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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTO E ANTECEDENTES 

A Air BP Moçambique, Lda. (doravante designada por BPMZ), é uma empresa do sector energético que 

se dedica a armazenagem e venda a retalho de combustíveis e lubrificantes em Moçambique. 

 

A Air BP, abastece actualmente o Aeroporto Internacional de Maputo com JET A-1 e AVGAS, a partir do 

depósito existente da Air BP. O depósito é muito antigo e os tanques subterrâneos representam um 

risco para o meio ambiente. O uso contínuo dos tanques actuais pode resultar em perda de estoque, o 

que causará danos ambientais e de reputação para a Air BP. Nesse âmbito, há um plano de 

descomissionamento dos tanques antigos e implantação de uma unidade contentorizada de AVGAS 

para abastecimento de aeronaves cujo valor de investimento inicial é estimado em 6 416 104,20 MZN 

(seis milhões, quatrocentos e dezasseis mil, cento e quatro meticais e vinte centavos). 

 

Na sequência da submissão da documentação de Instrução de Processo ao Serviço de Actividades 

Económicas da Cidade de Maputo (SAECM), a actividade foi classificada como de Categoria B (Anexo 

II).  

 

Os Termos de Referência (TdR) preparados para o Estudo Ambiental Simplificado, e submetidos à 

SAECM em cumprimento do estipulado no artigo 12 do Regulamento sobre o Processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental (Decreto no 54/2015 de 31 de Dezembro) para projectos de Categoria B, foram 

aprovados (carta de Aprovação no Anexo II). Os mesmos norteiam o presente documento, que constitui 

o Estudo Ambiental Simplificado (EAS). 

 

 

1.2. OBJECTIVOS DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

O objectivo geral do Estudo Ambiental Simplificado (EAS) é o de, através de uma análise dos impactos 

ambientais potenciais (físicos, biológicos e socioeconómicos), garantir que o Projecto proposto tenha 

o menor impacto possível no seu meio de inserção e na área envolvente, tanto na sua fase de 

construção (que compreende os trabalhos construção de novas infra-estruturas e a instalação de 

equipamentos), como na fase de operação (que consistirá na produção e no fornecimento de 

combustível AVGAS).  

 

Os objectivos específicos são os seguintes:  

• Identificar e avaliar os potenciais impactos ambientais (físicos, biológicos, socioeconómicos e 

de saúde e segurança) negativos e positivos derivados das fases de construção e operação do 

Projecto; 

• Identificar medidas de mitigação dos impactos negativos e incremento dos impactos positivos 

nas fases de construção e operação; 

• Formular um Plano de Gestão Ambiental (PGA) contendo medidas de gestão ambiental e 

monitoria das medidas de mitigação dos impactos identificados e ainda que atribua 

responsabilidades relativamente à implementação das medidas de mitigação. 
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1.3. O PROPONENTE DO PROJECTO 

A BPMZ opera em África há mais de 80 anos, perseguindo uma variedade de interesses, desde a 

exploração de petróleo e gás, importação e refinaria de Petróleo Bruto até a distribuição e 

comercialização de gás e produtos refinados por meio da BP Ultimate, Air BP, BP Marine e Castrol. 

 

A BP Moçambique Lda é a segunda maior empresa petrolífera que se dedica à comercialização e 

distribuição de Diesel, Gasolina, JET-A1, Avgas, White Spirit, Benzeno e todos os Lubrificantes. A BP 

Moçambique opera três terminais nomeadamente Matola, Beira e Nacala e possui cinco unidades de 

negócio. Retalho: Estações de Serviço, Comercial e Industrial, Trânsito: Armazenamento e 

Movimentação de produtos petrolíferos com destino ao Interior, Aviação: combustíveis aéreos e 

Lubrificantes. 

 

O contacto do proponente do presente projecto é o seguinte:  

 

BP Moçambique 

Limitada (BPMZ) 

 
 

Av. Sociedade de Geografia 

Prédio Hollard, 

Talhão 269-A, 3º andar 

Caixa Posto 854 

Maputo - Moçambique 

Telefones: +258 21 325021/5 

Fax: +258 21 326042 

Contacto: 

Sr. Martinho P.A. Guambe 

(Director Geral) 

 

 

 

 

1.4. O CONSULTOR AMBIENTAL 

A Impacto Lda. foi designada como Consultor para a Avaliação de Impacto Ambiental do presente 

Projecto. A Impacto está registada no Ministério da Terra e Ambiente (MTA) como consultora ambiental 

(ver Anexo I), tendo o certificado da última renovação o número 38/2020. Os respectivos detalhes de 

contacto são fornecidos a seguir. 

 

 

 

 

Rua de Kassuende, 296 

Maputo, Moçambique 

Tel.: +258 21499636  

Fax: +258 21493019 

Website: www.impacto.co.mz 

Contacto: 

Luciana Santos 

lsantos@impacto.co.mz 

Directora Técnica 

 

 

 

 

 

 

http://www.impacto.co.mz/
mailto:lsantos@impacto.co.mz
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A IMPACTO é uma empresa de consultoria ambiental privada 

constituída em 1996. É financiada inteiramente por capital 

moçambicano e encontra-se devidamente registada no 

MTA. Foi a primeira empresa estabelecida em Moçambique 

a dedicar-se exclusivamente à integração de questões 

ambientais e sociais em Projectos de desenvolvimento, 

através da prestação de serviços de Avaliação de Impacto 

Ambiental e Social e outros afins.  

