e os 

membros da Assembleia Municipal são eleitos por sufrágio universal, directo, secreto e periódico, 

pelos cidadãos eleitores recenseados na área do respectivo município. 

Os municípios são divididos por bairros e em cada bairro municipal, municipais, a liderança é assumida 

pela Secretaria do Bairro que é legitimada através de eleições periódicas. O Secretário é apoiado pelos 

Secretários das Unidades e Chefes de Quarteirão. Paralelamente à estrutura administrativa oficial, ao 

nível do bairro, há os secretários de círculos e células (liderança partidária) que estão envolvidos na 

gestão do bairro.  

8.3.3 Demografia 

Com uma área aproximada de 1.779 km², o Distrito de Macate tinha, em 2019, uma população 

estimada em 92.059 habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 51,8 hab/km². 

Na altura, do total de habitantes existentes 50,6 % mulheres e 49,4 % homens (INE, 2019b). 

Chimoio ocupa uma área superfície total de 174,3 km², na qual se distribuem 417.954 habitantes, de 

acordo com as projecções demográficas para 2019 (INE, 2019a). Isto faz com que a Cidade de Chimoio 

apresente uma densidade populacional de aproximadamente 2.398 hab/km². Estes mesmos dados, 

indica que 50,7% do total da população corresponde a mulheres e 49,3% corresponde a homens.  

 

 
21 Os principais serviços são: Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI); Serviços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia (SDEJT); Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDMAS); Serviços Distritais de Actividades 
Económicas (SDAE). 
22 Os conselhos municipais possuem 8 pelouros, nomeadamente: Administração e Desenvolvimento Institucional; Salubridade 
Urbana e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Juventude e Desportos; Saúde, Acção Social e Género; Planos, Finanças e 
Património; Construção, Urbanização e Infraestruturas; Cooperação, Estudo e Projectos; e, Economia Local e Transportes.  
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8.3.4 Indicadores Culturais 

Resultados do Censo de 2017 indicam o Cindau como a língua mais falada na Província de Manica 

(23,6 %), seguida do Português (16,6 %) e do Chitewe (13,2 %). No que concerne à religião, os 

resultados mostram que a religião mais praticada é a Zione/Sião (36,6 %) e que depois desta religião, 

Evangélica/Pentecostal é a segunda mais praticada na Província (23,2 %). Existe ainda um considerável 

percentual de população que se declara sem religião e que está acima dos percentuais para as 

restantes religiões (25,0 %) (INE, 2017). 

8.3.5 Infraestruturas Sociais e Serviços 

8.3.5.1 Rede Escolar 

O Distrito de Macate conta com uma rede escolar maioritariamente constituída por 48 

estabelecimentos de ensino, sendo 20 do ensino primário de 1° grau, 25 de ensino primário de 2° 

grau, 2 de ensino secundário geral e 1 de ensino técnico profissional (INE, 2019b).  

A Cidade de Chimoio, sendo uma área mais urbanizada, apresenta um total de 1.636 estabelecimentos 

de ensino, dos quais, 5 correspondem a ensino de nível superior (INE, 2019a).  

8.3.5.2 Rede Sanitária 

A rede de instituições sanitárias do Distrito de Macate é constituída por 5 Centros de Saúde, 

distribuídos pelas localidades existentes. Destes centros, 1 é do Tipo 1 e 4 são do Tipo 223. As doenças 

mais comuns em incluem malária, diarreia e HIV/SIDA (INE, 2019b). 

A Cidade de Chimoio conta, ao todo, com 5 unidades sanitárias, uma das quais Hospital Provincial de 

Chimoio para o qual são encaminhados casos das unidades sanitárias de outros Distritos da Província 

de Manica. A rede sanitária de Chimoio é complementada com algumas clínicas privadas que 

fornecem serviços de saúde. O quadro epidemiológico é marcado principalmente por Malária, Diarreia 

e Disenteria (INE, 2019a). 

8.3.5.3 Abastecimento de Água e Energia 

De acordo com dados do INE (2019b), o Distrito de Macate dispõe de 137 fontes de água operacionais 

e 7 sistemas de abastecimento de água, que conferia, em 2019, uma taxa de cobertura de 27,28 % da 

população do Distrito.  

 
23 De acordo com o Diploma Ministerial n.º 127/2002, os centros de saúde do tipo I e II são unidades sanitárias que dispensam 
cuidados de saúde no meio rural. O Centro de Saúde do Tipo II é uma unidade mais pequena que se destina a servir uma 
população, na sua zona de influência directa, entre 7.500 a 20.000 habitantes e se localiza nas sedes dos postos administrativos 
ou localidades e outros aglomerados em que o número da população justifique. Neste tipo de centro de saúde, os serviços de 
maternidade são limitados e não possui serviço de internamento. Já o Centro de Saúde de Tipo I destina-se a servir, na sua 
zona de influência directa, uma população entre 16.000 a 35.000 habitantes e localiza-se nas sedes distritais com pouca 
população ou em sedes de postos administrativos ou localidades cujo número de população justifique. Este tipo de centro de 
saúde apresenta serviços de maternidade mais abrangentes e bloco de internamente que apresentam entre 10 a 18 camas. 
Mais detalhes para cada tipologia do serviço sanitário nacional são apresentados no diploma ministerial anteriormente 
referido.  
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A Cidade de Chimoio é abastecida pelo sistema de abastecimento de água de Manica que distribui 

para os pequenos sistemas espalhados pelo município. Ao sistema de abastecimento existentes, 

foram adicionadas em 2019, 669 fontes de abastecimento seguras (INE, 2019a).  

A energia eléctrica é garantida pela Electricidade de Moçambique (EDM E.P.), sendo proveniente da 

Hidroeléctrica de Cahora-Bassa e derivada a partir da subestação de Chibata para o Distrito de Macate 

e para duas subestações na Cidade de Chimoio. O Distrito de Macate conta ainda com a barragem 

hidroeléctrica de Mavuzi e sua subestação que constitui uma alternativa à energia da hidroecléctrica 

de Cahora Bassa. Contudo, e como é característico nas zonas rurais (principalmente para o Distrito de 

Macate), as comunidades recorrem também a fontes de iluminação locais, tais como a lenha. 

8.3.5.4 Rede de Estradas, Transportes e Comunicações  

O Distrito de Macate é atravessado por uma estrada secundária N260, que liga o Distrito à Cidade de 

Chimoio. De igual modo, o Distrito conta com duas estradas terciárias, nomeadamente a R526 e a 

R523. A R523 liga-se a R526 e garante a ligação deste à Cidade de Chimoio. Tanto as estradas 

secundárias como as terciárias garantem a ligação de Macate com outros Distritos da Província de 

Manica. A comunicação dentro do Distrito, entre localidades e povoados é feita principalmente por 

estradas vicinais. 

Chimoio, por sua vez, é travessado pela Estrada Nacional N6 que não só o liga aos Distritos de Vanduzi 

e Gondola como também faz a ligação desta à Cidade da Beira. Chimoio é também atravessado pela 

estrada terciária R526.  

Este município possui uma grande importância económica uma vez que se localiza no Corredor da 

Beira que é constituído por uma rede de estradas e via-férrea que ligam o Porto da Beira ao Zimbabué. 

No que diz respeito ao sector dos transportes, destaca-se também a existência de um aeroporto em 

Chimoio, uma vez que desempenha um papel importante nas ligações aéreas entre as regiões Centro 

e Sul e Norte de Moçambique. 

Em termos de comunicações, a situação é, resumidamente, a seguinte: 

• Telefonia móvel: tanto Macate como Chimoio são abrangidos por serviços de telefonia móvel 

que contam com três operadoras de telefonia, nomeadamente, TMcel, Movitel e Vodacom;  

• Rádio: É possível aceder às emissões de rádio do Emissor Provincial de Manica, localizado em 

Chimoio. Existem ainda serviços de rádio comunitária;   

• Jornal: o jornal de maior cobertura em Moçambique (“Jornal Notícias”), publicado em 

Maputo, é distribuído numa base semanal. A mesma periodicidade se observa em relação ao 

principal jornal da Zona Centro de Moçambique, o Diário de Moçambique, que é publicado a 

partir da Cidade da Beira, Província de Sofala. 

