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RESUMO NÃO TÉCNICO
1. Visão Geral
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) e a Karpower Global DMCC (Karpowership) em
consórcio pretendem desenvolver um Projecto de instalação e operação de uma Central
Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia e uma Linha de Transmissão de Energia
com cerca de 4.0 km que liga a Central à subestação da Matola 275KV, na Província de
Maputo. Este Projecto é designado “Projecto da Central Termoeléctrica Flutuante de Maputo”
(doravante designado por Projecto). O Projecto estará localizado na Província de Maputo,
município da Matola.
A EDM, o proponente do Projecto, é uma Empresa Pública moçambicana criada em 1977 para
prestar serviços de geração, Transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica.
A Empresa Karpowership, o operador do Projecto, é uma subsidiária do Grupo Karadeniz
Holding Companies, da Turquia. O Grupo é pioneiro em Projectos inovadores de energia nos
últimos 20 anos, com investimentos nos mercados nacionais e internacionais. O grupo iniciou
os seus investimentos em energia em 1996 e é o primeiro exportador privado de energia
eléctrica na Turquia. Hoje, o grupo possui e opera mais de 4.350 MW de capacidade instalada
globalmente.
A EDM solicitou os serviços da IMPACTO, Projectos e Estudos Ambientais, Limitada
(doravante designada por IMPACTO) para a realização de uma Avaliação de Impacto
Ambiental e Social (AIAS) para o Projecto.
De acordo com a carta com N/Refª 1020/SPA/DA/723/220/2022, datada de 13 Outubro de
2022, do Serviço Provincial do Ambiente (SPA) de Maputo, o Projecto proposto foi classificado
como uma actividade de Categoria A, exigindo um Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
precedido da elaboração e aprovação de um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição
de Âmbito (EPDA) e de Termos de Referência (TdR) para o EIA (Anexo I).
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório do EPDA
preparado no âmbito de Processo de AIA para construção e operação da Central
Termoeléctrica Flutuante de Maputo, na Província de Maputo.
2. Antecedentes
Um dos principais objectivos da Fase de Definição de Âmbito (EPDA) do Processo de AIA é
determinar se existem questões fatais que possam tornar o Projecto inviável. O EPDA
determina também o âmbito do EIA, com base nos TdR.
A Fase de Definição de Âmbito do EIA iniciou com a revisão da informação já existente e a
compilação do EPDA e dos TdR para o EIA.
O processo de Definição de Âmbito identificou e listou (no Capítulo 8) os potenciais impactos
típicos deste tipo de Projecto. Importa referir que durante a Fase de Definição de Âmbito não
foram identificadas questões fatais ambientais, que apontem para a inviabilidade da actividade
proposta, e o Projecto pode avançar com a preparação de um EIA.
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Foram identificadas várias questões ambientais que requerem investigação adicional durante
o EIA, tendo sido preparados TdR detalhados para os estudos especializados que irão abordar
estas questões (Capítulo 12). O EIA irá combinar uma análise exaustiva da literatura existente
para a área proposta e pesquisas de campo para verificar a realidade no terreno, bem como
para colher dados primários que serão usados para validar, actualizar e complementar os
dados existentes na literatura.
3. Breve Descrição do Projecto
A Central Termoeléctrica Flutuante ficará atracada na costa da Matola e terá uma capacidade
instalada de 415 MW. O combustível necessário para o funcionamento do Projecto será
armazenado em reservatórios de Heavy Fuel Oil (em português fuelóleo; doravante designado
por HFO). A mobilização e a construção da Linha de Transmissão de Energia levarão
aproximadamente 5 a 6 meses para serem concluídas. O Projecto estará operacional por pelo
menos 3 anos. As principais actividades de preparação do local do Projecto podem ser
resumidas em:




Construção e montagem das torres de transporte de energia;
Obras de Ligação Eléctrica (Construção da linha de transmissão aérea entre a Central
Termoeléctrica Flutuante e a Subestação da Matola 275 kV); e,
Amarração e Ancoragem da Central Termoeléctrica Flutuante.

Para todas as obras de construção civil (construção da linha de transmissão e construção de
estradas de acesso) serão subcontratados empreiteiros locais. O número aproximado de
trabalhadores a empregar para os trabalhos de preparação do local será de 30 expatriados e
90 moçambicanos.
Para todas as obras de construção civil (construção de estradas e demolições) serão
subcontratados empreiteiros locais. O número aproximado de trabalhadores a empregar para
os trabalhos de preparação do local será de 30 expatriados e 90 moçambicanos.
O número total de trabalhadores a empregar durante a operação do Projecto será de cerca
de 120. A acomodação dos trabalhadores será na Central Termoeléctrica Flutuante ou numa
instalação de acomodação próxima ao Porto da Matola. O plano preciso de acomodação será
determinado na fase do EIAS. 25 trabalhadores moçambicanos trabalharão em operações
diárias e trabalhos de manutenção a bordo. Constitui intenção do Projecto empregar maior
número de trabalhadores moçambicanos.
As principais operações do Projecto são em grande parte no mar, compreendendo
principalmente a operação da Central Termoeléctrica Flutuante e do navio de transporte de
combustível para fornecer HFO. A Central Termoeléctrica Flutuante irá operar 24 horas por
dia com uma capacidade instalada de 415 MW.
A Central Termoeléctrica Flutuante usará HFO como fonte de combustível por pelo menos 3
anos. Quando o gás natural nacional estiver disponível em Moçambique, o HFO será
substituído pelo Gás Natural Liquefeito como combustível da Central Termoeléctrica
Flutuante.
4. Breve Descrição do Ambiente Biofísico e Social
Os principias habitats terrestres que ocorrem na área de Projecto são áreas sazonalmente
inundadas que correspondem a um mosaico de áreas sem vegetação, graminais e áreas
agrícolas. Tanto a flora, bem como a fauna da área de estudo foram profundamente afectadas
por factores antropogénicos (construção de infra-estruturas, machambas etc.), sendo por isso
a sua diversidade e abundância bastante reduzidas. No estuário, ocorre uma estreita franja de
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mangal que será atravessada pela Linha de Transmissão. Não se prevê que seja necessário
o derrube das árvores de mangal neste habitat, porem prevê-se um impacto temporário sobre
o mesmo, resultante da movimentação de trabalhadores e equipamento ao longo da servidão
da Linha de transmissão, durante o lançamento dos cabos.
Não existem áreas de conservação junto à área de estudo.
Do ponto de vista socioeconómico, a Central Flutuante está localizada no Estuário Espírito
Santo e dista a 100 metros a sudeste do Terminal de Carvão do Porto da Matola. Existem
alguns centros de pesca ao longo da costa do Estuário Espírito Santo e pesca artesanal é
praticada no Estuário Espírito Santo. A área adjacente a Linha de Transmissão se encontra
actualmente ocupada por indústrias, assentamentos humanos e campos de cultivo.
5. Potenciais Impactos
Os potenciais impactos ambientais do projecto, para a fase de construção e operação,
encontram-se resumidos abaixo. Estes impactos serão, contudo, analisados com maior
detalhe na fase do EIA.
FASE DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO


AMBIENTE BIOFÍSICO
o

Qualidade do ar
-

o

Ruido e Vibração
-

o

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de
construção;

Qualidade das águas marinhas
-

o

Potencial impacto: Geração de ruídos e vibrações causados pela circulação
de veículos e maquinarias afectos ao Projecto;

Qualidade das águas interiores
-

o

Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de
poeiras, gases e combustíveis de veículos e maquinaria afectos ao Projecto;

Potencial impacto: Redução da qualidade das águas marinhas causada pela
instalação das Torres da Linha de Transmissão no mar;

Solos
-

Potencial impacto: Contaminação de solos decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de
construção;
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Habitats Terrestres, Flora e Fauna

o

-

Potencial impacto: Perda da vegetação da área de servidão da Linha de
Transmissão, assim como em locais onde seja necessária a abertura de novos
acessos a área de servidão;

-

Potencial impacto: Alteração das condições naturais de refúgio de fauna,
associada a movimentos de veículos, maquinarias e de terras;

-

Potencial impacto: Afugentamento da fauna, devido à presença humana, ruido
e vibrações causados pela circulação de veículos e maquinarias em áreas de
trabalho e nas imediações destas;

Habitats Marinhos

o

Potencial impacto: Perda temporária de habitat de mangal, resultante da
movimentação de trabalhadores e equipamento ao longo da servidão da
Linha de transmissão, durante o lançamento dos cabos.

-



AMBIENTE SOCIOECONOMICO
-

Potencial impacto (Positivo): Oportunidades de emprego para as actividades
de construção;

-

Potencial impacto (Positivo): Estímulo e criação de pequenos negócios;

-

Potencial impacto:
trabalhadores;

-

Potencial impacto: Perda de áreas de cultivo e culturas.

Conflitos

sociais

resultante

da

presença

de

FASE DE OPERAÇÃO DA CENTRAL FLUTUANTE


AMBIENTE BIOFÍSICO
Qualidade do ar

o
-

Ruido e Vibração

o
-

Potencial impacto: Geração de ruídos para as comunidades circunvizinhas do
Projecto causados pelas operações quotidianas da Central Flutuante;
Qualidade das águas marinhas

o



Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de gases
e combustíveis usados em operações rotineiras;

-

Potencial impacto: Redução da qualidade da água derivada da descarga de
efluentes gerados na Central flutuante;

-

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos gerados nas actividades quotidianas;

AMBIENTE SOCIOECONÓMICO
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-

Potencial impacto (Positivo): Oportunidades de emprego na Central Flutuante;

-

Potencial impacto (Positivo): Aumento da renda familiar, do poder aquisitivo e
da economia local;

-

Potencial impacto: Restrição do acesso às rotas existentes para as zonas de
pesca.

-

Potencial impacto: Conflito social resultante da presença de trabalhadores
estrangeiros;

IMPACTOS ASSOCIADOS A EVENTOS NÃO ROTINEIROS
Os potenciais eventos não rotineiros associados com as operações da Central Flutuante são:
 Fugas e Derrames;
 Incêndios e explosões.
 Colisões com outros navios;

6. Conclusões
Os resultados deste EPDA permitem concluir que a implantação do Projecto não possui
qualquer questão fatal nem impactos de significância suficientemente alta que inviabilizem a
progressão do Projecto.
O potencial impacto mais significativo identificado está associado com o derrame de petróleo
que pode ocorrer devido a um acidente. No entanto, a probabilidade de isso acontecer é muito
baixa. A Karpowership preparou planos detalhados de Gestão de Derrames de Óleo e
Resposta á Emergência para garantir que qualquer derrame de óleo possa ser gerido e
controlado. O Projecto não afectará directamente assentamentos populacionais, não
necessitando de medidas de reassentamento. O estudo identificou também possíveis
impactos positivos que poderão ser uma mais-valia para a melhoria das condições de vida e
bem-estar de famílias.
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REIA

-

Relatório do Estudo de Impacto Ambiental

RNT

Resumo Não Técnico

RP&R

Relatório de Perguntas e Respostas

SPA

Serviço Provincial do Ambiente

TdR

-

Termos de Referência

ZEE

-

Zona Económica Exclusiva Marítima
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1. INTRODUÇÃO
Este Projecto consiste na instalação e operação de uma Central Termoeléctrica Flutuante de
Produção de Energia que ficará ancorada na Baía de Maputo e, de uma Linha de Transmissão
de energia de cerca de 4 km que ligará a Central Flutuante à uma subestação já existente no
município da Matola, na Província de Maputo (subestação da Matola 275KV). A Central
Flutuante de Produção de Energia terá uma capacidade instalada de 415 MW e utiliza Heavy
Fuel Oil (fuelóleo, doravante designado HFO) a combustão nos motores. Os motores fazem
girar o eixo do gerador o que gera energia eléctrica.
O processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) da Central Flutuante de Produção de
Energia iniciou em Setembro de 2022, com a submissão da Instrução do Processo aos
Serviços Provinciais do Ambiente (SPA) na Matola. O SPA classificou a actividade como
sendo de “Categoria A” a 13 de Outubro de 2022 (ver carta de categorização no Anexo I),
pelo que a mesma está sujeita a um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
O presente documento constitui o Relatório do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e
Definição de Âmbito (EPDA) e Termos de Referência (TdR) para o EIA, preparado na
sequência da classificação do Projecto proposto como de “Categoria A” pelo Ministério da
Terra e Ambiente (MTA).
Posteriormente à aprovação do Relatório de EPDA e dos TdR seguir-se-á a realização de um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que, por sua vez, deverá ser submetido ao MTA para
aprovação, como condição final para a aquisição da Licença Ambiental por parte do
Proponente, em conformidade com o procedimento prescrito no Regulamento sobre o
Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro).
A Impacto, Lda. participa no processo de AIA na condição de Consultor Ambiental, contratado
para a execução do EPDA. Este trabalho foi executado em total cumprimento do artigo 10 do
Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de 31
de Dezembro) que determina o conteúdo do EPDA e dos TdR para o EIA.

1.1

Objectivos do EPDA

O EPDA foi realizado tendo em vista o cumprimento dos seguintes objectivos principais:

1



Determinar se existem questões fatais de carácter ecológico ou socioeconómico, ou
seja, elementos do Projecto que, possam afectar significativamente a qualidade do
ambiente na sua área de implementação ou na área envolvente;



Determinar de uma forma preliminar os principais impactos ambientais potenciais do
Projecto proposto e as questões que devem ser detalhadamente investigadas na fase
de EIA do Projecto;



Formular uma proposta de Termos de Referência (TdR) para o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA)1, a ser submetida à aprovação do Ministério da Terra e Ambiente
(MTA).

Aplicável em caso de inexistência de questões fatais.
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1.2

Proponente da actividade

O Proponente do Projecto é a EDM na qualidade de consignatária de um acordo com a
Empresa Karpower Global DMCC (O Operador do Projecto).
Os contactos dos escritórios da EDM em Maputo são os seguintes:
Escritórios de Maputo:
EDM
Av. Zedequias Manganhela 267
Prédio JAT IV
Maputo
Moçambique
Tel: 21 32 82 71
Fax: 21 43 10 29
Pessoa de Contacto para este Projecto:
Nome: Pedro Jossias Nguelume
Posição: Administrador
Cel: +258 84 4646853
Email: pnguelume@edmdipla.co.mz

Informação adicional do proponente encontra-se disponível na página da Internet da EDM:
www.edm.co.mz.
1.3

Equipa Técnica do EPDA

A Impacto é uma empresa inteiramente composta por capital moçambicano com sede em
Maputo, na Av. de Kassuende nº 296. A Impacto foi oficialmente registada a 14 de Agosto de
1996 e possui actualmente uma equipa multidisciplinar de consultores com bastante
experiência e conhecimento em questões ambientais e sociais, adquirida ao longo de vários
anos de trabalho em vários estudos levados a cabo em todo o país.
A Impacto está registada pelo Ministério da Terra e Ambiente (MTA) para realizar EIAs em
Moçambique (ver Anexo II) e tem uma vasta experiência na realização destes estudos.
A equipa envolvida no presente EPDA é multi-disciplinar contando com especialistas
experientes a nível de Moçambique e na área do Projecto, nomeadamente:







Gestor do Projecto e especialista de AIA
Especialista em Pescas
Especialista em Ecologia Marinha
Especialista em Ecologia Terrestre
Socioeconomista
Especialista em GIS

John Hatton
Miloca António
Arcanjo Murrube
Simoni Pires
Joyce Ana
Lourenço Covane
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1.4

Estrutura do Relatório de EPDA

Este relatório inclui doze capítulos, cujos conteúdos estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 Estrutura do relatório
SECÇÃO

DESCRIÇÃO
Introdução

Capítulo 1

Apresenta os objectivos do EPDA, o proponente do Projecto e a equipa
técnica da AIA.
Quadro legal e regulatório

Capítulo 2

Capítulo 3

Breve indicação dos requisitos legais para o EIA e outros
regulamentos/padrões, aos quais o Projecto deverá obedecer.
Metodologia do estudo
Descreve a abordagem do EPDA.
Descrição do Projecto

Capítulo 4

Capítulo 5
Capítulo 6

Apresenta uma breve descrição do Projecto proposto (localização,
actividades principais, mão-de-obra, consumo de matéria-prima, etc.).
Análise de alternativas
Localização da área do Projecto e alternativas consideradas
Áreas de Influência do Projecto
Definição das áreas de Influência Directa e Indirecta (AID e AII).
Caracterização da situação de referência