8.3.6 Padrões de Uso e Aproveitamento da Terra 

A zona do Distrito de Macate onde se pretende implantar o Projecto apresenta usos de terra 

tipicamente rurais. A terra é usada principalmente para a prática de agricultura de sequeiro e alguns 

assentamentos populacionais mais dispersos (Figura 14 – subcapítulo 8.2.1). A Cidade de Chimoio, por 

sua vez, apresenta características mais urbanizadas. A área de implantação do Projecto encontra-se 
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povoada, em qualquer uma das 3 alternativas do Projecto (na Cidade de Chimoio) e os diferentes usos 

são característicos de áreas urbanas. 

 

(Fonte: Google Earth Imagery, datado de Novembro de 2020) 

Figura 18 – Ocupação e Uso da Terra na Cidade de Chimoio 

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) 

Uma vez que a Lei de Terras não prevê a propriedade privada da terra, cada uma das formas de uso e 

aproveitamento da terra está ligada às formas pelas quais o Estado reconhece os direitos de uso e 

aproveitamento da terra de acordo com o quadro legal:  

• O DUAT adquirido com base nas práticas costumeiras: diz respeito à terra ocupada pelos 

agregados familiares e comunidades segundo as normas e práticas costumeiras. A terra é 

obtida por herança ou com base nas tradições locais e é usada para a construção de 

residências, prática de agricultura, recolha de recursos naturais e pasto do gado;  

• O DUAT adquirido com base na ocupação de boa-fé: diz respeito a agregados familiares 

nacionais que ocupam a terra há pelo menos 10 anos para a construção de suas residências e 

prática de agricultura; e,  

• O DUAT por autorização de pedido, atribuído a pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou 

estrangeiras.  

No Distrito de Macate, a forma de uso e aproveitamento da terra predominante está ligada à posse 

da terra por herança e ocupação de boa-fé. Na Cidade de Chimoio, embora possa existir casos de 

ocupação por práticas costumeiras e boa-fé (principalmente para áreas agrícolas periféricas), a forma 

de uso e aproveitamento predominante é por autorização de pedido.  
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8.3.7 Actividades Económicas e de Subsistência 

As principais actividades económicas no Distrito de Macate estão baseadas no sector primário, sendo 

a agricultura do sector familiar a actividade dominante. Outras actividades incluem a pecuária e o 

comércio. Em Chimoio, para além da actividade agrícola, as características urbanas da área revelam 

outro tipo de actividades mais comerciais e industriais.   

A actividade agrícola constitui a principal actividade desenvolvida pelos agregados familiares dentro 

da área do Projecto. Sendo praticada primariamente para a subsistência, esta ctividade dentro da área 

do Projecto é desenvolvida em pequenas explorações familiares, em regime de consociação de 

culturas. As principais culturas produzidas incluem o milho (com 65.924,5 toneladas produzidas na 

campanha agrícola de 2018/2019), seguido da mandioca, batata-doce, mapira e feijão. É importante 

referir que o Distrito de Macate é o maior produtor de banana ao nível da província de Manica, tendo 

produzido 79.691,16 toneladas do produto na campanha agrícola de 2018/2019. Para além da banana, 

o Distrito de Macate possui igualmente plantações de laranja e tangerina, tendo sido produzido na 

campanha agrícola de 2018/2019, um total de 2.500 toneladas de citrinos no Distrito (INE, 2019b).  

Chimoio, por sua vez, também regista actividade agrícola nos mesmos moldes, sendo a principal 

cultura produzida na campanha agrícola de 2018/2019, o milho que atingiu uma produção global de 

35.992,31 toneladas. Ao milho seguem-se outras culturas como a batata-doce e a mapira. Chimoio 

conta ainda com a produção de culturas de rendimento como o gergelim e o girassol que produziram, 

na campanha acima referida, um total de 76,29 e 43,3 toneladas, respectivamente (INE, 2019a). 

A pecuária constitui uma actividade que geralmente acompanha a actividade agrícola. Esta actividade 

é importante fonte de renda a nível familiar que se baseia na criação principalmente de aves e por 

vezes, de gado caprino, suíno e bovino.  Não, no entanto, possível obter dados de produção em relação 

à criação de animais nos Distritos abrangidos pelo Projecto.  

Outra actividade de possui grande expressão é a actividade comercial que se baseia, na sua maioria, 

na actividade de operadores informais de comércio retalhista, ligadas a redes de mercado que escoam 

os excedentes de produção agrícola principalmente para os Distritos de Machaze e Cidade de Chimoio. 

Esta é uma realidade típica de áreas rurais, tal como Macate, cujo escoamento de produtos, quando 

existente, é feito principalmente para os pólos urbanos mais próximos. Chimoio, no entanto, para 

além da actividade comercial informal, regista igualmente estabelecimentos licenciados, que praticam 

o comércio formal. Ao longo das principais vias de acesso nos Distritos de Macate e Chimoio, 

encontram-se diversos empreendimentos comerciais e bancas de venda informal de produtos de 

primeira necessidade.  

No que concerne à actividade industrial, o Município de Chimoio, segundo Nuvunga, et al., (2007), 

constitui um centro industrial, comercial e administrativo do eixo Beira – Zimbabué. A economia do 

município está bastante ligada as suas indústrias de transformação de produtos agrícolas tais como 

citrinos e cereais. Dados do Instituto Nacional de Estatística (2013) indicam a existência de indústrias 

alimentares, de vestuário e de madeira e cortiça. Para além destas, Chimoio conta também com a 

fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas, de produtos metálicos, de máquinas e 

equipamentos e de mobiliário e colchões.   

O Distrito de Macate, tal como a maioria das áreas rurais do país, concentra a sua actividade na 

pequena indústria, que são desenvolvidas em unidades familiares.  
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9 POTENCIAIS IMPACTOS DO PROJECTO 

Este capítulo apresenta um resumo dos potenciais impactos físicos, bióticos e socioeconómicos 

considerados relevantes no processo de AIA do Projecto em questão. 

Uma vez que o EPDA é uma fase preliminar do processo de AIA, os potenciais impactos mencionados 

neste relatório são de natureza geral e não será apresentada uma avaliação de impactos nem serão 

definidas medidas de mitigação e potenciação, dado que tal avaliação será realizada posteriormente, 

na fase do EIA e em conformidade com a metodologia apresentada nos TdR para o EIA (Parte 2 deste 

documento). 

9.1 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS 

Os impactos ambientais surgem como resultado de interacções entre as actividades do Projecto e o 

meio receptor (i.e. ambiente físico, biótico e socioeconómico). De seguida apresenta-se uma listagem 

preliminar dos potenciais impactos do Projecto, identificados na fase de EPDA.  

Fase de Construção 

a. Impactos positivos 

• Criação de postos de trabalho temporários ou permanentes assim como de expectativas de 

emprego na área envolvente;  

• Aumento do poder aquisitivo e melhoria nas condições de vida dos beneficiários do emprego; 

• Possibilidade de incremento das oportunidades de negócio para os fornecedores locais de 

produtos e serviços que possam ser utilizados para o Projecto. 

b. Impactos negativos 

• Perturbação da qualidade do ar (p.ex: durante as operações de transporte, operação de 

maquinaria e equipamentos e trabalhos de escavação); 

• Erosão e compactação do solo associada à circulação de maquinaria pesada e actividades de 

terraplenagem; 

• Perturbação do terreno e consequente alteração dos padrões de escoamento e das 

características da drenagem; 

• Poluição dos solos e da água superficial e subterrânea resultante das operações de 

manutenção e lavagem de equipamentos e de possíveis derrames; 

• Degradação do ambiente sonoro local resultante da operação de máquinas e equipamentos 

de construção; 

• Poluição resultante da gestão inadequada de resíduos; 

• Redução da cobertura vegetal ao longo do corredor da linha, estradas de acesso e área de 

apoio; 

• Interferência com a vegetação associada a cursos de água; 

• Introdução/disseminação de espécies invasoras; 
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• Afugentamento da fauna; 

• Perda/morte de espécies faunísticas; 

• Aumento do risco de acidentes, associado ao aumento do tráfego derivado do Projecto nas 

proximidades da área do Projecto;  

• Conflitos sociais com a comunidade local (caso se considere existir perturbação do bem-estar 

por distúrbios auditivos e/ou visuais e dos modos de vida da comunidade); 

• Acidentes e doenças ocupacionais; 

• Afectação temporária e permanente de bens e de actividades económicas das comunidades 

usuárias da área do Projecto; 

• Deslocação física de agregados familiares residentes na rota e áreas de servidão da linha de 

transmissão;  

• Potencial propagação de doenças como o HIV/SIDA devido à presença de trabalhadores de 

fora; 

• Possibilidades de ocorrência de acidentes ocupacionais devido a alguns riscos associados ao 

processo de construção da linha de transmissão, tais como risco de incêndio, risco de 

electrocussão e risco de efeitos electromagnéticos. 

Fase de Operação 

c. Impactos positivos 

• Aumento da oferta de energia eléctrica nos Distritos abrangidos, com um potencial efeito 

económico positivo na Província de Manica e na região Centro do País;  

• Melhoria das condições e oportunidades de negócio para as comunidades locais; 

• Melhoria na qualidade de vida das comunidades beneficiárias decorrente do aumento da 

disponibilidade de energia eléctrica e incremento da economia local. 

d. Impactos negativos 

• Perturbação da paisagem local; 

• Poluição resultante da gestão inadequada de resíduos; 

• Introdução/disseminação de espécies invasoras; 

• Acidentes com a fauna alada (aves e morcegos); 

• Frustração resultante da ausência de benefícios na forma de electrificação imediata; 

• Potencial para acidentes e incidentes com as comunidades durante actividades de 

manutenção da linha de transmissão;  

• Possibilidades de ocorrência de acidentes ocupacionais devido a alguns riscos associados ao 

processo de manutenção e inspecção da linha de transmissão tais como risco de incêndio, 

risco de electrocussão e risco de efeitos electromagnéticos. 

Fase de Desativação 
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Os potenciais impactos do Projecto durante a Fase de Desativação irão depender do destino a dar às 

instalações, terminado o seu tempo de vida, presentemente estimado em 60 anos. Caso se decida 

pela continuidade das operações da linha de transmissão, é de prever que os impactos serão similares 

aos listados para a Fase de Operação acima. Já no caso de desativação das instalações, a maior parte 

dos impactos potenciais poderão ser similares aos da Fase de Construção. 

9.1.1 Impactos Cumulativos 

As boas práticas em AIA, determinam que na avaliação ambiental devem considerar-se os impactos 

cumulativos dos Projectos, tendo em conta que as condições do meio onde estes se inserem e os 

impactos que já estejam a ser causados, ou que possam vir a ser causados por outros projectos. 

Uma abordagem aos potenciais impactos cumulativos associados ao Projecto será efectuada na fase 

de EIA. 

10 QUESTÕES FATAIS 

Um dos objectivos do EPDA é determinar a possível existência de “questões fatais”, ou seja, possíveis 

impactos ou condições do meio de inserção do Projecto que, pela sua significância alta e 

irreversibilidade possam inviabilizar a implementação do Projecto. Este aspecto encontra-se reflectido 

na alínea f) do número 2 do artigo 10 do Decreto n.º 54/2015 de 31 de Dezembro. 

Para a análise de questões fatais foram considerados os seguintes factores: 

• Localização geográfica do Projecto e respectivas alternativas; 

• Análise das características do Projecto e das actividades a desenvolver durante o ciclo de vida 

do Projecto; 

• Análise preliminar das características do ambiente físico, biótico e social da área do Projecto 

e da sua área envolvente (baseada na revisão bibliográfica e na visita de campo). 

Com base na análise dos factores acima indicados, não foram identificadas “questões fatais” ao longo 

desta fase e, por isso, o Consultor recomenda que se prossiga para a fase seguinte da AIA – Fase do 

EIA. 

As alternativas do Projecto e as respectivas necessidades de deslocamento físico e/ou 

socioeconómico, serão avaliadas em maior detalhe, na fase de EIA do Projecto, sendo a alternativa 

mais viável sujeita à avaliação de impactos detalhada no âmbito do EIA. 

11 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS A SEREM INVESTIGADOS 

NA FASE DE EIA 

O presente relatório de EPDA identificou e listou vários potenciais impactos do Projecto proposto, 

incluindo, entre outros, impactos sobre a qualidade do solo e da água, impactos em habitats e na 

fauna e vegetação, impactos socioeconómicos e impactos relacionados com a saúde e segurança 

ocupacional, apresentados no capítulo 9. Estes impactos, assim como todos os outros que vierem a 

ser identificados subsequentemente, deverão ser analisados de forma mais aprofundada nos estudos 

detalhados da fase de EIA. 
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Os TdR propostos para os estudos da fase de EIA são apresentados na “Parte 2” deste documento, e 

incluem: 

• Estudo do ambiente físico; 

• Estudo do ambiente biótico; 

• Estudo do ambiente socioeconómico.  

Na fase de EIA, a equipa de consultores procederá ao seguinte: 

• Revisão da descrição do Projecto, conforme necessário; 

• Análise das diferentes alternativas aplicáveis ao Projecto; 

• Recolha de dados adicionais, actualizados, para a caracterização detalhada da situação 

ambiental de referência, através de pesquisa bibliográfica e estudos de campo; 

• Identificação, análise e classificação dos potenciais impactos ambientais positivos e negativos 

do Projecto; 

• Formulação de medidas de mitigação e de potenciação para os impactos identificados; 

• Elaboração do Relatório de Estudo de Impacto Ambiental (REIA); 

• Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) e planos complementares, incluindo 

medidas de gestão e monitoria dos impactos; 

• Relatório de Levantamento Físico e Socioeconómico (RLFSE – Fase 1 do Reassentamento); 

• Realização de Consulta Pública (CP), para apresentação e discussão de conteúdo relativo ao 

Projecto e elaboração do seu relatório; e,  

• Inclusão dos contributos das Partes Interessadas e Afectadas (PI&As) no Relatório do EIA.  

Em relação à análise das alternativas na entrada para a Cidade de Chimoio, caso se decida como 

decisão final, a alternativa 1 ou 324 (alternativas que representam maior necessidade de deslocamento 

físico e/ou económico), deve-se ter em conta os seguintes elementos: 

1. Um dos princípios do Reassentamento é o de minimizar a necessidade de deslocação física. 

As alternativas acima mencionadas não possibilitam o cumprimento integral deste princípio;  

2. O reassentamento possui duas fases importantes, nomeadamente, fase de preparação 

(elaboração do Planos de Acção de Reassentamento (RAP)) e fase de implementação 

(implementação do RAP aprovado). Cada uma destas fases possui custos associados distintos;  

3. A necessidade de elaboração de um Plano de Reassentamento deve estar de acordo com os 

requisitos da legislação nacional (Decreto n.º 31/2012, Diploma Ministerial n.º 155/2014 e 

Diploma Ministerial n.º 156/2014); 

4. Necessidade de alocação de áreas hospedeiras (tanto para residências como para agricultura). 

Para a Cidade de Chimoio, poderá existir deslocação física (em grande número), que poderá 

resultar na dificuldade de encontrar terra disponível na área Municipal para construção das 

casas de substituição (a legislação determina a atribuição de talhões habitacionais não inferior 

 
24 As alternativas estão apresentadas no capítulo 5 (Alternativas do Projecto); Figura 6 – Rotas alternativas na entrada para 

a Cidade de Chimoio).  
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a 800 m² para áreas urbanas e casas de substituição de material convencional com o mínimo 

de 70 m² (artigo 18 e 16 do Decreto n.º 31/2012, respectivamente);  

5. A emissão da LA está condicionada pela aprovação e implementação do RAP. 

Como indicado acima, será elaborado o RLFSE, pertencente à Fase 1 do Reassentamento, que dará as 

instruções e orientações para a elaboração, à posteriori, do plano de reassentamento associado. 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório sintetiza os resultados do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição do 

Âmbito do Projecto de uma Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central 

Hidroeléctrica de Tsate, Província de Manica, realizado no âmbito do processo de AIA.  