Capítulo 7

Descreve brevemente o ambiente biofísico e social existente, que possa
ser afectado pelo Projecto.
Identificação dos potenciais impactos do Projecto

Capítulo 8

Indica os potenciais impactos biofísicos e socioeconómicos negativos e
positivos, que o Projecto possa ter.
Identificação de questões fatais

Capítulo 9

Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12

Discute a existência de questões fatais que se oponham à implementação
do Projecto.
Conclusões e recomendações
Apresenta as conclusões globais do EPDA e recomendações.
Referências bibliográficas
Lista as fontes secundárias utilizadas na elaboração do estudo.
Termos de Referência
Descreve os Termos de Referência para a elaboração do EIA
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2. QUADRO LEGAL E REGULATÓRIO
2.1. Introdução
O presente EPDA foi realizado nos termos da Lei do Ambiente (Lei nº 20/97 de 1 de Outubro)
e do Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de
31 de Dezembro), a qual se aplica a qualquer actividade que possa ter um impacto directo ou
indirecto sobre o meio ambiente. O Projecto deverá estar em conformidade com os seguintes
instrumentos:
 Leis, normas, regulamentos e padrões moçambicanos aplicáveis.
 Convenções ou tratados internacionais dos quais Moçambique é signatário. Estes
incluem vários tratados internacionais, convenções e protocolos relativos a questões
como a biodiversidade e alterações climáticas.
2.2. Quadro Legal e Regulatório de Moçambique
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 autoridades, tanto a nível nacional
como regional.
Esta secção descreve o actual quadro legislativo em Moçambique referente ao Projecto e
destaca as áreas específicas da legislação moçambicana que se aplicam ao mesmo, ou que
poderão potencialmente influenciar o Projecto durante as suas fases de construção e
operação.
2.3. Autoridades Institucionais Moçambicanas e Respectivas Responsabilidades
São apresentadas, na tabela abaixo, as principais funções e responsabilidades das instituições
moçambicanas relevantes para o presente Projecto.
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Tabela 2 Principais funções e responsabilidades das instituições moçambicanas relevantes para o Projecto
Instituição
Ministério da Terra e Ambiente (MTA)

Funções e Responsabilidades
A entidade responsável pela Avaliação de Impacto Ambiental e Social no MTA é a
Direcção Nacional do Ambiente (DINAB). Esta é responsável por propor a legislação
adequada para implementação directa e gestão ambiental, licenciamento ambiental,
por gerir e coordenar o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS),
rever os Relatórios de Estudos de Impacto Ambiental (REIA), promover a
monitorização dos impactos ambientais e realizar auditorias e a avaliação ambiental
estratégica de políticas, planos e programas.
A DINOTER é a Direcção Nacional de Ordenamento Territorial e Reassentamento no
MTA. A DINOTER é responsável, entre outros, por identificar a melhor localização de
empreendimentos e Projectos de desenvolvimento de grande vulto; assessorar os
órgãos locais na elaboração, implementação, controlo e gestão do uso e
aproveitamento da terra; emitir pareceres técnicos sobre os instrumentos de gestão
territorial a nível nacional, provincial, distrital e das autarquias locais, bem como sobre
os processos de atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra para as zonas
rurais, povoações, vilas e cidades onde não haja instrumentos de gestão territorial
aprovados.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)

Entidade legitimamente responsável pelo controlo e fiscalização da actividade proposta.

2.4. Legislação
a. Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro)
A Lei do Ambiente 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. Esta Lei aplica-se a todas as actividades públicas ou privadas que possam
directa ou indirectamente influenciar o ambiente.
A lei requer que todas as actividades, que pela sua natureza, localização ou dimensão, sejam
susceptíveis de causar impactos ambientais significativos sejam licenciadas 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 são:
 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;
 O reconhecimento e valorização das tradições e dos conhecimentos das comunidades
locais;
 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.
b. Lei de Terras n.º 19/97, de 1 de Outubro) e Regulamento da Lei de Terras (Decreto
n.º 66/1998, de 8 de Dezembro)
Esta lei estabelece zonas de protecção total e parcial. As Zonas de protecção total incluem
áreas destinadas à conservação da natureza e protecção das suas actividades e de defesa e
segurança do Estado.
As zonas de protecção parcial incluem, entre outras;
 O leito das águas interiores, do mar territorial e a zona económica exclusiva marítima
(ZEE);
 A faixa de terra até 100 m confinante com as nascentes de água;
 A faixa de terra no contorno de barragens e albufeiras até 250 m; e
 Uma faixa de 2km ao longo da fronteira terrestre;




Para as infraestruturas públicas, as zonas de protecção parcial incluem, entre outros:
Estradas secundárias e terciárias e a faixa de 15 m para cada lado destas;
Estradas primárias e uma faixa de 30 m para cada lado destas;
c. Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto
54/2015 de 31 de Dezembro)

Este regulamento estabelece as normas sobre o processo de Avaliação de Impacto Ambiental.
As disposições previstas neste regulamento aplicam-se a todas actividades públicas ou
privadas que directa ou indirectamente possam influir nas componentes ambientais.
d. Regulamento de Auditoria Ambiental - Decreto n.° 25/2011 de 15 de Junho
Define a auditoria ambiental como um instrumento de gestão de avaliação sistemática,
documentada e objectiva do funcionamento e organização do sistema de gestão e dos
processos de controlo e protecção do ambiente. O Regulamento aplica-se às actividades
públicas e privadas, que durante a fase da sua implementação, desactivação e restauração,

directa ou indirectamente, possam influir nas componentes ambientais. O Regulamento define
ainda que a auditoria ambiental pode ser pública ou privada, sendo:
 Pública, quando é realizada pelo Ministério que superintende o sector do Ambiente;
 Privada, quando é realizada e determinada pelas próprias entidades cuja actividade seja
potencialmente causadora da degradação do ambiente.
e. Regulamento sobre a Inspecção Ambiental - Decreto n.º 11/2006 de 15 de Junho
O Regulamento 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 compete ao
Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, 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;
 Levantar os 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;
 Participar ao Ministério Público todas as infracções que atentem contra os valores
ambientais protegidos por lei e passíveis de procedimento criminal
f.

Regulamento sobre a Gestão das Substâncias que Destroem a Camada de Ozono
(Resolução n.º. 78/2009, de 22 de Dezembro)

Este regulamento proíbe a importação, exportação, produção, venda e trânsito de substâncias
que destroem a camada de Ozono, incluindo as seguintes:
• Clorofluorcarbonetos (CFCs);
•

Substâncias halogenadas (Halon-1211, Halon-1301 e Halon-2402);

•

Tetracloreto de Carbono (CCL4); e

•

Outras substâncias definidas nos termos do Protocolo de Montreal sobre substâncias
que destroem a camada de ozono, ratificado pela Resolução nº. 8/93 de 8 de
Dezembro).

G. Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes
Este regulamento foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Maio de 2004 (Decreto
18/2004), e providencia ao MTA um meio de controlo efectivo das emissões e qualidade
ambiental. O regulamento define parâmetros para a avaliação da qualidade do ar, água e
solos, assim como limites para as emissões de ruído. O seu Artigo 26 define normas aplicáveis
a novas instalações. O regulamento de padrões de qualidade ambiental inclui padrões para
for PM10, SO2 e NO2, os quais são mais brandos que os da Organização Mundial da Saúde
(OMS), ou do Banco Mundial.
O Artigo 9.1 do regulamento proíbe a libertação de substâncias poluentes ou tóxicas na
atmosfera, para além dos limites legalmente estabelecidos. O mesmo define os parâmetros
associados com diversos poluentes. O Artigo 22 contém, contudo provisões para a emissão
extraordinária de poluentes em resultado de falhas de sistema ou qualquer circunstância de
carácter imprevisível, mas requer uma autorização especial a ser emitida pelo MTA, assim
como o pagamento de uma taxa determinada de acordo com as circunstâncias detalhadas no
Artigo 23.
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h. Regulamento de Gestão de Resíduos, Decreto 13/2006







Detalha os requisitos de licenciamento para transportadores e depositores de resíduos
Define as várias categorias de resíduos;
Detalha as provisões de armazenamento e contenção para as várias categorias de
resíduos
Obriga os geradores de resíduos a minimizar, reciclar e reutilizar os resíduos sempre
que possível
Detalha os requisitos de transporte e disposição
Detalha o conteúdo dos planos de gestão de resíduos e de comunicação.

A gestão de resíduos sólidos está contida neste regulamento o qual providencia orientação
quanto aos seguintes assuntos:
• Deposição no solo e subsolo de qualquer substância tóxica ou poluente,
• Descarga na água de qualquer substância tóxica ou poluente
• Libertação na atmosfera de qualquer substância tóxica ou poluente
• Prática de actividades poluentes que podem acelerar a degradação ambiental
O regulamento requer que os resíduos sejam classificados em termos das suas
características, apresentadas nos Anexos III e IV do regulamento. Os geradores de resíduos
devem preparar e submeter ao MTA para aprovação de planos de gestão de resíduos antes
de qualquer actividade ser iniciada. O MTA emitirá uma licença de gestão de resíduos, válida
por um período de 5 anos, após o qual deverá ser revista e renovada. Os pedidos de
renovação devem ser submetidos pelo menos 180 dias antes do final da data de validade.
O regulamento requer que os resíduos perigosos sejam separados de acordo com as classes
indicadas nos Anexos III e IV e que os produtores de resíduos identifiquem os responsáveis
pela gestão de resíduos perigosos. O regulamento contém também os requisitos para a
recolha, armazenamento, embalagem, transporte, tratamento e disposição de resíduos
perigosos.
i.

Lei de Águas (Lei nº16/91 de 3 de Agosto)

O Artigo 53 desta lei proíbe a acumulação de resíduos sólidos ou qualquer substância que
contamine ou possa contaminar os recursos hídricos. Esta provisão é relevante para o
armazenamento e disposição de resíduos sólidos pelo Projecto.
j.

Lei de Terras (Lei n.º 19/97, de 1 de Outubro) e Regulamento da Lei de Terras
(Decreto n.º 66/1998, de 8 de Dezembro)

Esta lei estabelece zonas de protecção total e parcial. As Zonas de protecção total incluem
áreas destinadas à conservação da natureza e protecção das suas actividades e de defesa e
segurança do Estado. Para as infraestruturas públicas, as zonas de protecção parcial incluem,
entre outros:
 Estradas secundárias e terciárias e a faixa de 15 m para cada lado destas;
 Estradas primárias e uma faixa de 30 m para cada lado destas;
k. Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei n.º 10/99, de 7 de Julho)
Esta lei define zonas de protecção, tais como parques nacionais, reservas nacionais e zonas
de uso e zonas de valor histórico e cultural.
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l.

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

Este decreto providencia o quadro legal para todas as actividades envolvendo protecção,
conservação, utilização, exploração e produção de recursos faunísticos e florestais e abrange
a comercialização, transporte, armazenamento e processamento primário (artesanal ou
industrial) destes recursos. O Anexo II deste Decreto providencia uma lista de espécies
protegidas, de acordo com o Artigo 43(5) do Regulamento da Lei No. 10/99, de 7 de Julho.

2.5. Convenções Ratificadas por Moçambique
São apresentadas, na tabela seguinte, as Convenções Internacionais relevantes para o
projecto, das quais Moçambique é signatário.
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Tabela 3 Convenções Internacionais das quais Moçambique é signatário
Ano de
ratificação

Convenção

Qualidade do Ar
1985

Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono

1987

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozono (incluindo as alterações de 1990 e 1999)

1992 e 1997

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e Protocolo de Quioto, 1992 e 1997

Habitats e Diversidade Biológica
2003

Convenção Africana para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Versão Revista

1968

Convenção Africana para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais

1985

Protocolo para as Áreas Protegidas, Fauna e Flora; e o Protocolo de Cooperação no Combate à Poluição em Situações de
Emergência

1979

Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Selvagens, 1979, e consequentes alterações

1975

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção
de Ramsar)

1992

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD)

1998

Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Consentimento Informado Prévio para Determinados a Certos
Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objecto de Comércio Internacional

Arqueologia e património cultural
1972

Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural

Resíduos Perigosos
1992

Convenção de Basileia sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e a sua eliminação

1991

Convenção sobre a Proibição da Importação para a África e Controlo dos Movimentos Transfronteiriços e Gestão de
Resíduos Perigosos em África, Bamako

Outros
2002

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, adoptada em Estocolmo

2.6. O Processo de EIA em Moçambique
O processo de AIA consiste em três principais fases, nomeadamente Instrução do Processo
(fase durante a qual é submetida ao MTA a Instrução do Processo para categorização), Estudo
de Pré-Viabilidade Ambiengtal e Definição de Âmbito - EPDA e Estudo de Impacto Ambiental
(quando são realizados os estudos de especialistas e é produzido o Relatório de Estudo de
Impacto Ambiental (REIA). Estas fases estão descritas em detalhe abaixo.
Fase 1: Submissão da Instrução do processo
Este processo inclui a submissão da Instrução do Processo ao MTA com base no qual as
autoridades ambientais irão emitir uma recomendação final quanto à categoria de AIA a
adoptar.
A Instrução do Processo para este Projecto foi submetida às autoridades ambientais a 14 de
Setembro de 2022. O MTA aprovou por escrito, a 13 de Outubro de 2022, e deu autorização
para se prosseguir com a fase de EPDA (Anexo I).
Fase 2: EPDA
Os objectivos da Fase de EPDA compreendem:
o Identificação dos potenciais obstáculos fatais; e
o Identificação e descrição dos aspectos que irão necessitar de estudos mais detalhados na
Fase 3 do processo de AIA.
A Fase de EPDA compreende uma série de actividades, incluindo:
-

Recolha de dados secundários de referência sobre a área do Projecto, visando
perceber a sensibilidade do ambiente biofísico e social afectado.
Identificar os potenciais impactos ambientais e socioeconómicos positivos e negativos
significativos; e
Compilar informação sobre o Projecto e os resultados da avaliação preliminar num
relatório de EPDA e elaborar os TdR para o EIA.
Submeter o relatório de EPDA e os TdR ao MTA para aprovação.