Com base nesta avaliação ambiental preliminar, constatou-se que o Projecto não apresenta “questões 

fatais”, ou seja, quaisquer questões que, do ponto de vista do ambiente físico, biótico e/ou ambiente 

socioeconómico, possam inviabilizar a sua implementação. 

Neste Relatório de EPDA estão identificados os potencias impactos do Projecto proposto (capítulo 9), 

incluindo, entre outros, impactos sobre a qualidade do solo e da água, impactos em habitats e na 

fauna e vegetação, impactos socioeconómicos e impactos relacionados com a saúde e segurança 

ocupacional.  

Os impactos listados, assim como outros impactos que possam vir a ser identificados, exigem uma 

investigação mais detalhada, a ser realizada durante a fase de EIA. Os Termos de Referência (TdR) para 

o EIA, apresentados na “Parte 2” deste documento, indicam em detalhe os aspectos que deverão ser 

investigados na fase do EIA, incluindo as abordagens metodológicas para os estudos do ambiente 

físico, biótico e socioeconómico e aspectos de saúde e segurança.  

Os estudos da Fase do EIA devem ser realizados com base nos TdR para o EIA, sujeito à aprovação dos 

mesmos pelo MTA. A versão do EPDA a submeter ao MTA resultará de uma revisão baseada nos 

contributos das PI&As, registados através do processo de CP e analisados pela equipa do EPDA, 

conforme apropriado. 
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1 ÂMBITO E OBJECTIVO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA 

Os presentes Termos de Referência (TdR) para o Estudo Impacto Ambiental (EIA) do “Projecto de uma 

Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central Hidroeléctrica de Tsate, 

Província de Manica” foram produzidos no âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do 

Projecto em referência.  

Os TdR foram preparados com base nas constatações do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e 

Definição de Âmbito realizados para o Projecto, para serem submetidos ao MTA em conjunto com o 

Relatório do EPDA e o Relatório de Consulta Pública da Fase de EPDA, este último a ser produzido após 

o término do processo de Consulta Pública previsto para esta fase.  

O principal objectivo destes TdR é definir o âmbito e a metodologia a implementar no EIA do Projecto 

proposto.  

2 OBJECTIVOS DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

O EIA tem em vista o cumprimento dos seguintes objectivos:  

• Identificar e avaliar os principais potenciais impactos ambientais (negativos e positivos) do 

Projecto, no ambiente físico, biótico e no ambiente socioeconómico da sua área de inserção 

e na área envolvente; 

• Identificar medidas de mitigação, gestão ambiental e monitorização ambiental que 

possibilitam a minimização dos potenciais impactos negativos, e a potenciação dos 

potenciais impactos positivos do Projecto, para garantir que este seja implementado de uma 

forma ambientalmente adequada; 

• Garantir o cumprimento das exigências do MTA para efeitos de licenciamento ambiental, em 

conformidade com a legislação ambiental vigente em Moçambique. 

3 EQUIPA PROPOSTA PARA O EIA 

A equipa proposta para o EIA será constituída como indicado abaixo. 

Tabela 1 – Equipa proposta para o EIA 

Nome e Qualificações do Consultor Função na AIA do Projecto 

Luciana Miranda (Engenheira Ambiental) Gestora do Projecto / Responsável pela coordenação dos 
estudos da AIA e compilação do Relatório de EIA / 
Responsável pela realização do Estudo do Ambiente Físico 

Yarina Martins Pereira (Socioeconomista) Realização do Estudo de Socioeconomia 

Simoni Pires (Bióloga) Realização do Estudo do Ambiente Biótico 

Alice Nunes (Especialista em SIG) Processamento de dados Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) / Produção de mapas 

Sandra Fernandes (Especialista de Consulta 
Pública) 

Elaboração da Estratégia de Consulta Pública / Ligação 
institucional / Facilitação do Processo de Consulta Pública / 
Coordenação e logística do Processo de Consulta Pública 
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4 ABORDAGEM E METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

O EIA compreenderá estudos de gabinete (desktop) e trabalho de campo, como descrito nas secções 

que se seguem. 

4.1 PRINCIPAIS ACTIVIDADES A REALIZAR NO EIA 

Actividade 1: Revisão de documentos 

Em estudos de gabinete (desktop), será efectuada a recolha e análise de informação contida em 

referências documentais, incluindo dados relevantes para a descrição da situação ambiental de 

referência e a identificação e avaliação dos potenciais impactos do Projecto.  

Actividade 2: Trabalho de campo 

O trabalho de campo será realizado no Distrito de Chimoio e Macate (a área administrativa 

potencialmente afectada pelo Projecto), com o foco principal no local de implementação do Projecto 

e na sua área envolvente. O estudo servirá para a recolha de dados necessários, que permitirão o 

preenchimento de lacunas de informação identificadas. 

Actividade 3: Compilação de informação (Relatório do EIA) 

O Relatório de EIA será preparado em conformidade com os TdR aqui propostos, sujeito à aprovação 

dos mesmos pelo MTA e deverá resultar do contributo dos vários integrantes da equipa técnica do 

EIA, o que irá requerer de cada um dos consultores envolvidos nos estudos do ambiente físico, biótico 

e do ambiente socioeconómico a realização de uma série de actividades, como especificado abaixo.  

i. Análise das diferentes alternativas aplicáveis ao Projecto 

As alternativas do Projecto e as respectivas necessidades de deslocamento físico e/ou 

socioeconómico, serão avaliadas em maior detalhe, na fase de EIA do Projecto, sendo a alternativa 

mais viável sujeita à avaliação de impactos detalhada no âmbito do EIA. 

ii. Descrição da situação ambiental de referência  

A caracterização da situação de referência do ambiente físico, biótico e socioeconómico será o 

resultado de uma combinação da informação recolhida no processo de revisão documental e durante 

o trabalho de campo. O Consultor irá apresentar uma descrição detalhada das características do 

ambiente relevantes para o Projecto. 

iii. Identificação de potenciais impactos do Projecto 

Através da informação sobre as características do Projecto e a informação recolhida na revisão 

documental e no terreno, o Consultor irá identificar os potenciais impactos do Projecto no ambiente 

físico, biótico e socioeconómico. Os impactos identificados na fase de EPDA serão considerados e 

revistos neste exercício. De notar que a análise das características do Projecto permitirá identificar as 

actividades do Projecto susceptíveis de causar impactos no seu meio de inserção e na área envolvente. 

iv. Avaliação dos potenciais impactos do Projecto e formulação de medidas de mitigação ou 

potenciação  
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A avaliação dos potenciais impactos do Projecto será efectuada utilizando uma série de critérios pré-

estabelecidos. Serão considerados os impactos das principais fases do Projecto, nomeadamente, Fase 

de Construção, Fase de Operação e Fase de Desativação. Para os impactos negativos serão propostas 

medidas de mitigação, que permitam a sua prevenção ou minimização. Para os impactos positivos, 

serão propostas medidas de potenciação, visando incrementar os benefícios que poderão advir do 

Projecto. Os procedimentos metodológicos detalhados propostos para a de análise e avaliação de 

impactos são apresentados adiante, na Secção 4.2 destes Termos de Referência. 

Actividade 4: Preparação de um Plano de Gestão Ambiental 

O Consultor irá preparar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), que deverá incluir as medidas de 

mitigação para cada impacto negativo e medidas de potenciação para cada impacto positivo 

identificado. O principal objectivo do PGA será o de assegurar que os impactos ambientais negativos 

do Projecto sejam efectivamente geridos, dentro de limites aceitáveis, e que os impactos positivos 

sejam potenciados. No PGA estarão definidos os papéis e responsabilidades no que concerne à 

implementação de medidas de mitigação, gestão e a monitoria ambiental dos potenciais impactos.  

O PGA será preparado com base nos contributos dos consultores envolvidos nos estudos físico, biótico 

e socioeconómico, num formato tal que permita que a sua implementação possa ser monitorizada, 

inspeccionada e auditada. No caso de atribuição de uma Licença Ambiental pelo MTA ao Proponente, 

o PGA deverá constituir parte integrante das obrigações contratuais do Proponente e dos seus 

contratados, como uma forma de garantir que o Projecto seja implementado e gerido de uma forma 

ambientalmente adequada.  

O PGA será acompanhado de planos complementares como por exemplo: 

• Plano de Gestão da Qualidade do Ar; 

• Plano de Gestão do Ambiente Sonoro; 

• Plano de Gestão de Resíduos; 

• Plano de Gestão e Controlo da Erosão; 

• Plano de Gestão e Monitoria de Habitats e Flora; 

• Plano de Comunicação; 

• Plano de Educação Ambiental; 

• Mecanismo de Gestão de Reclamações; 

• Plano de Resposta de Emergência. 

Actividade 5: Participação Pública 

A metodologia de Consulta Pública proposta encontra-se descrita no capítulo 6 destes Termos de 

Referência. 

4.2 METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

Na identificação e avaliação dos potenciais impactos negativos e positivos decorrentes da 

implementação do Projecto será utilizada uma metodologia quantitativa, que visa reduzir a 

subjectividade envolvida neste tipo de avaliação. Cada potencial impacto será avaliado com base em 
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critérios estabelecidos, nomeadamente a sua natureza, probabilidade, intensidade, extensão, duração 

e magnitude, apresentados nas matrizes abaixo (ver Tabela 2 e Tabela 3). 

Quanto à sua natureza, o potencial impacto pode ser definido como positivo ou negativo. Além disso, 

o impacto pode ser directo, indirecto ou cumulativo.  

Tabela 2 – Definição da natureza e tipo de impacto 

TERMO DESCRIÇÃO 

Natureza do impacto 

Positivo  
Impacto que representa uma melhoria na situação ambiental de referência ou 

introduz uma mudança positiva. 

Negativo 
Impacto que representa uma mudança adversa na situação ambiental de 

referência, ou introduz um novo factor indesejável. 

Tipo de Impacto 

Impacto directo 

Impacto que resulta de uma interacção directa entre uma actividade do Projecto 

planeada e o ambiente receptor/receptores (por exemplo, entre a ocupação de um 

local e os habitats pré-existentes ou entre uma descarga de efluentes e a qualidade 

da água no meio receptor). 

Impacto indirecto 

Impacto que resulta de outras actividades que tendem a acontecer como 

consequência do Projecto (por exemplo, imigração laboral que exige especial 

necessidade de recursos). 

Impacto cumulativo 

Impacto que age em conjunto com outros impactos (incluindo os de futuras 

actividades de terceiros já planeadas ou a ocorrer em simultâneo) e que afecta os 

mesmos recursos e/ou receptores do Projecto. 

 

Tabela 3 – Critérios de avaliação dos potenciais impactos 

CRITÉRIO ESCALA DESCRIÇÃO 

Probabilidade 1-5 Possibilidade de ocorrência do impacto 

Improvável 1 A possibilidade de ocorrência é muito baixa 

Pouco Provável 2 

A possibilidade de ocorrência é baixa, quer pelo desenho das 

actividades quer pela sua natureza, ou ainda pelas características da 

sua área de inserção 

Provável 3 Existe uma possibilidade reconhecida de ocorrência do impacto 

Altamente Provável 4 Quando a ocorrência do impacto é considerada quase certa  

Certa 5 Quando há certeza que o impacto irá ocorrer 

Intensidade 1-5 Medida do grau da alteração causada pelo impacto 

Ambiente físico e biótico 

Insignificante 1 As mudanças no meio ambiente são imperceptíveis ou insignificantes 

Baixa 2 
O funcionamento dos processos naturais não é substancialmente 

afectado  

Moderada 3 
O ambiente afectado é alterado, mas o funcionamento dos processos 

naturais continua, ainda que de forma modificada 

Alta 4 O funcionamento dos processos naturais é substancialmente afectado 
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CRITÉRIO ESCALA DESCRIÇÃO 

Muito alta 5 
O funcionamento dos processos naturais é temporária ou 

permanentemente interrompido 

Ambiente socioeconómico 

Insignificante 1 
Não há qualquer mudança perceptível no modo de vida e meios de 

subsistência das pessoas  

Baixa 2 

As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com relativa 

facilidade e manter o modo de vida e meios de subsistência 

anteriores ao impacto 

Moderada 3 

As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com alguma 

dificuldade e manter o modo de vida e meios de subsistência 

anteriores ao impacto, mas apenas com um certo grau de apoio 

Alta 4 
O modo de vida e meios de subsistência das pessoas/comunidades 

são substancialmente afectados 

Muito alta 5 

As pessoas/comunidades afectadas não vão conseguir adaptar-se às 

mudanças e manter o modo de vida e meios de subsistência 

anteriores ao impacto 

Extensão 1-5 Área geográfica afectada pelo impacto 

Local 1 Impactos que afectam a área de influência directa do projecto 

Envolvente 2 
Impactos que afectam a área de influência indirecta física, biótica e 

socioeconómica do projecto 

Regional 3 Impactos que afectam a Província de Manica 

Nacional 4 Impactos que afectam Moçambique 

Internacional 5 Impactos que afectam Moçambique e país(es) vizinho(s) 

Duração 1-5 Período ao longo do qual se espera que o impacto ocorra 

Temporário 1 
Impactos de curta duração (até 6 meses) e ocasionais ou 

intermitentes 

Curto-prazo 2 Entre 6 meses e 1 ano 

Médio-prazo 3 Entre 1 e 5 anos 

Longo-prazo 4 Mais do que 5 anos 

Permanente 5 
Impactos que ocorrem de forma permanente ao longo da vida útil do 

projecto 

A magnitude (ou gravidade/grandeza) do impacto, diz respeito ao efeito sobre os processos 

ambientais e sociais, resultante de um dado impacto. Esta está relacionada com a intensidade com 

que uma acção altera o meio afectado, combinada com a extensão e duração do impacto. Isto é, a 

determinação da magnitude de um impacto é função da intensidade, extensão e duração e pode ser 

avaliada conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Avaliação da magnitude do impacto 

Magnitude 

(Intensidade + Extensão + Duração) 
Escala (3-15) 
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Negligenciável  <7 

Baixa 7-9 

Moderada 10-12 

Alta  >12 

Após o processo de avaliação acima descrito, será determinada a significância do impacto, que é 

função da sua magnitude e probabilidade de ocorrência (Tabela 5). A significância dá-nos uma 

indicação da importância do impacto e do nível de mitigação necessário.  

Tabela 5 – Avaliação da significância do impacto 

Significância 

(Probabilidade X 

Magnitude) 

Escala (3-75) Descrição 

Negligenciável <12 O impacto não é significativo, portanto, não requer mitigação. 

Baixa 12-25 
O impacto possui pouca importância, mas pode beneficiar de 

algumas medidas de mitigação. 

Moderada 26-42 

O impacto é significativo, são necessárias medidas de mitigação 

para reduzir os impactos a um nível aceitável (no caso de um 

impacto de natureza negativa). 

Alta >43 

O impacto é muito significativo. A não aplicação de medidas de 

mitigação, a fim de reduzir o impacto a um nível aceitável, pode 

inviabilizar a actividade, ou mesmo o projecto.  