Fase 3: EIA
Após a fase do EPDA, terá início a fase de EIA, a qual compreende as seguintes tarefas:
Estudos de Especialistas
Os estudos de especialistas são levados a cabo para avaliar os impactos e ajudar a definir as
medidas de mitigação. Serão utilizados especialistas independentes para levar a cabo estudos
específicos para suplementar os assuntos que serão abordados pela equipa de AIA. O
Capítulo 12 contém os Termos de Referência para os estudos de especialistas na fase de EIA
e a Lista de Especialistas.
EIA e Planos de Gestão Ambiental (PGA)
O EIA fornecerá uma avaliação dos impactos que podem ser esperados em resultado do
Projecto. O Relatório Preliminar de EIA irá fornecer recomendações para mitigar os potenciais
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impactos negativos e potenciar os potenciais impactos positivos. Será produzido um PGA, em
forma tabular contendo medidas de gestão claras e práticas para implementar durante as
fases de construção, operação e desactivação do Projecto. Após a emissão da licença
ambiental, o PGA fará parte das condições da licença para garantir que o Projecto é levado a
cabo e gerido de uma forma ambientalmente e socialmente responsável.
Processo de Participação Pública Planificado para a fase de Avaliação de Impacto Ambiental
As versões preliminares do EIA e PGA serão disponibilizadas aos intervenientes para
comentários antes da sua submissão ao MTA para decisão. Será realizado um encontro
público para apresentação dos resultados do EIA e recolha de comentários quanto ao
Rascunho do EIA e PGA. Todos os comentários recebidos serão consolidados num Relatório
de Perguntas e Respostas (RP&R) que será anexado ao REIA final.
Revisão do REIA pelas Autoridades e Licenciamento
Caso seja concedida aprovação, o MTA irá emitir uma Licença Ambiental após o pagamento,
pelo Proponente, da taxa de licenciamento estipulada (0.2% do valor total de investimento) de
acordo com o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto
54/2015 de 31 de Dezembro)
3. METODOLOGIA DO ESTUDO
A elaboração do presente EPDA passou por três fases distintas, nomeadamente:
Fase 1: Revisão bibliográfica
Nesta fase fez-se uma revisão da literatura existente, incluindo relatórios nacionais,
estatísticas, e estudos anteriores produzidos pela Impacto. Documentação legal nacional e
municipal relevante foi analisada, assim como especificações técnicas da Central Flutuante
de Produção de Energia, a fim de contextualizar o Projecto.
Fase 2: Trabalho de Campo
A equipa de consultores realizou uma visita de campo preliminar para conhecer melhor a área
do Projecto e como este está inserido em termos biofísicos e socioeconómicos.
Fase 3: Relatório de EPDA
Com a informação obtida nas fases anteriores foi compilado o presente relatório do EPDA,
que está dividido em doze (12) capítulos, como detalhado acima na Secção 1.4. Com base
neste relatório seguiu-se a elaboração dos Termos de Referência para o Estudo de Avaliação
de Impacto Ambiental e Social (EIAS) que se encontram no último capítulo do presente EPDA.
4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
4.1. Visão Geral do Projecto
Este Projecto é um evento de larga escala com uma componente no mar – uma Central
Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia e uma componente em terra – uma Linha
de Transmissão de energia com cerca de 4.0 km que liga a Central à subestação da Matola
275KV. A Central Flutuante de Produção de Energia com uma capacidade instalada de 415
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MW utiliza HFO e ficará ancorada na costa, no Estuário do Espírito Santo. A operação de
mobilização da Central Flutuante de Produção de Energia e a construção das estruturas em
terra levará cerca de 5 a 6 meses a ficar concluída. A Central Flutuante de Produção de
Energia manter-se-á operacional durante pelo menos três (3) anos, mas pode ser prorrogado
se mutuamente acordado por contracto entre a Karpowership e a EDM.
O Proponente do Projecto é a EDM na qualidade de consignatária de um acordo com a
Empresa Karpower Global DMCC (o Operador do Projecto).
4.2. Empresa do Projecto
A Empresa Karpower Global DMCC (Karpowership), o Operador do Projecto, é uma
subsidiária do Grupo Karadeniz Holding Companies, da Turquia. O Grupo é pioneiro em
Projectos inovadores de energia nos últimos 20 anos, com investimentos nos mercados
nacionais e internacionais. O grupo iniciou os seus investimentos em energia em 1996 e é o
primeiro exportador privado de energia eléctrica na Turquia. Hoje, o grupo possui e opera
mais de 4.350 MW de capacidade instalada globalmente.
A Empresa do Projecto está totalmente empenhada em fazer cumprir todas as directrizes da
legislação local na realização deste Projecto. Neste contexto, as referidas normas e directrizes
serão novamente observadas tanto na fase de desenvolvimento do Projecto, como na fase de
implementação, e os requisitos pertinentes estarão reflectidos em toda a documentação do
Projecto.
4.3. Justificação do Projecto
O fornecimento de energia eléctrica através da Central Termoeléctrica Flutuante contribuirá
para o desenvolvimento socioeconómico a nível nacional e regional. A opção de não
prosseguir com o Projecto não parece ser producente pois irá restringir um potencial de
crescimento económico da região e resultar em perdas financeiras para a EDM. Além disso,
a não implementação do Projecto poderá criar dificuldades adicionais para a EDM na
produção e fornecimento de electricidade à rede de transporte de alta tensão de
Moçambique.
Em relação à localização da Central Termoeléctrica Flutuante, deve-se notar que a localização
proposta foi desenhada de forma a evitar regiões sensíveis e a reduzir eventuais impactos
ambientais e socioeconómicos. A Linha de Transmissão que liga a Central Termoeléctrica
Flutuante à Subestação da Matola 275KV estará apenas a uma curta distância
(aproximadamente 4,0 km), resultando em reduzidos impactos ambientais e
socioeconómicos. A tecnologia a ser usada para geração de energia pela Central
Termoeléctrica Flutuante é considerada a melhor disponível e produz níveis muito baixos de
emissões atmosféricas e sonoras em conformidade com as normas nacionais e internacionais.
A tecnologia a ser usada na Central Termoeléctrica Flutuante é, portanto, considerada
ambientalmente correcta.

4.4. Localização do Projecto
O Projecto estará localizado no Estuário do Espírito Santo, no Porto de Maputo, na Cidade da
Matola. O mapa de localização do projecto e o mapa de traçado do projecto estão
apresentados nas Figuras abaixo.
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Figura 1. Mapa de localização do Projecto

Figura 2. Mapa de traçado do Projecto
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4.5. Processo de Geração de Energia Eléctrica
O combustível necessário para a combustão nos motores na Central Termoeléctrica Flutuante
de Produção de Energia é armazenado em reservatórios de armazenamento de HFO a bordo.
O combustível armazenado passa primeiro por uma unidade de decantação e separação do
combustível, e só depois é canalizado para os motores. Os motores fazem girar o eixo do
gerador, o que gera energia eléctrica. Os gases de escape quentes provenientes dos motores
são utilizados para a segunda fase de geração de energia eléctrica. Para este efeito, são
utilizadas turbinas a vapor. Os gases de escape quentes passam por caldeiras de
recuperação, onde é produzido vapor sobreaquecido. O vapor é dirigido para a turbina a
vapor, fazendo girar o gerador, o que leva à geração de energia eléctrica.
4.6. Preparação do Local
4.6.1. Preparação do local da Central Termoeléctrica Flutuante
A Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia ficará ancorada a cerca de 800m
da costa.
A dragagem será necessária ao redor da área onde a Central Flutuante será localizada. O
volume de sedimento a ser dragado está aproximadamente 500.000 de m3. O material
dragado será depositado num dos locais usados pelo MPDC e aprovados pelo INAHINA; estes
locais de deposição estão cobertos pela licença ambiental do MPDC.
A dragagem para instalação da Central Flutuante será realizada ao abrigo da licença ambiental
do MPDC e uma Adenda ao PGA existente será feita e submetida ao MTA para aprovação.
4.6.2. Cronograma e Força de Trabalho - Linha de Transmissão
A construção da infra-estrutura em terra levará cerca de 5 a 6 meses.
Todas as obras de engenharia civil, construção de estradas e demolições serão
subcontratadas aos empreiteiros locais. O número aproximado de trabalhadores durante os
trabalhos de preparação do local será de 30 expatriados e 90 trabalhadores moçambicanos.
4.6.3. Actividades de Preparação da Linha de Transmissão
As actividades de preparação que a Empresa do Projecto irá realizar antes da mobilização da
Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia são:
 Preparação do terreno antes de instalar as torres da linha de transmissão de energia
em terra;
 As estruturas de suporte das linhas de transmissão no mar serão construídas com
tubos. Após a conclusão das estruturas de suporte as partes pré-montadas das torres
serão levadas por uma barcaça até estas estruturas, onde serão montadas as torres
(veja a Figura 3 abaixo).
 Construção da Linha de Transmissão de energia, com 10 torres (das quais duas são
localizadas no mar e oito em terra), até à Subestação da Matola.
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Figura 3. Fundação das Torres da Linha de Transmissão no Mar

4.6.4. Tipo de Equipamento - Linha de Transmissão
A lista preliminar das máquinas a serem utilizadas durante a construção da Linha de
Transmissão em terra é a seguinte:
1. Máquina escavadora para escavação das fundações das torres (se necessário);
2. Camião para transporte do solo escavado e de material (se necessário);
3. Batedor de estacas para as fundações das torres (se necessário);
4. Betoneira para injecção de betão nas fundações (se necessário);
5. Guindaste para instalação das torres (se necessário);
6. Máquina para encordoamento de condutores da Linha de Transmissão. (se
necessário)
Uma barcaça levará os tubos até aos locais de instalação das fundações das duas torres da
linha de transmissão no mar.
4.6.5. Resíduos e Emissão de Efluentes gerados durante a Fase de Preparação
do local -Linha de Transmissão
Durante a fase de construção haverá solos escavados e serão gerados resíduos sólidos.
Águas residuais domésticas serão geradas pela equipe de construção.
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Haverá uma emissão insignificante de poeiras durante a escavação das fundações das torres
ao longo do percurso da Linha de Transmissão. Para cada uma das fundações das torres,
serão removidos cerca de 300-400 m³ de terras.
4.6.6. Tráfego - Linha de Transmissão
As estradas de acesso são as estradas a serem abertas, quando necessário, com uma largura
máxima de quatro metros, a fim de permitir o acesso de veículos para o transporte de pessoal
e material e máquinas necessárias para a instalação da linha de transmissão, bem como para
os serviços de manutenção subsequentes na fase de funcionamento.
Sempre que possível, as estradas existentes serão utilizadas e as estradas de acesso só serão
abertas quando necessário

4.7. Actividade Operacional
4.7.1. Especificações da Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de
Energia
A Central Termoeléctrica Flutuante tem um comprimento total de 289 m e boca de 45 m. A
Central Termoeléctrica Flutuante será equipada com motores, turbinas a vapor e uma
subestação de alta tensão para gerar e transmitir electricidade usando HFO como combustível
para este projecto
A Central Termoeléctrica Flutuante terá uma capacidade instalada de 415 MW com 21
motores de duplo combustível, com o número de modelo 18V50 produzido pela fábrica de
motores MAN. A capacidade instalada de cada motor é de 18.32 MW.
O combustível necessário para a combustão nos motores na Central Termoeléctrica Flutuante
será armazenado em reservatórios de armazenamento de HFO a bordo do navio. O
combustível armazenado passará primeiro por uma unidade de decantação e separação do
combustível, e só depois será canalizado para os motores. Os motores fazem girar o eixo do
gerador, o que gera energia eléctrica.
Um navio petroleiro abastecerá HFO a Central Termoeléctrica Flutuante e ficará atracado
temporariamente durante um período de 1 a 2 dias aproximadamente a cada 20 a 30 dias
enquanto descarrega a carga de HFO. A transferência de HFO navio-para-navio será gerida
por pessoal altamente treinado para assegurar o cumprimento dos requisitos de qualidade,
saúde e segurança.
Uma foto ilustrativa da Central Termoeléctrica Flutuante é mostrada na Figura abaixo.
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Figura 4. Foto ilustrativa da Central Termoeléctrica Flutuante

4.7.2. Força de Trabalho
Pessoal qualificado local e expatriado será empregue durante a operação da Central
Termoeléctrica Flutuante. O número total de trabalhadores empregado durante a operação
da Central Termoeléctrica Flutuante será de cerca de 120. Serão contratados e empregues
também 25 trabalhadores moçambicanos para operações diárias e trabalhos de manutenção
a bordo. Entretanto, constitui intenção do Projecto maximizar o número de trabalhadores
moçambicanos na Central.
4.7.3. Fornecimento de Água
A água potável será fornecida por fornecedores locais. A água para o uso doméstico será
retirada do mar. A água a ser utilizada para as limpezas e para o banho será produzida por
uma unidade de tratamento de água a bordo. A água de refrigeração também será retirada
do mar.
4.7.4. Emissões Atmosféricas
Os motores são a principal fonte de poluição atmosférica durante a fase operacional.
De acordo com o fabricante do motor, as emissões atmosféricas não excederão os limites
nacionais de qualidade do ar ambiente. Para uma avaliação mais aprofundada será realizado
um estudo da qualidade do ar como parte da avaliação do impacto ambiental. Os principais
parâmetros incluem partículas suspensas totais, dióxido de enxofre e óxidos de azoto.
4.7.5. Ruído
No processo de geração de energia será também produzido ruído, o qual representará uma
fonte adicional de ruído em torno da Central Termoeléctrica Flutuante, embora se espere que
os níveis de ruído sejam baixos.
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As principais fontes de ruído são os motores, sistemas de escape e unidades de admissão de
compressores no navio. No entanto, o ruído será absorvido pela concepção e estrutura da
Central Termoeléctrica Flutuante e pela tecnologia aperfeiçoada do motor durante a sua
modelização e implementação para garantir o menor efeito possível sobre o ambiente.
De acordo com as especificações dos motores e da casa das máquinas, o nível sonoro será
de 50 dBA a uma distância de 100 metros da Central Termoeléctrica Flutuante de Produção
de Energia.
4.7.6. Gestão de Águas Residuais
Serão produzidas na Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia e no naviotanque de armazenamento de combustíveis águas residuais domésticas, de lastro, de porão,
e águas residuais contendo substâncias perigosas, tais como resíduos de óleo.
Em conformidade com a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou “Convenção MARPOL”) (Anexos I, II e IV), a descarga no mar de óleos,
substâncias líquidas nocivas, e esgoto dos navios é proibida.
Todas as águas residuais geradas durante o funcionamento da Central Termoeléctrica
Flutuante serão armazenadas temporariamente nos porões dos tanques. A Karpowership
contratará uma empresa de eliminação de resíduos acreditada para a transferência, transporte
e eliminação de resíduos líquidos perigosos e não perigosos.

4.7.7. Gestão de Resíduos Sólidos
O pessoal que trabalha na Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia e no
navio-tanque de armazenamento de combustível irá produzir resíduos sólidos domésticos.
Para além disso, haverá resíduos perigosos provenientes das actividades de manutenção. Os
Anexos III e V da Convenção MARPOL proíbem a poluição do ambiente marinho através da
eliminação de substâncias nocivas e resíduos sólidos domésticos.
A Karpowership evitará a geração de materiais residuais perigosos e não perigosos. Quando
a produção de resíduos não puder ser evitada, o Karpowership reduzirá a produção de
resíduos e recuperará e reutilizará os resíduos de uma forma segura para a saúde humana e
o ambiente. Quando os resíduos não puderem ser recuperados ou reutilizados, serão tratados,
destruídos, ou eliminados de uma forma ambientalmente correcta que inclua o controlo
adequado das emissões e resíduos resultantes do manuseamento e processamento do
material de resíduos. Para este efeito, a Karpowership preparará um Plano de Gestão de
Resíduos específico do projecto, de acordo com o Procedimento de Gestão de Resíduos da
Empresa.
Todos os resíduos residuais gerados durante o funcionamento da Central Termoeléctrica
flutuante serão temporariamente localizados na área de armazenamento temporário de
resíduos sólidos. A Karpowership contratará uma empresa acreditada para a transferência,
transporte, e eliminação de resíduos sólidos perigosos e não-perigosos.
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4.7.8. Plano de Manutenção da Central Termoeléctrica Flutuante de Produção
de Energia
A Central Termoeléctrica Flutuante armazena a bordo todas as peças sobressalentes chave
que possam ser necessárias para manter a produção contínua, eliminando assim o risco de
corte do fornecimento de energia.
Foi elaborado para a Central Termoeléctrica Flutuante um plano de manutenção de Produção
de Energia. Paralelamente, a manutenção será realizada mensalmente e anualmente.
4.7.9. Plano de Resposta a Emergências e Plano de Gestão de Marés Negras
A Empresa do Projecto desenvolveu um Plano de Resposta a Emergências (PRE) para ser
implementado em todas as Centrais Termoeléctricas Flutuantes de Produção de Energia. Este
plano define as responsabilidades e o Centro de Resposta a Emergências estabelecido.
Define, também, as situações de emergência e apresenta acções de emergência em
diferentes cenários.
A Empresa do Projecto também desenvolveu um Plano de Gestão de Derrame de Óleo
(PGDO). O PGDO é um documento abrangente que inclui os procedimentos necessários de
resposta juntamente com a organização de resposta (ou seja, funções e responsabilidades).
As actividades de resposta e recuperação aparecem detalhadas neste plano. Também
determina os procedimentos de gestão de resíduos que devem ser seguidos.
4.8. Desmobilização
A Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia só irá partir depois de satisfeitos
os requisitos de segurança e de ter sito dada autorização por parte das autoridades locais. A
Linha de Transmissão será desconectada. Todas as estruturas fixas em terra que serão
construídas para o Projecto, serão deixadas para o governo. A fase de desmobilização irá
levar cerca de 1-2 meses.
5. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
Segundo o previsto na alínea d) do número 1 do Artigo 10 (Estudo de Pré-viabilidade
Ambiental e Definição do Âmbito e Termos de Referência) do Decreto 54/2015 de 31 de
Dezembro (Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental) devem ser
analisadas possíveis alternativas para a actividade proposta. No presente caso são, assim,
analisados dois tipos de alternativas, a saber: (i) alternativas à implementação da actividade
proposta; e (ii) alternativas de localização da actividade proposta. A análise das alternativas
consideradas é apresentada em seguida.
5.1. Alternativas à implementação da actividade proposta
Considerando que o Projecto proposto consiste na instalação e operação duma Central
Flutuante de Produção de Energia, as alternativas à implementação desta actividade seriam:



Alternativa 0: não instalação e operação duma Central Flutuante de Produção de
Energia
Alternativa 1: Alternativa de localização.
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5.2. Alternativa de não instalação e operação da Central Termoeléctrica Flutuante de
Produção de Energia
A rede nacional de energia eléctrica de Moçambique está interligada com o SAPP e opera
como parte integral dos países da região.
Com a Alternativa de Não Instalação (No-Go), as possibilidades para expandir o acesso a
energia eléctrica estável de boa qualidade seriam fortemente restringidas pelas necessidades
dos outros países afiliados no SAPP.
Por causa do esperado crescimento da demanda por energia eléctrica existe uma
necessidade de o sector de energia de Moçambique promover a produção de energia no país,
não apenas para manter a capacidade actual, mas acima de tudo para garantir um aumento
na capacidade de fornecimento de energia eléctrica de fontes fiáveis no futuro.
Dentro deste contexto, a fim de garantir energia eléctrica a Alternativa 0 é considerada
inviável.
5.3. Alternativa de localização: Alternativa 1
Foram consideradas alternativas para a localização da Central Termoelétrica Termoeléctrica
Flutuante (Figura 5).
A localização proposta da Central Termoeléctrica Flutuante é considerada a opção de
preferência, pois, haverá poucos impactos nos ambientes biofísico e socioeconómico devido
aos seguintes factores:
1.
2.
3.
4.

O Projecto irá se inserir em uma área altamente perturbada;
Não ocorrem habitats sensíveis ao longo da rota da Linha de Transmissão para a
alternativa 1;
A rota da Linha de Transmissão para a alternativa 1 não atravessa áreas residenciais
ou infra-estruturas comerciais, de modo que os potenciais impactos no ambiente
socioeconómico da alternativa 1 são menores em comparação com a alternativa 2;
A proximidade da subestação na terra. A Linha de Transmissão aérea da alternativa 1
atravessa uma curta distância (4 km) e área de implantação é pequena, resultando em
potenciais impactos ambientais muito reduzidos.

A alternativa 1, portanto será a mais viável ambientalmente, tecnicamente e economicamente.
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Figura 5. Alternativas de localização do Projecto

6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJECTO
A Área de Influência Directa (AID) constitui a área sujeita aos impactos directos tanto da
construção quanto da operação e desactivação do Projecto. A sua delimitação foi efectuada
em função das características sociais, económicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem
estudados e das particularidades do empreendimento. Os impactos directos podem se fazer
sentir no ambiente natural (p.e. zonas costeiras, águas marinhas), no ambiente
socioeconómico (p.e. áreas de pesca devido à zona de protecção ao redor da Central
Flutuante e da Linha de Transmissão; a potencial interferência dos barcos de abastecimento
com a pesca), e na saúde e segurança (p.e. acidentes de trabalho; doenças ocupacionais).
Assim sendo, a AID do presente Projecto inclui: o local da Central Termoeléctrica Flutuante e
das estruturas associadas, e uma zona tampão de 100 metros em redor da Central Flutuante,
e igualmente de 50 metros para a Linha de Transmissão sendo 50 metros para cada lado em
relação ao eixo central.
Por sua vez, a Área de Influência Indirecta (AII) constitui uma área mais abrangente, até onde
se podem fazer sentir as influências da actividade proposta, não de forma directa, mas sim
por via dos possíveis efeitos secundários resultantes das várias actividades associadas ao
Projecto proposto. Os consultores estabeleceram os limites da AID e AII com base na área de
influência para além da qual os efeitos do Projecto diminuem a um nível aceitável (i.e. baixa,
probabilidade de ocorrência ou magnitude aceitável.
Neste contexto, na presente fase de EPDA inclui-se na AII do Projecto os Bairros Luis Cabral
na Cidade de Maputo, Matola A (Lingamo), Fomento na Cidade da Matola e o Estuário do
Espírito Santo. Contudo na fase do EIA serão elaborados modelos de dispersão de gases de
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poluição atmosférica, bem como, modelos de dispersão de ruídos. Estes modelos serão
tomados como base para auxiliar uma delimitação mais precisa das áreas de influência (AID
e AII) do Projecto.
7. CARACTERIZAÇÃO DA
SOCIOECONÓMICO

SITUAÇÃO

DE

REFERÊNCIA:

MEIO

BIOFÍSICO

E

7.1. Meio Biofísico
7.1.1. Clima

A estação meteorológica mais próxima do local do Projecto é a Estação Meteorológica de
Maputo. Para a descrição do clima para este Projecto usaram-se dados da estação
meteorológica de Maputo.
Temperatura, Precipitação e ventos
Apresenta-se na Figura abaixo a precipitação e a temperatura média mensal na estação
meteorológica de Maputo (estação a Norte, na zona costeira, mais próxima da área em
análise).
A precipitação média mensal apresenta uma variação sazonal relevante destacando-se:


um período húmido, entre Novembro e Abril, onde ocorre um valor de precipitação
equivalente a cerca de 70% do valor total anual da precipitação, sendo o mês de
Janeiro o mês mais chuvoso com precipitação média mensal de cerca de 130 mm;



um período seco, entre Maio e Outubro, com médias mensais de precipitação menores
que 50 mm, sendo os meses mais secos os meses de Julho e Agosto com
precipitações médias mensais de cerca de 13 mm.

A precipitação média anual em Maputo é de 768 mm havendo, contudo, uma variação interanual significativa. A evapotranspiração tem um valor anual de 1.190 mm. Mensalmente a
precipitação só é superior à evapotranspiração durante quatro meses do ano: de Dezembro
a Março.
A temperatura média anual é de 22,9 ºC, ocorrendo uma semi-amplitude térmica anual
relativamente baixa, de cerca de 3,45 ºC. Fevereiro é o mês mais quente (26,0 ºC) e Julho o
mais frio (19,1 oC).
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Figura 6. Temperatura e Pluviosidade Média Mensal na Estação Meteorológica de Maputo

No sistema de ventos predominam os ventos de Sul durante todo o ano, variando de Norte na
época fresca e de Nordeste na época quente. A média anual da velocidade dos ventos é de
14,1 km/h sem grandes variações na velocidade média mensal dos ventos.
A rosa-dos-ventos representa esquematicamente as direcções a partir das quais os ventos
sopraram durante um determinado período.
Como se pode verificar, a direcção de vento predominante é de sul-sudoeste, com
aproximadamente 16% da ocorrência. A segunda direcção predominante de vento é de leste.
Os ventos na região foram maioritariamente classificados como leves a moderados (2.1 – 5.7
m/s), o que ocorreu em cerca de 54.7% do tempo. Ventos frescos (5.7 – 8.8 m/s) foram menos
frequentes, cerca de 19.7% do tempo. Ventos fortes com velocidade superior a 8.8 m/s foram
invulgares; a ocorrência foi de cerca de 1.1%.
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Figura 7. Rosa-dos-ventos para Maputo (2007-2011)
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Figura 8. Distribuição da Frequência do vento por classes, para Maputo (2007-2011)

Eventos Extremos
Estatisticamente, a Província de Maputo não é muito propensa à ocorrência de ciclones, sendo
classificada como tendo um risco baixo de ser atingido por um ciclone (Figura 9). Esta área,
nos últimos 40 anos, foi atingida pelo ciclone Domoina em 1984.
No que respeita a cheias, o risco é moderado a este tipo de fenómeno (MICOA, 2007). Por
outro lado, este apresenta um risco também moderado à ocorrência de secas (MICOA, 2007).
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Fonte: INAM (2009)

Figura 9. Risco de Ocorrência de Ciclones por Distrito, ao Longo da Costa Sul de Moçambique

Variabilidade climática
De acordo com o INGC (2012), Moçambique é um dos países em África mais vulneráveis às
mudanças climáticas. A zona costeira do País é, pela sua própria natureza, particularmente
vulnerável aos impactos futuros das alterações climáticas. Segundo o INGC (2009), prevê-se
para Moçambique, como resultado das alterações climáticas, o seguinte:





A exposição ao risco de desastres naturais terá um aumento significativo nos próximos
20 anos;
A variabilidade da precipitação aumentará;
O risco de inundações aumentará significativamente no Sul;
Até aproximadamente 2030, ciclones mais severos constituirão o maior perigo para a
costa; depois de 2030, a subida acelerada do nível das águas do mar representará o
maior perigo.

Para a Província de Maputo e Cidade da Matola, uma modelação climática mais recente (AIAS,
2018), apresentou as seguintes previsões em relação à precipitação:
 Uma redução de precipitação na costa da Província de Maputo. Na cidade da Matola
espera-se uma diminuição da precipitação média diária de 9 a 17 %, o que representa
uma diminuição máxima de até 0,2 mm/dia.
 Redução de 10 a 20 dias do número de dias por ano, com precipitação na Província
de Maputo, supondo reduções de entre 10 e 30%. Nesta região ocorrem, actualmente,
cerca de 50 dias por ano com precipitação);
 Nas cidades da Matola ocorre cerca de 45 dias/ano com chuva e esperam-se reduções
de até 7 – 9 dias.
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Prognosticam-se alterações positivas (aumento da agitação marítima) na altura de
onda significativa para o período de retorno de 10 anos na Província de Maputo, assim
como para a cidade de Matola; e para o período de retorno de 50 anos para a Província
de Maputo.
Prognostica-se uma subida moderada do nível médio do mar e generalizada para todo
o Moçambique, com valores que vão de 0,17 a 0,18 m na costa central do país, e de
0,18 a 0,19 m nas costas norte e sul.
Prognosticam-se diminuições da altura de maré meteorológica de 1 – 2 % para Maputo
(de 0,19 a 0,18 m) para o período de retorno de 10 anos.
Diagnosticam-se redução da maré meteorológica para Matola para todos os períodos
de retorno, sendo em qualquer caso inferior a 12 %.
7.1.2. Características Costeiras

Descrição do Estuário do Espírito Santo
O Estuário do Espírito Santo apresenta um perfil de profundidade irregular, atingindo mais de
20 metros de profundidade em algumas partes do canal (Salomão, 1987, citado por Impacto,
1998). Alguns estudos relatam que a água é bem misturada, como evidenciado por medições
de salinidade (Martins Costa, 1969; Salomão, 1987), em contraste com a foz do rio Umbeluzi
onde se encontra algum gradiente em evidência (Moura, 1973). As salinidades da superfície
e do fundo aumentam gradualmente a jusante. Na estação seca a salinidade varia entre 26 e
30 ppt e na estação chuvosa de 10 a 27 ppt (Martins & Costa, 1972).
Medições de salinidade feitas por Salomão (1987) durante a maré cheia na zona do Lingamo
mostraram uma considerável influência de água doce. Dentro dos canais do mangal a
salinidade foi de 14 ppt, enquanto na área costeira foi de 17 ppt. Também se constatou uma
diminuição da temperatura com a profundidade (Salomão, 1987). No verão a temperatura da
água no estuário é superior à do mar. As poucas leituras de oxigénio dissolvido indicam níveis
de saturação entre 80% e 100%. A transparência da água do estuário apresenta picos durante
a estacão chuvosa e nas marés vivas. Não há medições das cargas reais de sedimentos.
7.1.3. Geologia e Geomorfologia
A geologia na área do Projecto caracteriza-se por aluviões, areia, silte, cascalho e dunas
interiores com areia eólica vermelha. A área é ocupada por formações geológicas do
Quaternário do tipo sedimentar. A figura abaixo apresenta a distribuição das formações
geológicas (principais rochas dominantes).
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Figura 10. Geologia e geomorfologia da Área do Projecto

Em termos de unidades geomorfológicas, a localização estudada integra os vastos depósitos
sedimentares quaternários que dominam a maior parta da região sul de Moçambique e se
sobrepõem à Bacia Sedimentar Moçambicana que resultou da dispersão do Gondwana.
Ao longo da costa sul de Moçambique, a geologia regional inclui uma série de sedimentos
não marinhos, marinhos de pouca profundidade e estuarinos. Formações de dunas
ligeiramente elevadas revelando uma origem relativamente recente ocorrem no interior.
Sedimentos costeiros incluindo silte e argila misturados com sedimentos aluviais costeiros
constituem a zona entre-marés e o leito do estuário do rio do Espírito Santo.
De um ponto de vista geológico, a região do Maputo pode ser dividida em duas áreas: as
planícies costeiras com solos húmidos (caracterizados por dunas móveis e solos de aluvião)
e, uma zona alta, no interior, com dunas fixas e mais antigas.
Podem reconhecer-se as seguintes configurações:




Depósitos das marés em direcção a Sul.
Áreas costeiras, com cotas máximas de 8 m e constituída por dunas móveis e solos de
aluvião.
A plataforma (ou plateau) interior, com uma elevação média de 40 a 50 m, consistindo
principalmente por dunas mais antigas.

A área do Projecto situa-se a jusante da confluência do Rio Infulene com a linha de costa da
Baía de Maputo, onde as margens do delta são dominadas pelas planícies de inundação, que
têm vindo a ser progressivamente intervencionadas com terraplanagens, nos tempos mais
recentes.
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A totalidade da zona está integrada numa área relativamente plana com altitude variando de
3 a 5 metros, delineando uma morfologia do terreno que foi modulada pelo homem utilizando
materiais de aterro para elevar os níveis originais.
Devido às características geológicas do Projecto as fundações devem ser profundas, para
poder suportar adequadamente as infra-estruturas e existem zonas que não só não são
propícias para se fazer fundações como não suportam a carga colocada sobre o solo.
Sismicidade
De acordo com os registos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2021), a
actividade sísmica em Moçambique é, em geral, de baixa intensidade, ainda que seja
recorrente, estando concentrada fundamentalmente na região centro do País, devido à
influência do Vale do Grande Rift. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS,
2010), a área em estudo atravessa uma zona de risco sísmico baixo a muito baixo. Um mapa
ilustrando o risco sísmico na área em estudo é apresentado a seguir, na Figura 11.

Figura 11. Risco sísmico na Área do Projecto

Topografia
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A topografia geral da área inclui colinas, inclinadas para Sul, em direcção ao mar e ao estuário,
a partir de uma cota intermédia compreendida entre 40 e 60 metros acima do nível médio do
mar (AMSL). Esta topografia direcciona os principais cursos de água e determina as linhas
naturais de drenagem das águas pluviais.
A topografia da área de estudo é regular com elevações descendo de forma constante em
direcção ao litoral e, consequentemente, as encostas são suaves. Na zona do Projecto as
elevações são baixas (< 10 m AMSL) devido à localização costeira (Figura 12).

Figura 12. Topografia geral da Área do Projecto

7.1.4. Solos
Quanto aos solos a Linha de Transmissão irá atravessar solos arenosos alaranjados (AJ+MA),
muito profundos com cobertura arenosa e areias eólicas. Estes solos possuem uma drenagem
boa a excessiva, com uma profundidade de >180 (Figura 13). No entanto, o estado natural da
cobertura dos solos do local foi significativamente alterado.
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Figura 13. Características dos solos na Área do Projecto

7.1.5. Hidrologia
A área do Projecto encontra-se localizada entre as bacias hidrográfica de Matola, Umbeluzi e
Tembe. Estes rios desaguam no Estuário do Espírito Santo. O Rio Matola localiza-se a
aproximadamente 5 a 6 km da Linha de Transmissão (Figura 14).
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Figura 14. Bacias hidrográficas na Área do Projecto

7.1.6. Oceanografia Física
Correntes/Circulação
Três rios desaguam no Estuário do Espírito Santo, os rios Umbeluzi, Matola e Tembe, bem
como, pequenos riachos provenientes do Vale do Infulene. O volume total de água que entra
para a Baía de Maputo através do estuário é de aproximadamente 6 kmᶟ (6 x 10⁹ mᶟ) por ano,
predominantemente durante o verão, que é a estação chuvosa no sul de Moçambique (Saetre
& Jorge Silva, 1982). As importâncias relativas desses três rios em termos de entrada de água
no estuário são muito diferentes. O rio Tembe não flui na estação seca, enquanto o rio
Umbeluzi flui permanentemente. O caudal do rio Tembe tem um fluxo máximo de 6,0 mᶟ por
segundo e contribui com cerca de 140 milhões de mᶟ de água por ano para o estuário, e,
portanto, para a Baía de Maputo. O rio Umbeluzi contribui com um volume de água muito
maior, com um fluxo de caudal que varia entre 1000 mᶟ por segundo no auge da estação
chuvosa e apenas 0,75 mᶟ após longos períodos sem chuva.
Batimetria
Toda a extensão do mar territorial está dentro da classe batimétrica mais superficial
(profundidade < 50 m). Não se encontram ilhas.
A faixa dos 20 m de profundidade ocupa toda a área da Baía de Maputo. Na costa oceânica
esta faixa tem uma largura inferior a 1 km. Nesta faixa, as linhas batimétricas correm paralelas

Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e Termos de Referência
para o EIA – Projecto de Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia, Maputo

32

à costa e descem mais rapidamente para os 500 m sem desfiladeiros, como ilustra a figura
abaixo.