Com objectivo de optimizar a avaliação dos impactos resultantes do Projecto em estudo, após 

determinar a significância de cada impacto, será utilizada uma matriz onde são apresentadas as 

actividades geradoras dos impactos, a fase do ciclo de vida do projecto em que os impactos ocorrem, 

os recursos ou receptores sensíveis a esses impactos (aspectos ambientais) e a significância de cada 

impacto. Para a representação da significância de cada impacto, será utilizada uma escala de cores, 

conforme se apresenta de seguida na Tabela 6.  

Tabela 6 – Escala de cores utilizada na representação da significância dos impactos identificados 

SIGNIFICÂNCIA IMPACTO POSITIVO  IMPACTO NEGATIVO 

Negligenciável   

Baixa   

Moderada   

Alta   

4.3 FORMULAÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

As medidas de mitigação serão definidas para evitar, minimizar, reabilitar, restaurar ou contrabalançar 

quaisquer impactos negativos identificados, de acordo com a hierarquia de mitigação. Para impactos 

positivos, tais como benefícios ambientais e sociais, são formuladas medidas para incrementar os seus 

efeitos. As medidas de mitigação e/ou potenciação poderão ser formuladas com base em práticas 

aplicáveis à actividade em questão.  
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5 ABORDAGEM E METODOLOGIA DO ESTUDO DO AMBIENTE FÍSICO, 

BIÓTICO E SOCIOECONÓMICO 

Na fase de EIA serão realizados estudos do ambiente Físico, Biótico e Socioeconómico, como 

especificado a seguir. 

5.1 ESTUDOS DO AMBIENTE FÍSICO 

Estes estudos estarão a cargo do Engenheiro Ambiental. Este deverá realizar uma caracterização da 

situação ambiental de referência do ambiente físico do local de implementação do Projecto e da sua 

área envolvente, com o foco abarcando pelo menos os seguintes componentes: 

Clima e alterações climáticas 

Para a componente de clima a análise a realizar terá como base revisões documentais através da 

consulta de fontes secundárias (documentos, relatórios, mapas) e dados meteorológicos. Esta 

componente incluirá uma análise dos seguintes dados: 

• Precipitação; 

• Temperatura;  

• Sistema de ventos; e, 

• Eventos extremos.  

Geologia e geomorfologia 

A análise a realizar terá como base revisões documentais, análise de imagens de satélite e será 

complementada pelo trabalho de campo e incluirá a caracterização da geologia e geomorfologia nos 

distritos abrangidos pelo Projecto.  

Solos e topografia 

A análise a realizar terá como base revisões documentais, análise de imagens de satélite e será 

complementada pelo trabalho de campo e incluirá o seguinte: 

• Caracterização dos solos; e, 

• Altitude.  

Hidrologia e hidrogeologia 

A caracterização desta componente terá como base revisão documental, incluindo estudos de 

gabinete para análise de dados bem como mapas existentes e informações disponíveis referentes à 

hidrologia e hidrogeologia da área do Projecto, sendo complementada pela recolha de informação 

durante o trabalho de campo. Para a caracterização desta componente, será realizado o seguinte: 

• Caracterização da rede hidrográfica da área do Projecto e envolvente, incluindo linhas de 

drenagem;  

• Identificação dos principais afluentes (rios) da zona do Projecto; e, 

• Caracterização da produtividade dos aquíferos. 
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Qualidade do ar e ambiente sonoro 

A distribuição de poluentes na atmosfera é influenciada por vários factores tais como a localização das 

fontes emissoras, condições meteorológicas, entre outros. Assim sendo, para a componente de 

qualidade do ar serão identificadas as principais fontes pontuais e difusas de poluição atmosférica 

existentes na área do Projecto. 

Para a componente de poluição sonora, será realizada uma avaliação e caracterização do ambiente 

sonoro da área do Projecto, identificando as principais fontes de poluição. Para o efeito será tomada 

em conta a localização das fontes emissoras, condições meteorológicas tais como a direcção e 

velocidade do vento, a distância e existência de obstáculos que influenciam a propagação e atenuação 

do ruído.  

Estes aspectos terão como base revisão documental de dados de qualidade do ar e ambiente sonoro, 

incluindo directrizes e boas práticas para minimizar a afectação decorrente de elevados níveis de 

emissão de poluentes e de ruído, bem como a identificação de potenciais receptores sensíveis à 

perturbação da qualidade do ar e do ambiente sonoro, através da análise de imagens de satélite e 

trabalho de campo para complementar a informação recolhida. 

Paisagem 

A caracterização desta componente será realizada com base em revisão documental de métodos de 

caracterização de paisagem e identificação de potenciais receptores sensíveis à alteração da paisagem 

local, bem como através da análise de imagens de satélite e trabalho de campo para complementar a 

informação recolhida. 

Gestão de resíduos  

A gestão de resíduos inclui a identificação dos fluxos de resíduos que podem ser gerados durante as 

fases de Construção, Operação e Desativação do Projecto. Esta componente inclui resíduos sólidos 

urbanos e efluentes líquidos, podendo estes ser perigosos ou não perigosos. 

Os objectivos da caracterização dos resíduos incluem os seguintes: 

• Identificação e classificação de resíduos gerados nas três fases do Projecto; 

• Identificação de métodos alternativos de minimização e gestão de resíduos, que incluem 

redução, recuperação, reciclagem e aterro; 

• Identificação de medidas adequadas para armazenamento de resíduos no local; 

• Identificação de locais adequados para eliminação externa de resíduos, especialmente para 

resíduos perigosos. 

A recolha de dados para a caracterização desta componente será realizada com base em revisão 

documental, complementada pela recolha de informação durante o trabalho de campo. 

É importante mencionar que para cada componente do estudo do ambiente físico acima referida 

deverão ser identificados os impactos potenciais negativos e positivos do Projecto e formuladas as 

respectivas medidas de mitigação (para minimizar os impactos negativos) ou potenciação (para 

incrementar os impactos positivos), conforme aplicável. 
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5.2 ESTUDOS DO AMBIENTE BIÓTICO  

Será realizada uma caracterização da situação ambiental de referência do ambiente Biótico, que 

servirá de base para a identificação e avaliação dos potenciais impactos das actividades do Projecto 

no meio biótico da área do Projecto (Área de Influência Directa (AID) e Área de Influência Indirecta 

(AII)), bem como para a formulação de medidas de mitigação para minimizar os impactos negativos 

do Projecto, ou para incrementar os positivos, quando aplicável.  

Esta caracterização será baseada em três componentes fundamentais, a saber: 

i. Mapeamento do uso e cobertura da terra; 

ii. Caracterização da flora; 

iii. Caracterização da fauna. 

Através de uma combinação de estudos de gabinete e trabalho de campo o Consultor deverá executar, 

mas não se limitar ao seguinte: 

• Compilar, analisar e sintetizar a informação existente sobre as características ecológicas da 

área do Projecto (i.e. da área do Projecto e área envolvente, mas também, onde relevante, 

dos Distritos de Macate e Chimoio e da Província de Manica), incluindo relatórios, mapas, 

fotografias aéreas e imagens de satélite; 

• Identificar e mapear os habitats da área do Projecto e da área envolvente, no que se refere 

ao uso e cobertura da terra, usando métodos de sensoriamento remoto e mapas e 

fotografias aéreas, previamente ao trabalho de campo; 

• Realizar o trabalho de campo para validar e/ou aprimorar os resultados do mapeamento de 

habitats previamente realizado e caracterizar os habitats identificados. Para tal dever-se-á: 

o Identificar os habitats presentes na área de implantação do Projecto;  

o Identificar as espécies predominantes de flora e de fauna presentes ou potencialmente 

presentes na AID e na AII do Projecto;  

• Verificar o estado de conservação das espécies identificadas, segundo a lista vermelha da 

IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza); 

• Verificar o valor de conservação das espécies identificadas, de acordo com o Regulamento 

Nacional de Florestas e Fauna Bravia; 

• Identificar potenciais impactos do Projecto na flora e na fauna;   

• Identificar medidas de mitigação para reduzir ou eliminar os potenciais impactos negativos e 

incrementar os impactos positivos no ambiente biótico; 

• Contribuir para a elaboração do PGA, na secção referente ao meio biótico. 