Figura 15. Características batimétricas da Área do Projecto

A costa Norte, limitando a Baía de Maputo, tem cerca de 70 km de extensão e é baixa e
cortada pela foz do Rio Maputo com mangais. A costa oceânica, a Este, tem cerca de 90 km
sem fozes de rios.
Qualidade das Águas
As águas do Estuário do Espírito Santo estão poluídas por diversas fontes. Os riachos do Vale
do Infulene e planícies que desaguam no estuário a oeste da Cidade de Maputo, transportam
águas pluviais da cidade e outros materiais incluindo esgotos.
Agricultura intensiva é praticada a montante nos vales dos rios Umbeluzi e Maputo, resultando
em poluição por produtos químicos agrícolas. Muitas fabricas encontram-se operacionais nas
cidades de Maputo e Matola, dando origem a descargas de uma variedade de substâncias
químicas incluindo soda cáustica, detergentes, corantes e vários ácidos. Pequenos
derramamentos de óleos de embarcações aumentam essa poluição, bem como, entradas
menos intensas de poluição provindas de pequenas fábricas, terminais de carregamento e
portos. O impacto total desta poluição é sentido no Estuário do Espírito Santo.
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7.1.7. Flora e fauna terrestre
A Linha de Transmissão, na parte terrestre, inicia-se numa zona intertidal, estendendo-se por
cerca de 3 km, atravessando na sua maioria uma área sazonalmente inundada (2.5 km), ladeada
de áreas industriais e habitacionais à medida que vai aumentando a elevação em direcção à
Subestação de energia eléctrica da EDM.
A zona intertidal apresenta características distintas, porém comuns à Baía de Maputo, mais
concretamente ao Estuário Espírito Santo. Esta zona, apresenta grandes extensões de lodo,
exposto durante a maré baixa, assim como mangais nas margens e áreas inundadas adjacentes.
As áreas inundadas, são caracterizados por um solo lodoso descampado com algumas espécies
de flora adaptada a grandes concentrações de sal e a estarem submersas por determinados
períodos do dia.
Mais para o interior, ie, no sentido Noroeste do Projecto, verificam-se manchas de graminal ao
longo dos quais verifica-se um crescimento urbano, caracterizado por assentamentos humanos
e infraestruturas sociais (ex: mercados, centro de saúde). Estas manchas são intercaladas por
campos agrícolas, devido às boas condições de fertilidade e humidade do solo.
Nos arredores da área de implantação da Linha de Transmissão é evidente a influência do
desenvolvimento urbano, industrial (indústrias e salinas) e portuário (terminais de carvão e
armazéns).
Um mapeamento preliminar da área do Projecto, ilustra os diferentes habitats e classes de uso e
cobertura por onde passa a LT desde a Central flutuante até a Subestação da EDM (Figura 16).
Por sua vez, a Figura 17 mostra exemplos de algumas das características do Meio Biótico
observadas na área de estudo.
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Figura 16. Habitats e classes de uso e cobertura da terra na Área do Projecto
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Figura 17. Características do Meio Biótico observadas na Área de estudo

Vegetação e Flora
A LT atravessa dois principais habitats, mangais e áreas sazonalmente inundadas. Estas
últimas correspondem a um mosaico de áreas sem vegetação, graminais e áreas agrícolas.
Um estudo anterior conduzido pela Impacto (Impacto, 1998) numa área muito próxima da área
do presente Projecto (Terminal de carvão), identificou 44 espécies, sendo maioritariamente
herbáceas e gramíneas (pe. Heliotropium subulatum, Flaveria bidentis, Nidorella resedifolia,
Vernonia poskeana, dactyloctenium aegyptium, e Eragrostis ciliaris). Nenhuma das espécies
identificadas encontra-se numa categoria de ameaça segundo a lista vermelha da IUCN. Isto
pode dar-nos indicação das prováveis espécies florísticas existentes na área em estudo,
contudo é provável que este número seja relativamente reduzido para a área deste Projecto,
visto que houve uma expansão urbana e industrial nesta área.
Os mangais serão descritos no subcapítulo 7.1.8 do meio marinho.
Na classe das áreas sazonalmente inundadas incluímos as áreas alagáveis, que são as áreas
adjacentes à costa e com vegetação escassa, tendo como alguns representantes Salicornia
sp. e Sesuvium portulacastrum.
Mais para o interior estas áreas são ocupadas por graminais compostos maioritariamente por
Phragmites australis, Pennisetum purpureum, Cyperus crassipes, e Typha capensis.
Intercaladas nos graminais, encontram-se algumas áreas agrícolas, em regime itinerante,
sendo as principais culturas produzidas: hortícolas (ex. Alface, couve), milho (Zea mays),
mandioca (Manihot esculenta), batata-doce (Ipomoea batatas), entre outras.
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Nos graminais mais próximos dos assentamentos humanos e infraestruturas encontram-se
algumas espécies invasoras, tais como Ricinus communis e Leucaena leucocephala. Estas
deverão ser tomadas em consideração na fase de EIA, a fim de evitar a sua propagação
decorrente de actividades do projecto.
Fauna
Devido à perturbação dos habitats, derivada da presença humana, é de se esperar que o
número de espécies faunísticas na área do Projecto seja reduzido, pois a modificação dos
habitats reduz, consequentemente, a forragem e os locais de abrigo e nidificação, bem como
os corredores, para diversas espécies de fauna.
Um estudo anterior realizado pela Impacto (Impacto, 1998), registou uma variedade de
espécies terrestres, na área do Projecto e arredores, distribuídas entre mamíferos, anfíbios,
répteis e aves. Todas as espécies identificadas encontram-se na categoria de menor
preocupação (LC) segundo a Lista Vermelha da IUCN, à nível global, excepto três espécies
de mamíferos, das quais duas encontram-se quase ameaçadas (NT): o
Morcego‑cor‑de‑palha (Eidolon helvum) e a Lontra-sem-garras-africana (Aonyx capensis); e
o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) que se encontra vulnerável (VU).
Avifauna
Impacto (1998), identificou na área do Projecto 49 espécies de aves, a classe de fauna
terrestre com maior número de espécies nesta região (p.e. Anthus cinnamomeus, Ardea
melanocephala, Crithagra mozambica, Hirundo rustica, Tchagra australis, Uraeginthus
angolensis, Vidua macroura e Zosterops senegalensis).
Durante o trabalho de campo algumas aves foram registadas na zona intertidal, próximas ao
local da futura Central e das torres de energia, tais como Flamingos (Phoeniconaias minor e
Phoenicopterus roseus); também foram vistas próximo ao mangal e às áreas inundadas,
Garças brancas (Egretta sp.) e Ibis-sagrado (Threskiornis aethiopicus). Destas, as duas
espécies de flamingo encontram-se quase ameaçadas (NT) à nível global.
7.1.8. Meio marinho
Mangais
As formações de mangais mais extensas da região sul de Moçambique encontram-se à volta
da Baía de Maputo, predominantemente na Ilha de Inhaca e no estuário de Incomáti, também
ocorrem áreas significativas de mangal ao longo da costa ocidental da península de
Machangulo e na parte sul da Baía de Maputo.
Avicenia marina, Ceriops tagal e Bruguiera gymnorhiza são as espécies mais comuns ao longo
da Baía de Maputo, Rhizophora mucronata e Lumnitzera racemosa também são encontradas
embora esta última espécie não seja comum (Impacto,1998).
A LT atravessa uma faixa estreita de árvores de mangal. Avicenia marina é de longe a espécie
dominante desta área. De forma dispersa também são encontrados indivíduos de Ceriops
tagal, Rhizophora mucronata e Bruguiera gymnorhiza. A maioria das árvores não excedem 2
metros de altura.
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Figura 18. Localização dos mangais no Estuário Espírito Santo

7.1.9. Fauna Marinha
Mamíferos Marinhos
Sete espécies de golfinhos ocorrem ao longo da costa de Moçambique (Impacto, 1997) dentre
as quais duas entram na Baía de Maputo, por vezes em números consideráveis. As espécies
em evidência são o Golfinho-jubarte (Sousa plumbea) e o Golfinho-nariz-de-garrafa do oceano
Índico (Tursiops truncatus), mais comuns na costa oriental da Baía de Maputo. A única espécie
de Golfinho registada no Estuário Espírito Santo foi o Golfinho-jubarte-do-indo-pacifico (Sousa
chinensis) em 1985 por Almeida Guissamulo. Baleias não são frequentemente registadas
dentro da Baía de Maputo, embora esporadicamente são avistadas na costa leste da Ilha de
Inhaca (Kalk, 1995).
Tartarugas Marinhas
Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Oceano Índico a leste da Ilha de Inhaca e
algumas destas espécies entram na Baía de Maputo. Especialmente espécimes juvenis da
tartaruga verde (Chelonia mydas) que se alimentam de ervas marinhas em águas rasas. A
tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) reproduz-se em pequenos números nas costas orientais
das Ilhas de Inhaca e dos Portugueses. A tartaruga coriácea (Dermochelys coriácea) também
se reproduz na costa leste da Ilha de Inhaca. Outra espécie frequentemente presente nesta
área é a tartaruga imbricata ou bico de falcão (Eretmochelys imbricata). Em termos de
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distribuição a tartaruga olivácea (Lepidochelys olivacea) ocorre mais amplamente ao longo de
toda a zona marítima do sul de Moçambique.
Contudo, não há registo de ocorrência de tartarugas marinhas no Estuário Espírito Santo.
Invertebrados
Mais de 50 espécies de invertebrados habitam nas áreas de mangais ao longo da Baía de
Maputo, cerca de metade destas espécies pertencem ao grupo dos crustáceos, incluindo
cinco espécies de caranguejos Uca sp., seis espécies de caranguejos sesarmídeos
comedores de folhas, o caranguejo terrestre Cardisoma sp., o camarão escavador Upogebia
sp. e em canais naturais de drenagem o caranguejo Marcrophthalmus depressus. Moluscos
gastrópodes (caracóis) são comuns, bem como uma variedade de insectos.
Os canais dos mangais possuem uma fauna distinta, incluindo várias espécies de importância
para a comunidade humana local, dentre estas destacam-se o caranguejo comestível Scylla
serrata, ostras e camarões juvenis, incluindo os comercialmente explorados Penaeus
monodom e Metapenaeus monoceros. Os camarões Palaemon concinnus e Alpheus
crassimanus também ocorrem, assim como várias espécies de insectos.
Impacto (1998), caracterizou o Estuario Espírito Santo como uma zona com baixa diversidade
de invertebrados, porém com elevada abundância. O caranguejo Tylodiplax blephariskios é o
mais dominante seguido do bivalve Macoma sp. Outros crustáceos, bivalves e poliquetas
também foram identificados em números reduzidos.

7.1.10. Áreas de Conservação
Não existem Áreas de Conservação na área do projecto
7.2. Meio Socioeconomico
7.2.1. Enquadramento Geográfico e Administrativo
O presente Projecto será implantado nos bairros Fomento e Matola A, no Posto Administrativo
de Matola-sede, Município da Matola. Entretanto, e conforme definido nas áreas de influência,
o Bairro Luís Cabral do Distrito Urbano de KaMubukwana, na Cidade de Maputo, poderá ser
um ambiente receptor dos potenciais impactos do Projecto.
Matola é uma cidade e município, capital da Província de Maputo e também uma unidade
distrital e administrativa local do Estado Central, criada em 2013. Estendendo-se por uma
área2 de 375 km², o Município da Matola tem limite a Noroeste e a Norte com o Distrito de
Moamba, a Oeste e Sudoeste com o Distrito de Boane, a Sul e a Leste com a Cidade de
Maputo e a Noroeste com o Distrito de Marracuene. O Bairro Luís Cabral, por sua vez, faz
parte da Cidade de Maputo, sendo um dos pontos limites do Distrito Urbano de KaMubukwana
com o Município da Matola.

2

Dados do Conselho Municipal da Matola indicam uma área total de 375 km² para o Município. Informação extraída em
www.cmcmatola.gov.mz.
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Administrativamente, este município divide-se em 3 postos administrativos, nomeadamente,
Matola – Sede, Machava e Infulene. Estes postos administrativos, por sua vez, encontram-se
divididos em bairros, perfazendo para o município, um total de 42 bairros. A Cidade de
Maputo, por sua vez, está dividida em 7 distritos urbanos, que ao todo apresentam 64 bairros.
A tabela abaixo mostra a divisão administrativa do posto administrativo e distrito urbano
abrangidos pelo Projecto, destacando os bairros afectados pelo Projecto.

Tabela 4 Divisão Administrativa da Área do Projecto
Área Municipal

Município da Matola

Cidade de Maputo

PAs

Matola – Sede

Distrito Urbano de
KaMubukwana

Nº de
Bairros

Bairros

13

Matola A, Matola B, Matola C, Matola D,
Matola F, Matola G, Matola H, Matola J,
Fomento,
Liberdade,
Mussumbuluco,
Mahlampswene, e Sikwama

14

Zimpeto, Bagamoio, George Dimitrov,
Inhagoia A, Inhagoia B, Jardim, Luís Cabral,
Magoanine A, Magoanine B e Magoanine C,
Malhazine, Nsalene, 25 de Junho A e 25 de
Junho B,

Figura 19. Inserção Administrativa do Projecto
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7.2.2. Tamanho e Distribuição da População
Resultados do Recenseamento Geral da População e Habitação (IVRGPH) conduzido pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), indicam um total de 1.032.197 habitantes para o
Município da Matola, o que corresponde a uma densidade populacional de 2,753 hab/km². A
Cidade de Maputo, por sua vez, apresenta um total de 1.080.277 habitantes, perfazendo uma
densidade populacional3 de 3,107 hab/km² (INE, 2017).
Entretanto, as projecções de população do INE indicam um crescimento populacional para
toda área de Maputo Província para o ano de 2022 (saindo de 1.908.078 habitantes em 2017
para 2.390.673 habitantes em 2022) (INE, 2017a). Embora não se apresente projecções
segregadas por unidades distritais para Maputo Província, pode-se assumir que o Município
da Matola tenha apresentado o mesmo crescimento. A Cidade de Maputo, por sua vez,
apresenta uma projecção de 1.130.319 habitantes em 2022 (INE, 2017b).
A tabela abaixo indica a composição demográfica da área de inserção do Projecto, de acordo
com os dados demográficos disponibilizados pelo INE (2017).

Tabela 5 Distribuição da população na área de inserção do Projecto
Área Administrativa

Total

Homens

Mulheres

Município da Matola

1.908.078

912.935

995.143

Posto Administrativo
Matola - Sede

230.845

111.413

119.432

Bairro Matola A

65.374

32.134

33.240

Bairro Fomento

28.324

13.563

14.761

Cidade de Maputo

1.080.277

521.356

558.921

Distrito Urbano de
KaMubukwana

319.968

153.380

166.588

Bairro Luis Cabral

33.040

16.325

16.715
Fonte: (INE, 2017)

7.2.3. Padrões de Assentamento e Habitação
Por constituir uma área urbana, Matola é descrito como sendo um Município com
assentamentos populacionais altamente concentrados. A maioria dos bairros no PA de
inserção do Projecto são estruturados existindo, no entanto, bairros considerados pela
Camara Municipal como bairros emergentes. Esta mesma descrição pode ser considerada
para a Cidade de Maputo, assim como para o Distrito Urbano de KaMubukwana.
Os Bairros Matola A e Fomento, bairros onde o Projecto está especificamente localizado,
constituem áreas densamente povoadas com características urbanas, visto que os mesmos
detêm a maioria dos serviços e infraestruturas provinciais. As residências nesta área
apresentam características modernas e são construídas principalmente com materiais
convencionais. O bairro Luís Cabral não foge ao padrão extramente concentrado de
3

Dados do Conselho Municipal da Cidade de Maputo indicam uma área total de 347.69 km². Informação extraída em
www.cmaputo.gov.mz.
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assentamento populacional, composto por um modelo misto onde o conjunto de residências
com características tipicamente modernas se misturam com residências com mistura de
materiais (convencionais e tradicionais).
As zonas periféricas ao Projecto apresentam, no entanto, ainda características semiurbanas
no mesmo padrão densamente povoado onde as residências são uma mistura de materiais
convencionais e tradicionais, existindo casas construídas com materiais tradicionais.