De acordo com o Padrão de Desempenho 6 (Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de 

Recursos Naturais Vivos) do Banco Mundial/IFC, nos locais com impactos potencialmente 

significativos sobre os habitats naturais e críticos e serviços de ecossistemas, a situação ambiental de 

referência deve incluir pesquisas de campo durante várias estações. Desta forma, pelo facto de a área 

de influência do Projecto não apresentar habitats naturais e críticos, áreas ecologicamente sensíveis 

ou áreas de conservação, o trabalho de campo para esta componente na fase de EIA, só será realizado 

na época seca. 
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5.3 ESTUDO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

O estudo do ambiente socioeconómico terá o objectivo geral de estabelecer um quadro de referência 

socioeconómico da AID e da AII do Projecto, a ser usado como uma base para a identificação e 

avaliação dos potenciais impactos do Projecto no ambiente socioeconómico. 

A abordagem metodológica e as principais actividades a realizar no estudo de Socioeconomia são 

apresentadas a seguir.  

Abrangência do estudo de Socioeconomia 

O estudo de Socioeconomia irá incidir não apenas sobre o local de implementação do Projecto (i.e. 

área de implantação da linha de transmissão e respectiva área de servidão), como também sobre a 

área envolvente imediata. Onde julgado necessário, serão abordados aspectos relativos aos distritos 

abrangidos e município de Chimoio e/ou à Província de Manica como um todo. 

Principais elementos a considerar no estudo socioeconómico  

O estudo incidirá sobre um conjunto de elementos descritores seleccionados, com o foco principal na 

AID e nos povoados afectados. Em alguns casos, tais elementos serão estudados a nível dos distritos 

e município de Chimoio. Serão considerados pelo menos os seguintes: 

• Organização social e política do Estado e das comunidades; 

• Demografia, dinâmicas populacionais com enfoque para distribuição etária e por género e 

padrões de assentamento na Área de Influência do Projecto (com particular enfoque para 

assentamentos na AID); 

• Padrões de migração, onde houver informação estatística disponível; 

• Acesso aos serviços sociais e infraestruturas e, onde disponível, efeitos em relação ao género 

e ao HIV/SIDA (saúde, educação, água, energia, saneamento, transportes, comunicações); 

• Padrões de uso da terra e dos recursos naturais com enfoque para a AID; 

• Actividades económicas, meios de subsistência e estratégias de sobrevivência da população 

residente na Área de Influência do Projecto, com particular enfoque na AID; 

• Costumes e práticas histórico/culturais relevantes da comunidade local; 

• Percepções e expectativas em relação ao Projecto. 

Caracterização da situação de referência (ambiente socioeconómico) 

A caracterização da situação de referência do ambiente socioeconómico será o resultado de uma 

combinação de revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, como especificado a seguir:  

a. Revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica incidirá sobre documentação do Projecto, estatísticas oficiais, mapas, imagens 

de SIG e outros documentos que venham a ser identificados como necessários para o efeito. Como 

parte desta revisão, será analisado o enquadramento institucional e legal do Projecto no contexto da 

legislação moçambicana, particularmente nos aspectos de interesse socioeconómico, conforme 

necessário. 
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b. Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo tem como propósito a observação e recolha de dados primários na AID e AII do 

Projecto. Será usada uma metodologia qualitativa e participativa, baseada na análise de uma 

diversidade de materiais, que poderão incluir imagens satélite ou outros materiais lúdicos, para 

garantir a comunicação eficaz com as pessoas ou grupos contactados. 

Os materiais e métodos a serem utilizados incluem os seguintes: 

• Guião de observação da AID, com registo fotográfico e mapeamento georreferenciado; 

• Entrevistas Semiestruturadas nas administrações distritais e autoridades municipais, 

focando nos chefes dos serviços, conforme relevante; 

• Entrevistas de povoação com líderes comunitários dos povoados abrangidos pelo Projecto; e 

• Grupos focais de discussão com grupos diversificados da comunidade e distribuídos pelos 

distritos abrangidos e município.  

Identificação de potenciais impactos  

Para a identificação dos potenciais impactos do Projecto, o Consultor responsável pelo estudo de 

Socioeconomia irá basear-se, em primeiro lugar, na análise da informação sobre as actividades do 

Projecto, fornecida pelo Proponente. O Consultor identificará as actividades cuja implementação 

poderá afectar o ambiente socioeconómico da sua área de inserção. Conjugada essa informação com 

caracterização da situação de referência efectuada anteriormente pelo Consultor, será determinado 

de que modo o ambiente socioeconómico poderá ser afectado pelo Projecto.   

Avaliação de potenciais impactos no ambiente socioeconómico  

Com base na informação recolhida na revisão bibliográfica e no terreno, confrontada com a 

informação sobre as características do Projecto fornecida pelo Proponente, serão avaliados os 

potenciais impactos do Projecto no ambiente socioeconómico, de acordo com a metodologia definida 

no capítulo 4 destes TdR. 

6 ABORDAGEM E METODOLOGIA DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

PÚBLICA 

O Processo de Participação Pública (PPP) será realizado em conformidade com os requisitos da 

legislação Moçambicana aplicável, nomeadamente:  

• O Regulamento sobre o Processo de AIA (Decreto n.º 54/2015); 

• A Directiva Geral para a Participação Pública no Processo de AIA (Diploma Ministerial n.º 

130/2006).  

Está prevista a realização de duas rondas de reuniões de Consulta Pública (CP), uma na fase de EPDA 

e outra na fase de EIA: 

➢ Consulta Pública na Fase EPDA 

A Consulta Pública da fase de EPDA constitui o primeiro momento de interacção do Proponente e do 

Consultor com as Partes Interessadas e Afectadas (PI&As) pelo Projecto. O propósito é o de dar a 



Projecto de uma Linha de Transmissão de 110 kV para a Evacuação de Energia da Central Hidroeléctrica de Tsate, Província de Manica 

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

 

12 
 

conhecer os diferentes intervenientes do processo, apresentar o Projecto, e as principais questões a 

serem estudadas no EIA, assim como recolher contributos, comentários e sugestões a serem incluídas 

nos TdR para o EIA. No fim do Processo, será produzido um Relatório de PPP da Fase de EPDA, para 

entrega ao MTA em conjunto com o Relatório de EPDA e os presentes TdR. 

➢ Consulta Pública na Fase de Estudo de impacto Ambiental (EIA) 

A fase de EIA (à qual os TdR aqui apresentados se referem) envolverá a divulgação do Relatório do EIA 

por meio de uma reunião de Consulta Pública. Nesta fase será reforçada a interacção com as PI&As e, 

do mesmo modo que na Fase de EPDA, serão recolhidos os contributos das PI&As, para serem 

incorporados no relatório do EIA. A versão final do Relatório de PPP da fase do EIA será igualmente 

submetida ao MTA em conjunto com o Relatório do EIA, após a integração dos contributos das PI&As 

registados nessa fase.  

6.1 OBJECTIVOS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

O principal objectivo da participação pública durante o Processo de AIA é garantir que as PI&As 

tenham a oportunidade de levantar as suas preocupações e dar sugestões relativamente ao Projecto 

proposto. A participação pública proporciona também, às partes interessadas, a oportunidade de 

contribuírem para o processo e de comentarem os resultados do EPDA e do EIA, e servirá como um 

fórum para expressar preocupações, opiniões e comentários sobre qualquer matéria considerada 

relevante para incluir no EIA.  

6.2 ABORDAGEM  

O PPP associado ao Processo de AIA será conduzido numa abordagem faseada, alinhada com as várias 

fases do Processo de AIA. O PPP seguirá uma abordagem similar nas Fases do EPDA e do EIA. 