Figura 20. Exemplos de residências na Área do Projecto, no Bairro Lingamo

7.2.4. Estrutura de governação
O Município da Matola responde a uma estrutura de governação de autarquia que integra a
Assembleia Municipal, como órgão máximo representativo, dotado de poderes deliberativos
e o Presidente do Conselho Municipal e os Vereadores 4 (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.
Ao mesmo tempo, a área municipal coincide com a área distrital, para a qual existe uma
estrutura liderada pelo Administrador do Distrito da Matola, que é apoiado por um Secretário
Permanente e um conjunto de serviços distritais que respondem a áreas específicas de
actuação. As áreas de actuação entre a estrutura administrativa distrital e municipal irão se
intercalar, em algum momento, com diferentes níveis responsabilidade e âmbitos de actuação.
A Cidade de Maputo, por sua vez, não difere da estrutura de governação autárquica.
Entretanto, a sua organização administrativa incide sobre Distritos Urbanos que possuem
vereadores distritais cuja área de intervenção e actuação incide sobre os bairros que integram
cada um dos distritos urbanos, com apoio dos respectivas lideranças ao nível dos bairros e
quarteirões.
Tanto no Município da Matola (e Distrito) como na Cidade de Maputo, o nível local é gerido,
no seu quotidiano, por estruturas locais criadas ao nível dos bairros, quarteirões e entre 10
casas, existindo nos bairros, pontos de encontro (Secretarias de Bairro, círculos, entre outros).

4

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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7.2.5. Actividades Económicas
Em termos de actividades económicas, a Indústria é a base da economia do Município da
Matola, o qual possui o maior parque industrial do país, concentrando cerca de 60% da
indústria nacional. As mais de 500 unidades industriais que constituem este parque têm um
alto grau de diversificação, que vai dos agroindustriais às confecções metalomecânicas e aos
materiais de construção.
De um modo geral, na área de Inserção do Projecto, a população dedica-se a várias
actividades económicas dentre elas a pesca, o comércio formal e informal, a agricultura e
emprego no sector formal, sobretudo no Porto e caminhos-de-ferro da Matola. A agricultura
e a pesca são actividades desenvolvidas particularmente nas zonas periurbanas.
A plataforma proposta situa-se a 700 metros do Porto da Matola e a cerca de 3 km do Centro
de Pescas de Lingamo.
Pesca
A Baía de Maputo é extremamente rica em peixes, sendo registadas centenas de espécies
com maior atenção às espécies de importância comercial, tais como o hilsa kelee, que
constitui a base da pesca intensiva com a rede de emalhar (Impacto, 1998). Esta mesma fonte,
indica a zona do Estuário do Espírito Santo como habitat de várias espécies, utilizando estas
áreas de abrigo, alimentação, crescimento e reprodução, sendo as espécies de pescado
predominantes a Tainha, corvina e Linguado.
A pesca artesanal constitui uma das importantes actividades socioeconómica na Província de
Maputo. Para além desta, as pescarias semi-industrial e industrial à linha de peixe, cujos alvos
são peixes demersais, e fundos rochosos também decorrem na região Sul do país.
As pescarias artesanais marítimas têm um carácter local e costeiro relativamente à zona onde
são exercidas e, na sua maioria, são comerciais. Também ocorre a colecta de recursos
pesqueiros, essencialmente invertebrados, em áreas entremarés, sendo esta uma actividade
essencialmente de subsistência.
A Província de Maputo possui um total de 63 centros de pesca, dos quais 4 se encontram no
Bairro da Matola A. Estes centros de pesca constituem, na sua maioria, locais aonde se realiza
o desembarque do pescado, a sua comercialização e, em alguns casos, o processamento de
pescado e o concerto de embarcações e de artes de pesca. A Figura abaixo ilustra os centros
de pesca de Língamo, ambos localizados na Matola A.
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Figura 21. Localização dos Centros de Pesca em relação à Área do Projecto

Figura 22. Centro de pesca nas imediações do Projecto
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No que concerne a pesca desportiva e recreativa5, na Província de Maputo existem algumas
estâncias turísticas que oferecem facilidades para a prática da pesca recreativa na Baía de
Maputo e no mar aberto, disponibilizando barcos de recreio. Não existem, no entanto, registos
e censos sobre o número de embarcações envolvidas e suas características, número de
pescadores, espécies capturadas e suas quantidades.
Indústria
O Município da Matola possui o maior parque industrial do país, concentrando cerca de 60%
da indústria nacional. As mais de 500 unidades industriais que constituem este parque têm
um alto grau de diversificação, que vai dos agro-industriais as confecções metalomecânicas
e aos materiais de construção.
Ao longo da Linha de Transmissão existem algumas indústrias e uma forte exploração de
salinas. As localizações de algumas salinas nas proximidades do Porto da Matola estão
ilustradas na Figura 23 apresentada abaixo.

Figura 23. Concentração das indústrias nas imediações da Área do Projecto

5

A pesca desportiva é aquela exercida sem fins lucrativos por pescadores amadores de acordo com regulamentos

internacionais e específicos associados a concursos de pesca desportiva. A pesca recreativa é também praticada
por pescadores amadores, mas não estando associada a concursos de pesca (Decreto No. 51/99).
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7.2.6. Infraestruturas e Serviços
Educação
O Município da Matola conta com uma rede escolar pública maioritariamente constituída por
instituições de ensino primário. Em 2017, o Município contava com 66 instituições de ensino
primário, das quais 21 pertenciam ao PA Matola-Sede. Os níveis secundários também estão
bem representados no município. Existem no total 14 escolas pertencentes à rede pública de
ensino (3 delas no PA Matola – Sede, conforme indica a tabela abaixo).
Na Cidade de Maputo, a rede escolar acompanha a tendência do país, maioritariamente
constituída por instituições do ensino primário completo. Funcionam na Cidade de Maputo
238 escolas, sendo: 140 do ensino público e 98 do ensino Privado. Das 140 escolas públicas,
100 são do ensino primário, 33 secundário, 6 técnico profissional e 1 Instituto de Formação
de gestores de educação.
Para além da rede pública de ensino, todas estas áreas administrativas contam ainda com
uma rede de ensino privada que agrega o valor educacional de cada uma das suas áreas de
intervenção, assim como a disponibilidade e acesso ao ensino em diferentes níveis (desde o
primário até ao Universitário).
Tabela 6 Instituições de Ensino na Área do Projecto
Área Administrativa e Instituições de ensino
por nível

Número de
Instituições

Município da Matola*

80

Posto Administrativo Matola - Sede

24

Ensino Primário

21

Ensino Secundário

3

Cidade de Maputo**

132

Distrito Municipal KaMubukwane

-

Fontes: * Governo do Distrito da Matola, 2017, Governo da Cidade de Maputo.

Saúde
O Sistema Nacional de Saúde (SNS) de Moçambique está estruturado em 4 níveis,
nomeadamente:


Nível Primário: Postos de Saúde e Centros de Saúde do tipo I e II;



Nível Secundário: que corresponde a Hospitais Rurais, Distritais e Gerais; e,



Nível Terciário: que corresponde a Hospital Provinciais e



Nível Quaternário: que corresponde a Hospitais Centrais e Especializados.

Dados do Governo da Matola (2017) indicam a existência de um total de 20 unidades
sanitárias, das quais 18 de nível primário, 1 de nível secundário e 1 de nível terciário.
Na Cidade de Maputo a Rede Sanitária pública é constituída por 35 Unidades Sanitárias,
sendo 4 Hospitais Gerais, 1 Especializado em Saúde Mental, 4 Centros de Saúde Urbano C,
5 Centros de Saúde Urbano B, 14 Centros de Saúde Urbano A, 2 Centro de Saúde Rural do
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tipo I, 5 Centro de Saúde Rural Tipo II, 16 Maternidades e 6 Bancos de Socorro. A Rede
Sanitária Privada reconhecida pela DSCM é constituída por 217 Unidades Sanitárias, 3
Hospitais, sendo 6 Clínicas, 96 Consultórios Médicos, 39 Centros de Saúde e 41 Postos de
Saúde.
Tabela 7 Rede Sanitária na Área do Projecto
Área Administrativa

PA MatolaSede*

DU
KaMubukwana**

Postos de Saúde

0

0

Centros de Saúde

4

5

Hospital Provincial

1

0

Hospital Geral

0

0

Total de US

5

0

Fontes: * Governo do Distrito da Matola, 2017, INE, Folheto Distrital 2021, KaMubukwana.

Para além do sistema público de saúde, tanto o Município da Matola como a Cidade de Maputo
possuem uma rede de estabelecimentos privados de saúde que reforçam a disponibilidade e
acesso a serviços de saúde nas suas áreas de intervenção.
Abastecimento de Água
A distribuição de água é garantida ao Município da Matola e na Cidade de Maputo pela rede
doméstica gerida pelo FIPAG (Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de
Água). Existe um conjunto de sistemas que garantem o abastecimento de água a estes centros
urbanos, nomeadamente:


O Sistema de Umbeluzi, constituído pela captação, estação de tratamento de água
(ETA), condutas adutoras, estações elevatórias, Centros e respetivas redes de
distribuição;



O Sistema Autónomo de Ka Tembe;



O Sistema Autónomo da Vila Olímpica;



Os Pequenos Sistemas.

O Município da Matola possui dois pequenos sistemas de abastecimento de água, um deles
localizado no PA da Matola–Sede. Os bairros urbanizados, como é o caso da Matola A,
beneficiam da rede de abastecimento que abastece as zonas industriais localizadas nos
principais acessos rodoviários.
Em ambos centros das cidades da Matola e de Maputo, a maioria das residências na zona
urbana tem ligação de água interna à residência e na zona semiurbana uma torneira de água
no quintal que abastece as outras residências que não beneficiam da rede de água. Outros
tipos de fontes de água relativamente seguras são também usados, tais como, tubagens
públicas com torneiras e poços. Além destas, existem pequenos sistemas de abastecimento
de água que revendem água de carros-tanque. Este tipo de fonte, no entanto, não é
contabilizado pelo Município em termos de cobertura hídrica municipal uma vez que a água
por eles fornecida é considerada imprópria para consumo humano.
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Fornecimento de Energia Eléctrica
Os dados do INE (2013) referiam-se a 40,7% dos agregados familiares com acesso à
eletricidade. No entanto, com o actual desenvolvimento económico e social estima-se que a
cobertura eléctrica tenha aumentado, abrangendo a maioria dos agregados familiares na
Matola, especialmente na Matola A.
Dados da EDM (2019), indicam uma taxa de acesso doméstico de 84% em 2018, para todo
Maputo Província. Este dado possibilita auferir um aumento na taxa de acesso para o
Município da Matola, sendo este um dos maiores centros urbanos da Província.
Dados do INE (2019) indicam um índice de cobertura de cerca de 94% em 2018. Entretanto,
até finais de 2018, dados da EDM (2019) indicam um aumento no acesso doméstico para
98,2% na Cidade de Maputo.
O abastecimento, controlo e gestão de energia no Município da Matola e na Cidade de Maputo
é da responsabilidade da EDM (Electricidade de Moçambique). O aumento nas taxas de
cobertura de energia eléctrica é previsível nestes centros urbanos, uma vez que estão ambos
inseridos no Projecto de Melhoria de Qualidade e Eficiência de Energia (PERIP), financiado
pelo Banco Mundial e que visa a melhoria da qualidade de fornecimento e eficiência de
energia em várias cidades, dentre elas, Maputo e Matola.
Ainda assim, verifica-se nas zonas periféricas de ambos centros urbanos, o recurso a outras
fontes alternativas de combustível para iluminação e par cozinha, tais como, óleo, parafina
e/ou querosene.
Saneamento
Em 2013, a maioria das residências habitacionais de Maputo Província tinha sistemas de
saneamento precários (39,4%). Apenas 16,3% dos das residências habitacionais tinham
acesso a sistemas de saneamento modernos, tais como casas de banho ligadas a uma fossa
séptica (INE, 2013).
Acessibilidade e Transporte


Rodovias / tráfego

A rede viária do Município da Matola é composta por um total de 55km de estradas, todas
classificadas, sendo que 27.1 km corresponde a estradas pavimentadas e os restantes 27.9
km a estradas não pavimentadas. Estas estradas pavimentadas dizem respeito as Estradas
Nacionais que atravessam o município, nomeadamente, a Estrada Nacional N2 que liga o país
à Suazilândia e outros distritos da Província de Maputo e a Estrada Nacional N4 que liga à
República da África do Sul. Estas estradas encontram-se em bom estado de manutenção e
atravessam também o Bairro Matola A, assim como garantem o acesso ao Bairro Fomento.
Esta rede viária constitui um importante corredor de transportes, sendo usada pela maioria
dos transportadores de carga e de passageiros provenientes ou com destino aos países
vizinhos e a outros distritos da Província de Maputo. A Estrada Nacional N4 faz parte da
concessão Trans African Concessions (TRAC), incluindo a Portagem de Maputo que marca o
início do Município da Matola e do Bairro Matola A, através da zona de Língamo.
O comprimento total de estradas da cidade de Maputo é de 830km, dos quais 190km (23%)
são pavimentados, destacando-se o Distrito de Kampfumo, deixando um total de 77% das
estradas não pavimentado nos outros distritos.
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A maioria das estradas no Distrito de Kampfumo é pavimentada, mas outras estradas nos
outros distritos, excepto às estradas de Tronco, não são pavimentadas.

Figura 24. Rede de estradas na Área do Projecto



Linha Férrea

O Corredor de Maputo é uma das maiores infraestruturas de desenvolvimento que atravessa
o Município da Matola que liga o Porto de Maputo aos principais centros industriais da África
do Sul, nomeadamente Mpumalanga e Gauteng e compreende os seguintes troços:
Pretória/Komatiport com 430 km; Phalaborwa/Komatiport com 280 km; Ressano Garcia/Porto
de Maputo com 88 km e Estação da Machava/Porto Industrial da Matola com 4 km.
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Figura 25. Sistema Ferroviário na Área do Projecto

Uso da Terra e Recursos Naturais
Toda a terra nas áreas de influência directa e indirecta do Projecto está ocupada por indústrias
(combustíveis, cimento, alimentar, etc.) e pelas instalações portuárias do Porto da Matola.
A agricultura, a silvicultura e a pesca são actividades económicas com grande importância e
praticadas pela população na Província de Maputo. Ao longo da Linha de Transmissão
proposta podem ser verificadas algumas práticas das actividades de agricultura e de pesca.
Observa-se na vizinhança da área de implantação do Projecto a existência de algumas salinas
e a presença do Porto de Maputo que possui várias empresas assim como a terminal de
exportação de carvão.
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Figura 26. Uso e Cobertura de terra na área do Projecto

Figura 27. Áreas de cultivo ao longo do da Linha de Transmissão proposta

Locais Sagrados e Culturais e Aspectos Históricos
Na área do Projecto não foram identificados locais de importância histórico-cultural que
possam interferir com o Projecto. No entanto, este aspecto será aprofundado durante o EIA.
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8. IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Nesta presente fase de EPDA, não tendo sido ainda realizados os Estudos Especializados que
permitam uma identificação e análise mais aprofundadas dos potenciais impactos da
actividade proposta, estes são apresentados e discutidos de uma forma preliminar. Nesta
abordagem preliminar tem-se em conta o tipo de Projecto, as actividades associadas a este,
o levantamento de campo efectuado e a informação obtida de várias referências documentais.
Assim, são abaixo apresentados, de modo não limitativo, alguns dos potenciais impactos
positivos e negativos que se podem esperar do Projecto proposto, tendo em conta os
domínios biofísico e socioeconómico.
8.1. Fase de Construção da Linha de Transmissão


AMBIENTE BIOFÍSICO
o

Qualidade do ar
-

o

Ruido e Vibração
-

o

Potencial impacto: Redução da qualidade das águas marinhas causada pela
instalação das Torres da Linha de Transmissão no mar;

Solos
-

o

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de
construção; .

Qualidade das águas marinhas
-

o

Potencial impacto: Geração de ruídos e vibrações causados pela circulação
de veículos e maquinarias afectos ao Projecto;

Qualidade das águas interiores
-

o

Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de
poeiras, gases e combustíveis de veículos e maquinaria afectos ao Projecto;

Potencial impacto: Contaminação de solos decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de
construção;

Habitats terrestres, Flora e Fauna
-

Potencial impacto: Perda da vegetação da área de servidão da Linha de
Transmissão, assim como em locais onde seja necessária a abertura de novos
acessos a área de servidão;

-

Potencial impacto: Alteração das condições naturais de refúgio de fauna,
associada a movimentos de veículos, maquinarias e de terras;

-

Potencial impacto: Afugentamento da fauna, devido à presença humana, ruido
e vibrações causados pela circulação de veículos e maquinarias em áreas de
trabalho e nas imediações destas.
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Habitats Marinhos

o

Potencial impacto: Perda temporária de habitat de mangal, resultante da
movimentação de trabalhadores e equipamento ao longo da servidão da
Linha de transmissão, durante o lançamento dos cabos.

-



AMBIENTE SOCIOECONOMICO
-

Potencial impacto (Positivo): Oportunidades de emprego para as actividades
de construção;

-

Potencial impacto (Positivo): Estímulo e criação de pequenos negócios
locais;

-

Potencial impacto:
trabalhadores;

-

Potencial impacto: Perda de áreas de cultivo e culturas.

Conflitos

sociais

resultantes

da

presença

de

8.2. Fase de Operação da Central Termoeléctrica Flutuante


AMBIENTE BIOFÍSICO
Qualidade do ar

o
-

Ruido e Vibração

o
-

Potencial impacto: Geração de ruídos para as comunidades circunvizinhas do
Projecto causados pelas operações quotidianas da central Termoeléctrica
flutuante;
Qualidade das águas marinhas

o



Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de gases
e combustíveis usados em operações rotineiras;

-

Potencial impacto: Redução da qualidade da água derivada da descarga de
efluentes gerados na central Termoeléctrica flutuante;

-

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição
inadequada de resíduos sólidos gerados nas actividades quotidianas;

AMBIENTE SOCIOECONÓMICO
-

Potencial impacto (Positivo): Oportunidades de emprego na Central
Termoeléctrica Flutuante;

-

Potencial impacto (Positivo): Aumento da renda familiar, do poder aquisitivo e
da economia local;

-

Potencial impacto (Positivo): Valorização de pequenos negócios locais e
potencial criação de novos negócios na área;
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-

Potencial impacto: Restrição do acesso às rotas existentes para as zonas de
pesca.

-

Potencial impacto: Conflito social resultante da presença de trabalhadores
estrangeiros;

-

Potencial impacto: Disseminação de doenças infecciosas;

8.3. Impactos Associados a Eventos não Rotineiros
Os potenciais eventos não rotineiros associados com as operações da Central Termoeléctrica
Flutuante são:
 Fugas e Derrames;
 Incêndios e explosões.
 Colisões com outros navios;
9. IDENTIFICAÇÃO DE QUESTÕES FATAIS
Segundo definido no Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental
(Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro, a determinação da possível existência de “questões
fatais” é um dos principais objectivos do EPDA. A questão fatal é entendida como qualquer
problema ambiental que, pela sua gravidade, possa inviabilizar um processo ou uma
actividade; trata-se, assim, de um efeito negativo que não pode ser mitigado a níveis
considerados aceitáveis no contexto da protecção ambiental e/ou da saúde e segurança.
Nesta fase de EPDA, para além de potenciais impactos positivos identificados, foram
determinados potenciais impactos negativos, para os quais se considera possível o
estabelecimento de medidas, que permitam a sua prevenção ou minimização. Assim,
efectuada a análise preliminar dos impactos, não foram identificadas questões fatais. Acreditase, assim, que o Projecto proposto de instalação e operação da Central termoeléctrica
Flutuante deve ser implementado, sujeito, no entanto, a medidas rigorosas que permitam
salvaguardar a qualidade do ambiente, bem como a saúde e segurança dos trabalhadores e
do público nas suas áreas de influência directa e indirecta. O relatório de EIA irá incluir um
Plano de Gestão Ambiental (PGA) e planos de Gestão de Derrames de Óleo e de Resposta á
Emergência) os quais irão claramente definir as responsabilidades e obrigações na
implementação de medidas de mitigação e na monitoria da sua implementação.

10. CONCLUSÕES


Os resultados deste EPDA permitem concluir que a implantação do Projecto não
possui qualquer questão fatal nem impactos de significância suficientemente alta que
inviabilizem a progressão do Projecto.



O potencial impacto mais significativo identificado está associado com o derrame de
petróleo que pode ocorrer devido a um acidente. No entanto, a probabilidade de isso
acontecer é muito baixa. A Karpowership preparou planos detalhados de Gestão de
Derrames de Óleo e Resposta à Emergência para garantir que qualquer derrame de
óleo possa ser gerido e controlado.



O Projecto não afectará directamente assentamentos populacionais, não necessitando
de medidas de reassentamento.
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O estudo identificou também impactos positivos que serão uma mais-valia para
melhoria das condições de vida e bem-estar das famílias.
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12. TERMOS DE REFERÊNCIA
12.1.

Introdução

A EDM e a Karpowership desenvolveram conjuntamente um Projecto que envolve a instalação
e operação de uma Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia e a construção
de uma Linha de Transmissão de energia com cerca de 4.0 km que liga a Central à subestação
da Matola 275KV, na Província de Maputo.
O presente documento constitui a proposta de Termos de Referência (TdR) para o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) do Projecto de instalação e operação de uma Central Flutuante de
Produção de Energia e uma Linha de Transmissão de energia.
O objectivo deste documento é estabelecer os Termos de Referência para orientar a equipa
multidisciplinar de consultores ambientais quanto aos procedimentos a serem seguidos na
elaboração do EIA. Este documento fixa os requisitos mínimos para o levantamento e análise
das componentes ambientais existentes na área de influência do Projecto, tornando-se, assim,
um instrumento orientador, o qual a equipa de trabalho deverá tomar como base para a
realização dos estudos.
O objectivo geral do EIA é a identificação dos prováveis impactos positivos e negativos do
Projecto proposto nas suas áreas de influência directa e indirecta, considerando-se os
domínios biofísicos e socioeconómicos.
O EIA identificará as medidas necessárias para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os
impactos adversos e valorizar os impactos positivos e, ainda, medidas que permitam
conservar e melhorar o ambiente da área, onde se pretende desenvolver o Projecto.
O EIA incluirá ainda um Plano de Gestão Ambiental (PGA), que descreverá detalhadamente
as medidas de mitigação que deverão ser implementadas, a planificação inerente e as
responsabilidades pela implementação. O PGA incluirá as acções de monitoria e controlo
aplicáveis às fases de construção e operação do Projecto. O documento abarcará um conjunto
de medidas a serem tomadas para permitir a implementação e funcionamento íntegros do
Projecto em termos ambientais, garantindo a segurança de pessoas e infra-estruturas, bem
como a afectação mínima da qualidade do ambiente biofísico no espaço circundante.
O Estudo de Impacto Ambiental será realizado em conformidade com a Lei-quadro do
Ambiente (Lei 20/97, de 1 de Outubro) e com o Regulamento sobre o Processo de Avaliação
do Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro).
A seguir se enunciam os princípios e os Termos de Referência para o EIA.
12.2.

Metodologia e Etapas para uma Avaliação de Impacto Ambiental

Caracterização geral da situação de referência:
A caracterização da situação de referência será resultado de uma combinação de revisão
bibliográfica e estudos de campo e incidirá tanto sobre o ambiente biofísico, quanto sobre o
ambiente socioeconómico das áreas de influência directa e indirecta do Projecto.


Revisão bibliográfica: o consultor irá fazer a revisão, análise e síntese de dados
existentes que possam ser relevantes para a descrição de base e a avaliação dos
potenciais impactos do Projecto. Isto irá incluir outros EIAs produzidos para Projectos
semelhantes em Moçambique, bem como materiais como mapas, fotografias aéreas e
imagens de satélite, conforme necessário;
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12.3.

Trabalho de campo: onde houver falta de informação, o consultor irá realizar uma visita
de campo para recolher informação adicional. Com base na informação recolhida no
terreno, os especialistas irão caracterizar detalhadamente a área e identificar os
impactos potenciais do Projecto nos domínios biofísico e socioeconómico.
Estudos Especializados

Uma série de estudos especializados será necessária para abordar as principais áreas
relevantes dos pontos de vista ambiental e social. Baseado na experiência do Consultor em
actividades semelhantes e também baseado na informação sobre o Projecto e a sua área de
implementação (parte da qual foi utilizada para produzir o relatório de EPDA), o consultor
propõe que sejam realizados os seguintes estudos especializados como parte do EIA:
 Ecologia Terrestre
 Ecologia marinha
 Qualidade do Ar;
 Ruído;
 Avaliação Socioeconómica (com ênfase na pesca artesanal)
As tarefas específicas para cada especialista são descritas a seguir.
Estudo de Especialidade de Ecologia Terrestre
Através de uma combinação de estudos de gabinete e trabalho de campo (se necessário) 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, incluindo relatórios, mapas, fotografias aéreas e
imagens de satélite;
 Identificar e mapear os habitats do local 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;
 Identificar as espécies de flora e da fauna presentes na Área de Influência Directa (AID)
e na Área de Influência Indirecta (AII) do Projecto;
 Verificar o estado de conservação das espécies identificadas, segundo a lista vermelha
da UICN;
 Verificar o valor de conservação das espécies identificadas, de acordo com o prescrito
no Regulamento Nacional de Florestas e Fauna Bravia.
Com base nisto o consultor deverá realizar as seguintes tarefas:
 Descrição da situação ambiental de referência do Ambiente Biótico, que irá incluir (de
um modo não restritivo):
o Mapeamento do uso e cobertura da terra;
o Caracterização da flora;
o Caracterização da fauna;
o Identificação de possíveis áreas sensíveis na área do Projecto e/ou na sua
envolvente.
 Identificação e avaliação dos potenciais impactos do Projecto sobre as características
ecológicas da área do Projecto, com incidência especial na degradação física/redução
de habitats e efeitos sobre espécies de flora e fauna relacionadas com os mesmos;
 Definição de medidas de mitigação para a prevenção ou minimização de impactos
negativos sobre as características ecológicas da área;
 Elaboração de recomendações para inclusão no PGAS.
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Estudo de Especialidade de Ecologia Marinha
O objectivo do estudo especializado de ecologia marinha é a obtenção de informações
básicas sobre a ecologia marinha e a ocorrência das espécies marinhas na área de estudo e
avaliar o impacto das actividades do Projecto sobre o ambiente marinho. O especialista deve:







Fornecer uma descrição detalhada do ambiente costeiro e marinho afectado
susceptível de ser impactado pela instalação e operação da Central Flutuante e Linha
de Transmissão de energia. A descrição deve incluir a identificação, mapeamento e
caracterização de:
o Habitats costeiros e marinhos que podem ser potencialmente afectados pelas
actividades do projecto;
o Espécies protegidas, raras e/ou ameaçadas de extinção, listadas nas categorias
da IUCN;
o Habitats e espécies sensíveis que podem ser potencialmente afectados pelas
actividades do projecto;
Identificar e avaliar os potenciais impactos do Projecto sobre a fauna e habitats
marinhos, com ênfase em:
o Degradação física / redução de habitats específicos e impactos na biota marinha
devido à degradação;
o Possível perda / fragmentação de habitat devido às actividades do Projecto estimativa da interferência / perda de habitats e espécies dentro da área afectada
pelo Projecto para cada tipo de impacto identificado;
Definir medidas de mitigação para a prevenção ou minimização de impactos negativos
sobre habitats e fauna marinhas;
Elaborar recomendações relacionadas com a fauna e os habitats marinhos para
inclusão no Plano de Gestão Ambiental.

Estudo de Especialidade de Qualidade do Ar
O Especialista de Qualidade do Ar irá providenciar uma descrição detalhada do clima e da
qualidade do ar na área de influência do Projecto através de revisão bibliográfica. Irá identificar
as principais fontes pontuais e difusas de poluição atmosférica existentes na área do Projecto.
Adicionalmente, o Especialista da Qualidade do Ar irá:




Identificar e avaliar os impactos potenciais do Projecto na qualidade do ar e propor
medidas de mitigação para mitigar/eliminar potenciais impactos negativos;
Identificar acções de monitoria e;
Preparar recomendações para inclusão no Plano de Gestão Ambiental.

Estudo de Especialidade de Ruído
O Especialista de Ruído irá providenciar uma descrição detalhada dos níveis do ruído na área
de influência do Projecto através de revisão bibliográfica. A descrição deverá incluir:
 Níveis de base do ruído na área do Projecto e nas áreas adjacentes;
Adicionalmente, o Especialista de Ruído irá:
 Identificar e avaliar os impactos potenciais do Projecto nos níveis de ruído na área de
influência do Projecto e propor medidas de mitigação para mitigar/eliminar potenciais
impactos negativos;
 Identificar acções de monitoria e;
 Preparar recomendações para inclusão no Plano de Gestão Ambiental.
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Estudo de Especialidade de Socioeconomia
O Socioeconomista irá fazer a revisão da informação existente sobre as características
socioeconómicas da área de influência do Projecto. O socioeconomista irá identificar e
descrever as actividades socioeconómicas dentro da área de estudo. Mais especificamente,
o estudo socioeconómico irá abordar as seguintes questões:










Demografia e divisão administrativa;
Actividades económicas;
Pescas;
Indústria;
Infra-estruturas e serviços:
Habitação;
Educação e saúde;
Abastecimento de água, electricidade e saneamento; e
Uso de terra e dos recursos naturais.

Adicionalmente, o socioeconomista irá:
 Identificar e avaliar os impactos potenciais do Projecto no ambiente socioeconómico
na área de influência do Projecto e propor medidas de mitigação para mitigar/eliminar
potenciais impactos negativos;
 Identificar acções de monitoria e;
 Preparar recomendações para inclusão no Plano de Gestão Ambiental.
12.4.

Descrição da Situação de Referência

A descrição do ambiente irá compreender (mas não se limitadando) o seguinte:
 Ambiente biofísico – clima, características costeiras, qualidade da água marinha,
oceanografia (batimetria, correntes, marés e ondas), qualidade do ar, ruído,
ecossistemas marinhos, ecossistemas terrestres, fauna e espécies protegidas, áreas
protegidas e habitats de alto valor ecológico.


12.5.

Ambiente socioeconómico – demografia e divisão administrativa, actividades
económicas, pescas, indústria, infra-estruturas e serviços, habitação, educação e
saúde, abastecimento de água, electricidade e saneamento e uso de terra e dos
recursos naturais.
Análise de Alternativas

Possíveis alternativas serão descritas e comparadas, tomando em consideração outros locais
e/ou outras características do Projecto.

12.6.

Identificação de Impactos e Medidas de Mitigação
12.6.1. Identificação, Classificação e Avaliação de Impactos e Formulação de
Medidas de Mitigação

A identificação dos impactos potenciais consiste no estabelecimento de uma relação de
causa-efeito entre as actividades do Projecto e as características do meio receptor e irá
resultar de diversas acções, incluindo as seguintes:
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Análise de características do Projecto versus características do meio receptor (físico,
biótico e socioeconómico);



Revisão de impactos de projectos similares ao Projecto em estudo;



Auscultação das percepções e preocupações de entrevistados e das Partes
consultadas a respeito do Projecto, recolhidas durante o trabalho de campo ou por
outras vias;



Análise dos aspectos discutidos na Consulta Pública.

Avaliação de impactos
A avaliação de impactos visa o cumprimento dos seguintes objectivos:


Identificar e avaliar a significância dos potenciais impactos do Projecto sobre os
receptores identificados e os recursos naturais, de acordo com critérios de avaliação
pré-definidos;



Desenvolver e descrever as medidas que serão tomadas para evitar, minimizar, reduzir
ou compensar os potenciais efeitos negativos do Projecto (incluindo impactos
residuais);



Desenvolver e descrever as medidas que possam incrementar/maximizar os
benefícios do Projecto;



Desenvolver recomendações para o controlo ambiental das actividades do Projecto, a
ser executado por via do PGAS.

Critérios de avaliação de impactos
A avaliação de impactos será efectuada com base numa metodologia quantitativa, com o
propósito de reduzir a subjectividade inerente ao processo e garantir um maior rigor na
determinação da sua Significância. A classificação será baseada nos critérios listados na
Tabela 8.
Tabela 8 Definição da Natureza do Impacto
N.º

Critério de Classificação

Classificação do Impacto

1.

Natureza do impacto

Positivo / Negativo

2.

Tipo

Directo / Indirecto / Cumulativo

3.

Probabilidade

Improvável / Pouco provável / Provável / Altamente provável /
Certa

4.

Intensidade

Insignificante / Baixa / Moderada / Alta / Muito Alta

5.

Extensão

Local / Área envolvente / Regional (regiões do País) / Nacional /
Internacional

6.

Duração

Temporário / Curto-prazo / Médio-prazo / Longo-prazo /
Permanente

7.