O PPP será executado em 4 fases distintas, a saber: 

• Fase 1: Actividades preparatórias; 

• Fase 2: Reunião de Consulta Pública; 

• Fase 3: Análise do Processo de Consulta Pública;  

• Fase 4: Preparação do Relatório de Consulta Pública. 

As principais actividades relativas a cada uma das etapas acima referidas estão discriminadas a seguir.  

6.2.1 Actividades Preparatórias  

Identificação de Partes Interessadas e Afectadas 

O processo terá início com a preparação de uma lista identificando as PI&As pelo Projecto, e que 

devem ser consultadas, auscultadas e informadas sobre o Projecto. Com base na vasta experiência do 

Consultor com projectos envolvendo processos de Participação Pública em todo o País, incluindo a 

Província de Manica, esta tem já desenvolvida uma Base de Dados extensa de PI&As para este 

Projecto.  
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A identificação das partes interessadas é um processo contínuo ao longo da duração do Processo de 

AIA, exigindo revisão e actualizações regulares nas várias fases do processo.  

O grupo alvo para o presente Projecto incluirá, mas não se limitará aos seguintes: 

• Instituições Governamentais a nível central, provincial e distrital; 

• Empresas Públicas e Privadas; 

• Associações e Organizações Não-Governamentais (ONGs) ambientais; 

• Instituições Académicas e de Pesquisa; 

• Instituições de Ensino Superior; 

• Os Meios de Comunicação Social; e 

• Público em Geral. 

Convite para participar no Processo de Participação Pública 

Esta actividade envolverá o seguinte: 

• Divulgação da oportunidade de participação no PPP por meio de um convite para o efeito, 

mediante anúncio a publicar nos media de maior acesso a nível nacional (Jornal “Notícias”) e 

na região do Projecto (Cidade de Chimoio/Distrito de Macate), com 15 dias de antecedência 

à realização da reunião; 

• Envio de cartas para potenciais PI&As seleccionadas (intervenientes-chave), convidando-as a 

participar no processo de Consulta Pública. 

Cópias do Resumo Não Técnico (RNT) serão enviadas junto com as cartas acima referidas e, se 

necessário, serão igualmente disponibilizadas no momento da reunião. 

Disponibilização de informação escrita sobre o Projecto, o EPDA e o PPP 

Esta actividade será realizada pelo menos 15 dias antes das reuniões de CP. Pretende-se disponibilizar 

um rascunho do Relatório do EPDA em versão electrónica às PI&As, no portal de Internet da Impacto, 

Lda., (www.impacto.co.mz). Em versão impressa para consulta, o mesmo documento estará disponível 

nos escritórios da Impacto, Lda., e em instituições públicas seleccionadas, a saber:  

• Direcção Nacional de Ambiente (DINAB), localizada em Maputo; 

• Serviço Provincial do Ambiente (SPA) de Manica (localizado em Chimoio);  

• Serviço Provincial de Infraestruturas (SPI) de Manica (localizada em Chimoio, capital da 

Província de Manica);  

• Administração do Distrito de Macate (na Província de Manica). 

Integração das Questões, Sugestões e Comentários das Partes Interessadas  

As PI&As terão oportunidade de levantar questões e apresentar preocupações através dos seguintes 

meios:  

• Reuniões Públicas; 

• Comentários por escrito na ficha de registo de comentários distribuídas durante as reuniões.   

http://www.impacto.co.mz/
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No início de cada reunião será distribuída uma ficha de registo de comentários, que poderá ser 

preenchida pelos participantes e devolvida ao Consultor, para a devida consideração. As sessões de 

perguntas e respostas durante as reuniões serão devidamente registadas em forma de “Matrizes de 

Questões e Respostas”. Estas irão integrar o Relatório de Consulta Pública. 

6.2.2 Reunião de Consulta Pública 

Os objectivos gerais da Consulta Pública da Fase do EPDA já foram mencionados anteriormente neste 

documento. Durante a Fase do EPDA realizar-se-ão duas reuniões de CP, uma na capital provincial 

(Cidade de Chimoio), e outra no Distrito de Macate. 

O envolvimento a nível das comunidades locais (Macate e Chimoio) será feito durante os estudos de 

socioeconomia, quando os consultores informam às comunidades sobre o projecto e obtêm delas as 

suas sensibilidades e informação para a descrição da situação de referência da área.  

A reunião de CP na Sede de Distrito de Macate será conduzida em Língua Portuguesa, com tradução 

para língua local, para garantir a melhor compreensão possível por parte de todos os participantes. A 

reunião na Cidade de Chimoio será conduzida apenas em Língua Portuguesa. 

A equipa de Consulta Pública será constituída pelo Proponente do Projecto (EDM) e o Consultor 

responsável pela AIA (Impacto, Lda.,). A entidade facilitadora será a Impacto, Lda., na condição de 

Consultor Ambiental para o Projecto. Na Fase do EPDA (tal como na Fase do EIA), as PI&As poderão 

envolver-se activamente nas discussões relativas ao Projecto, interagindo tanto com o Proponente, 

como com o Consultor. 

6.2.3 Análise do Processo de Consulta Pública 

Na sequência da reunião de CP da Fase de EPDA será atribuído um período de 15 dias para o 

encaminhamento ao Consultor de quaisquer comentários/questões adicionais que as PI&As desejem 

colocar. Nesta fase, todos os contributos das PI&As recolhidos ao longo do processo de Consulta 

Pública serão analisados pela equipa do EIA. Esta análise tem como propósito verificar o cumprimento 

dos objectivos da CP e ainda definir os aspectos a rever no Relatório do EPDA, com base nos 

contributos das PI&As.  

6.2.4 Preparação do Relatório de Consulta Pública  

O processo de CP será documentado através de um Relatório de CP, que será produzido pelo Consultor 

e incluirá, de um modo não limitativo, o seguinte:  

• Metodologia usada no Processo de Participação Pública; 

• Mecanismos de envolvimento das PI&As e disseminação de Informação; 

• Principais questões levantadas nos encontros; 

• Anexos (incluindo lista de referência das PI&As, modelos de cartas-convite, anúncios 

publicados, “Matrizes de Questões e Respostas”, comentários recebidos das PI&As por 

escrito, lista de participantes, entre outros julgados relevantes). 
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7 ASPECTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA  

O EIA (assim como o PGA) irá incluir uma componente de saúde e segurança, tendo em conta o 

potencial para a ocorrência de impactos relacionados, em primeiro lugar, com as actividades de 

preparação do terreno e construção de infraestruturas do Projecto e, em segundo, com a operação e 

actividades de manutenção da linha de transmissão (incluindo situações de emergência). Esta 

componente irá incluir aspectos de saúde e segurança ocupacional, assim como os chamados “eventos 

não planeados”, de natureza diversa (incêndios e explosões) e as suas possíveis consequências para 

os trabalhadores, a comunidade e as infraestruturas do Projecto, ou outras.  

Assim, a componente de saúde e segurança irá abarcar, entre outros aspectos, os seguintes: 

• Identificação das actividades do Projecto susceptíveis de causar impactos de saúde e 

segurança, quer ocupacionais, quer para as comunidades da área envolvente do Projecto, 

que possam decorrer das actividades deste, nas suas diferentes fases; 

• Identificação das medidas para prevenir, circunscrever e controlar os impactos de saúde e 

segurança, de modo a minimizar os danos na saúde humana, no ambiente e em 

infraestruturas;  

• Abordagem de reabilitação, em caso de danos causados na sequência de um acidente ou 

incidente grave; 

• Abordagem de formação de pessoal, para fazer face a potenciais impactos de saúde e 

segurança;  

• Estabelecimento mecanismos de colaboração institucional e comunicação, para lidar com 

questões de saúde e segurança; 

• Identificação das medidas para prevenir, circunscrever e controlar os casos de infecção pela 

COVID-19.  
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ANEXO 1 
CARTA DE CATEGORIZAÇÃO DO PROJECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 2 
CERTIFICADO DE REGISTO DA IMPACTO, LDA., NO MTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