Magnitude

Negligenciável / Baixa / Moderada / Alta

8.

Significância

Negligenciável / Baixa / Moderada / Alta

A metodologia de classificação dos impactos com base nos critérios acima referidos encontrase detalhada nas alíneas a seguir:
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a) Natureza do Impacto
Tabela 9 Classificação do Impacto Quanto a Natureza
Natureza

Descrição

Positivo

Um impacto que representa uma melhoria na situação ambiental de
referência, ou introduz uma mudança positiva.

Negativo

Um impacto que representa uma mudança adversa na situação ambiental
de referência, ou introduz um novo factor indesejável.

b) Tipo de impacto
Tabela 10 Classificação do impacto quanto ao Tipo
Tipo de impacto

Descrição

Impacto directo

Impacto que resulta de uma interacção directa entre uma actividade do
Projecto planeada e o ambiente receptor (por exemplo, entre a ocupação
de um local e os habitats pré-existentes, ou entre a deposição de resíduos
e qualidade da água no meio receptor).

Impacto indirecto

Impacto que resulta de outras actividades que tendem a ocorrer como uma
consequência do Projecto (por exemplo, imigração laboral, que exige uma
necessidade especial de recursos). Os impactos indirectos podem também
ser referidos como impactos induzidos ou secundários.

Impacto cumulativo

Impacto que age em conjunto com outros impactos (incluindo os de futuras
actividades de terceiros já planeadas, ou a decorrer em simultâneo) e que
afecta os mesmos recursos e/ou receptores do Projecto.

c) Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração do Impacto
Tabela 11 Classificação do impacto quanto a Probabilidade, Intensidade, Extensão e Duração
Critério
Probabilidade

Pontuação
1-5

Descrição
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
da actividade, 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

A ocorrência do impacto é considerada quase certa

Definitiva

5

Quando há certeza que o impacto irá ocorrer
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Critério

Ambiente socioeconómico

Ambiente físico e biótico

Intensidade

Pontuação
1-5

Descrição
Medida do grau da alteração causada pelo impacto

Insignificante

1

As mudanças no ambiente são imperceptíveis ou
insignificantes

Baixa

2

O funcionamento dos processos
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
substancialmente afectado

Muito alta

5

O funcionamento dos processos naturais é temporária ou
permanentemente interrompido

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, mantendo o modo de vida e os meios
de subsistência anteriores ao impacto

Moderada

3

As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com
alguma dificuldade, mantendo o modo de vida e os 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 é substancialmente afectado

Muito alta

5

As pessoas/comunidades afectadas poderão não
conseguir adaptar-se às mudanças, e manter o modo de
vida e os meios de subsistência anteriores ao impacto.

Extensão

naturais

processos

não

naturais

é

é

1-5

Área geográfica afectada pelo impacto

Local

1

Área de influência directa do projecto

Envolvente

2

Área de influência indirecta socioeconómica, física e
biótica do projecto

Regional

3

Província de Inhambane / Região Centro do País

Nacional

4

Moçambique

Internacional

5

Moçambique e país(es) vizinho(s)

Duração

1-5

Período ao longo do qual se espera que o impacto ocorra

Temporário

1

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
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Critério

Pontuação

Descrição

5

Alteração permanente no receptor ou recurso afectado e
que permanece para além da vida útil do projecto.

Permanente

d) Magnitude do impacto
A Magnitude do impacto corresponde à intensidade com que uma acção altera o meio
afectado, combinada com a Extensão e Duração do impacto. Desta forma, a determinação da
magnitude de um impacto é estritamente dependente da combinação dos critérios
Intensidade, Extensão e Duração (ver Tabela 12).
Tabela 12 Classificação do impacto quanto a Magnitude
Magnitude (Intensidade + Extensão + Duração)

Pontuação (3-15)

Negligenciável

<7

Baixa

7–9

Moderada

10 – 12

Alta

> 12

e) Significância do impacto
A Significância fornece uma indicação da importância do impacto e do nível de mitigação
necessário. É uma função da Magnitude e da Probabilidade de ocorrência do impacto
(Tabela 13).
Tabela 13. Classificação do impacto quanto à Significância
Significância
(Probabilidade
x Magnitude)

Pontuação (3-75)

Descrição

< 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 e são necessárias medidas de
mitigação para reduzir os impactos a um nível aceitável (no
caso de um impacto de natureza negativa).

> 42

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 o projecto.

Negligenciável

Alta

Para ilustrar a significância de cada impacto, o Consultor estabeleceu um código de cores,
como mostrado Tabela 14.
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Tabela 14. Código de cores utilizado para ilustrar a Significância do impacto
Significância

Impacto positivo

Impacto negativo

Negligenciável
Baixa
Moderada
Alta

12.7.

Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REIA)

O EIA será compilado em conformidade com os requisitos dos Decretos nº 56/2010 e nº
45/2004 e do Diploma Ministerial nº 129/2006. O REIA poderá ser estruturado da seguinte
forma:


VOLUME 1: Resumo Não – Técnico e Relatório do EIA
o

Resumo Não - Técnico

o

Relatório do EIA
i. Conteúdo
ii. Acrónimos e Abreviaturas
iii. Identificação da equipa do EIA
iv. Introdução
v. Quadro Legal
vi. Objectivos do EIA Descrição Geral do processo de AIA
vii. Pressupostos, limitações e incertezas da AIA
viii. Descrição do Projecto e das Alternativas consideradas
ix. Delimitação da área de influência directa e indirecta
x. Descrição da Situação Ambiental de Referência (meio biofísico e
Socioeconómico)
xi. Avaliação dos Impactos ambientais.
xii. Medidas de Mitigação.
xiii. Recomendações: acções de gestão, programas de monitorização,
investigação adicional
xiv. Conclusões
xv. Referencias Bibliográficas
xvi. Anexos (ex.: estudos especializados, resultados de amostragem, etc.)



VOLUME 2: Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Monitoria



VOLUME 3: Relatório de Participação Pública

O conteúdo poderá ser alterado durante o desenvolvimento do Projecto ou com base nos
resultados das consultas em curso, contudo, antecipa-se que o conteúdo do EIA estará, em
geral, de acordo com o supracitado.
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Os estudos especializados constituirão a base de compilação do relatório preliminar do EIA,
que responderá aos requisitos de qualidade da Impacto, Lda, do Cliente, bem como aos
requisitos legais e regulamentares.
12.8.

Participação Pública na Fase de EIA

No contexto da AIAS, a Participação Pública (PP) tem como objectivo geral engajar e auscultar
a sensibilidade das Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) pelo Projecto e das instituições
potencialmente relacionadas com o mesmo (sejam estas do sector público, privado, ou da
sociedade civil), sobre os assuntos chave que possam constituir uma preocupação, visando a
integração de tais assuntos na AIAS. Especificamente na Fase do EIAS, os objectivos da PP
são os seguintes:






Apresentar informação sobre o Projecto, proporcionando às diversas PIAs uma
oportunidade de contribuírem activamente para a sua planificação e implementação;
Dar a conhecer as actividades desenvolvidas ao longo do EIAS;
Apresentar o conteúdo do Relatório do EIAS;
Fortalecer os canais de comunicação estabelecidos na Fase do EPDA entre a equipa
de Consulta pública (i.e., Consultor e Proponente) e o público;
Recolher e dar resposta a questões, sugestões e comentários sobre o Projecto, para
serem incorporados no Relatório do EIAS e futuramente considerados na gestão
ambiental e social do Projecto, conforme aplicável.
Principais actividades do Processo de Participação Publica
(Fase do EIAS)

A PP irá requerer coordenação interinstitucional e interacção com grupos pertencentes a
diversos círculos sociais, incluindo entidades públicas, ONG’s e outros, com vista ao seu
engajamento e participação activa na AIAS. Atenção deverá ser dada à representatividade do
género.
O processo como um todo irá abarcar as actividades sumarizadas a seguir.


Preparação de uma Estratégia de CP (em coordenação com o Proponente e com o
envolvimento das autoridades do Serviço Provincial do Ambiente na Província do
Maputo);



Identificação de potenciais Partes Interessadas e Afectadas (PIAs);



Disseminação de informação / notificação das PIAs para a participação na CP;



Realização da Reunião de Consulta Pública;



Registo dos contributos das PIAs;



Análise do processo de PP e dos contributos das PIAs;



Preparação do RPP.

O processo de CP na Fase do EIA será executado em 4 etapas distintas, a saber:
 Actividades preparatórias;
 Reuniões de Consulta Pública;
 Análise do Processo de Consulta Pública;
 Preparação do Relatório de Consulta Pública.
Estas etapas serão executadas como explicado a seguir:
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a) Actividades preparatórias


Identificação das Partes Interessadas e Afectadas

Será preparada uma lista de Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) que devem ser engajadas
no Projecto, complementando, conforme necessário, a lista já elaborada na fase do EPDA.
Para o efeito, será conjugado o seguinte:
o Experiência de trabalho da IMPACTO adquirida em estudos anteriormente
realizados para o Projecto da Central Flutuante na Cidade de Nacala e em
outros Projectos no sector de energia;
o Retorno recebido da publicação de anúncios de CP (i.e., contactos com a
Equipa de CP, por interessados no Projecto);
o Informação obtida do trabalho de campo realizado para a AIAS;
o Entidades relevantes indicadas pelo Proponente, pelas autoridades (SPA,
DINAB) e por outras outras fontes;
O conjunto de PIAs poderá incluir (não restritivamente) o seguinte:
o Instituições Governamentais;
o Sector empresarial (público e privado);
o Organizações Não-Governamentais / da Sociedade Civil;
o Organizações profissionais;
o Organizações de Base Comunitária;
o Instituições académicas e de investigação e pesquisa;
o Órgão de informação;
o Público em geral.


Convite para participar no Processo de Participação Pública

O convite para participar no PPP irá envolver o seguinte:
o

o
o



Divulgação da oportunidade de participação no PPP, por meio de um convite
para o efeito, mediante anúncios a publicar nos media de maior acesso no País
(“Jornal Notícias”) e na região do Projecto (Província de Maputo). A divulgação
será feita pelo menos 15 dias antes da data de realização da reunião de
Consulta Pública;
Envio de cartas para potenciais PIAs seleccionadas (intervenientes-chave),
convidando-as a participar no processo de Consulta Pública.
Cópias do Resumo Não Técnico serão enviadas junto com as cartas-convite
acima referidas e, se necessário, serão igualmente disponibilizadas no
momento da reunião;

Disponibilização de informação escrita sobre o Projecto, o EIAS e o PPP

Esta actividade será realizada pelo menos 15 dias antes da reunião de CP. Pretende-se
disponibilizar um rascunho do Relatório do EIAS (incluindo o Resumo Não Técnico e o PGAS)
em versão electrónica às PIAs, no portal de Internet da IMPACTO (www.impacto.co.mz). Em
versão impressa para consulta, os mesmos documentos estarão disponíveis nos escritórios
da IMPACTO e em instituições públicas seleccionadas, a saber:
o
o

Direcção Nacional de Ambiente (DINAB), localizada na cidade de Maputo;
Electricidade de Moçambique, E.P.
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o
o

Serviço Provincial de Infraestruturas da Província de Maputo, localizado na
cidade da Matola;
Serviço Provincial do Ambiente (SPA) da Província de Maputo, localizado na
cidade da Matola.

b) Reuniões de Consulta Pública
As reuniões de CP da Fase de EIAS terão lugar, na cidade da Matola, capital da Província de
Maputo.
A Equipa de Consulta Pública será assim constituída: (i) representantes designados da EDM
(Proponente do Projecto, responsável pelo esclarecimento de questões sobre o Projecto); e
(ii) membros designados da equipa técnica da IMPACTO (Consultor Ambiental do Projecto,
responsável pelo esclarecimento de questões relativas à AIAS).
Na reunião de Consulta Pública será efectuada uma apresentação em Power Point pelo
Consultor. Este será igualmente responsável pela facilitação das reuniões, na sua qualidade
de consultor independente. As reuniões de CP serão conduzidas em Língua Portuguesa.
Previamente ao início de cada reunião de CP será disponibilizada aos presentes uma “Ficha
para Registo de Comentários”, para ser preenchida pelos participantes interessados e
devolvida ao Consultor, para a devida consideração pela equipa do EIAS. As PIAs serão
convidadas a envolverem-se activamente nas discussões relativas ao Projecto, interagindo
tanto com o Proponente, como com o Consultor.
As sessões de debate serão devidamente documentadas na forma de “Matrizes de Questões
e Respostas”, que farão parte do Relatório de CP.
c) Análise do processo de Participação Publica
Após a reunião de Consulta Pública será estabelecido um período de 15 dias, para que os
interessados possam continuar a endereçar os seus contributos à Equipa de Consulta Pública.
O relatório de CP só será finalizado após esse período, devendo incorporar todos os
contributos adicionais.
Todos os contributos das Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) recolhidos ao longo do PPP
serão analisados pela equipa do EIAS. A finalidade desta análise é verificar o cumprimento
dos objectivos da PP e ainda, com base nos contributos das PIAs, identificar os aspectos a
rever no Relatório do EIAS.
d) Preparação do Processo de Participação Publica
O processo de CP será documentado através de um Relatório de CP, que será produzido pelo
Consultor e deverá, de um modo não limitativo, incluir o seguinte:
o Contextualização (Projecto, EIAS e PPP);
o Metodologia usada no PPP;
o Mecanismos de envolvimento das PIAs e disseminação de Informação;
o Procedimentos seguidos na reunião de CP;
o Principais questões levantadas no encontro;
o Análise do PPP;
o Anexos (incluindo a base de dados das PIAs, modelos de cartas-convite,
cópias de anúncios publicados, resumo dos procedimentos de PP, Matriz de
Questões e Respostas, comentários recebidos das PIAs por escrito, lista de
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participantes, registo fotográfico, entre outros que se considerem
relevantes).
12.9.

Planos a Serem Submetidos ao MTA

Plano de Gestão Ambiental
As medidas de mitigação serão traduzidas no Plano de Gestão Ambiental (PGA) para medidas
claras, práticas, aplicáveis às condições locais. Estas medidas deverão não apenas estar em
conformidade com os requisitos legais de Moçambique, mas também com as melhores
práticas internacionais aplicáveis ao sector de energia. Considerando que a EDM possa já ter
implementado outros Projectos semelhantes, a relevante experiência adquirida deverá ser
considerada na preparação do PGA para este Projecto. Isto permitiria que quaisquer
erros/lacunas relacionadas com a implementação de actividades prévias possam ser
corrigidas /preenchidas durante a implementação deste Projecto.
O PGA deverá incluir medidas de monitoria para monitorizar os impactos previstos.
Adicionalmente, deverão também ser definidas no PGA linhas orientadoras para a monitoria
do impacto real no terreno durante a fase de implementação.
Sujeitas à aprovação destes relatórios e à emissão da licença ambiental para o Projecto, todas
as actividades associadas deverão ser regidas pelo PGA. Por isso, se a licença for emitida, o
PGA será parte das obrigações contratuais da EDM e dos empreiteiros e irá assegurar que o
Projecto será implementado e gerido de maneira ambientalmente aceitável e responsável.
Plano de Resposta a Emergências
A Karpowership irá preparar um Plano de Resposta a Emergências para cobrir todos os
aspectos da resposta a emergências em consequência de eventos naturais, emergências
médicas, incêndios acidentais, explosões, fugas tóxicas, derrames e interferências humanas.
Este plano irá também conter recomendações para Requisitos Mínimos de Segurança, Saúde
& Ambiente (SS&A), de acordo com requisitos existentes.
Plano de Gestão de Derrame de Óleo
A Karpowership irá preparar um Plano de Gestão de Derrame de Óleo de modo a garantir que
no caso de ocorrer qualquer derrame de óleo (grande ou pequeno) este será rapidamente
limpo para que nenhum dano ambiental seja causado.
12.10. Equipa de Consultores
O EIA será resultado de contributos de vários consultores/especialistas. Todos consultores da
equipa trabalharão em estreita colaboração, tendo em vista uma melhor compreensão da
interligação entre as diferentes componentes do Projecto. Na Tabela 11 a seguir listam-se os
consultores/especialistas que irão estar envolvidos neste processo.
Tabela 15 Equipa Técnica responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental

Consultor / Especialista
Chefe da equipa/ Especialista de AIA
Especialista em Ecologia Terrestre
Especialista em Ecologia Marinha
Especialista de Ruído
Especialista de Qualidade do Ar
Especialista em Socioeconomia
Especialista em Consulta Pública
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Assistente de Consulta Pública
Especialista em Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
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