 

1.4.1. Equipa Técnica 

O EAS foi realizado por uma equipa de consultores indicados pela IMPACTO, levando em conta suas 

habilidades técnicas e capacidade para executar a tarefa, de acordo com os padrões exigidos pelo MTA 

bem como com os padrões internacionais.  

 

Equipa Técnica 

Nome Posição 

Herberto Nhampanze Team leader 

Yolanda Simango Especialista de AIA  

Paulo Cumaio Assistente de AIA 

Sandra Fernandes Especialista em Participação Pública 

Naica Costa Especialista em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 
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2. CONTEXTO LEGAL 

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

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

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

 

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. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 

 

Tabela 1: Instituições e respectivas responsabilidades e funções 

Instituição Funções e Responsabilidades 

Ministério da Terra 

e Ambiente (MTA) 

O Ministério de Terra e Ambiente (MTA) é responsável pela coordenação de 

todas as actividades ambientais a nível nacional de forma a promover a 

gestão, preservação e utilização racional dos recursos naturais do país, assim 

como por propor políticas e estratégias ambientais para integração em planos 

sectoriais de desenvolvimento. 

Este ministério promove o desenvolvimento sustentável do país através da 

supervisão da implementação da política ambiental do país. É responsável 

pela emissão da licença ambiental para o projecto, baseada no Processo de 

AIA e pela monitoria do desempenho ambiental de projectos em 

Moçambique. Também é responsável por verificações, inspecções e 

auditorias antes, durante e após da implementação de projectos. 

As direcções relevantes para estudos de Avaliação de Impacto Ambiental 

compreendem: 

A. Agência Nacional para Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA), que 

tem as seguintes responsabilidades: 

a. No domínio da investigação para o controlo da qualidade 

ambiental: 

i. Coordenar, promover, monitorar e realizar pesquisas sobre 

qualidade ambiental para o desenvolvimento sustentável dos 

recursos naturais, terrestres e marinhos-costeiros; 
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Instituição Funções e Responsabilidades 

ii. Elaborar e adoptar indicadores ambientais para avaliação de 

riscos associadas a substâncias poluidoras; 

iii. Realizar inventários de emissões com impacto na qualidade 

ambiental sobre as fontes de poluição; e, 

iv. Desenvolver e implementar directivas técnicas, procedimentos, 

normas para o Controlo integrado da poluição ambiental. 

b. No domínio da auditoria e controlo da qualidade ambiental: 

Garantir o cumprimento da implementação das normas e 

procedimentos de gestão ambiental através da: 

i. Realização de Auditorias Ambientais Públicas; 

ii. Realização de monitoria e controlo das Auditorias 

Ambientais privadas. 

iii. Propor medidas de prevenção e mitigação dos 

impactos ambientais. 

c. No domínio da fiscalização ambiental 

Garantir o cumprimento da implementação das normas e 

procedimentos de gestão ambiental através da: 

i. Fiscalização das acções de gestão ambiental nas actividades 

susceptíveis de causar danos a qualidade do ambiente; 

ii. Fiscalização da exploração e uso sustentável dos recursos 

florestais; 

iii. Fiscalização da utilização e aproveitamento da terra; 

iv. Fiscalização da implementação dos instrumentos de 

ordenamento territorial 

B. Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), que tem as seguintes funções: 

a. Propor políticas, legislação e normas para o uso correcto das 

componentes ambientais e de controlo da qualidade do ambiente; 

b. Elaborar, promover e implementar políticas, estratégias, directivas, 

programas e planos para o desenvolvimento sustentável e 

preservação do ambiente; 

c. Assegurar a integração dos aspectos ambientais nas políticas, 

estratégias, programas e planos sectoriais; 

d. Prestar assistência técnica a todos níveis de governação em matéria 

de ambiente; 

e. Promover a gestão ambiental, integrada e sustentável das áreas 

marinhas e costeiras, rurais e urbanas; 

f. Estabelecer normas, directrizes e procedimentos para a elaboração 

dos planos de gestão ambiental de projectos de desenvolvimento 

socioeconómico; 

g. Promover a elaboração e implementação de planos e programas de 

gestão de espaços verdes, resíduos e efluentes líquidos; 
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Instituição Funções e Responsabilidades 

h.  Promover acções de conservação ambiental, visando em 

particular, a biodiversidade, gestão sustentável das áreas sensíveis 

ou protegidas e a reabilitação de áreas degradadas; 

i. Conceber e implementar projectos de redução da degradação de 

solos para controlo de queimadas, mudanças climáticas, 

recuperação das áreas contaminadas, ecossistemas sensíveis, 

gestão de terras húmidas e educação ambiental; 

j. Implementar acordos bilaterais e multilaterais ambientais sobre 

biodiversidade e ecossistemas incluindo espécies ameaçadas ou em 

perigo de extinção, clima, gestão sustentável da terra e economia 

verde e azul mar e controlo de produtos químicos perigosos; 

k. Desenvolver, executar e coordenar programas e acções de 

educação ambiental orientadas para a promoção de género e 

participação das comunidades, do sector privado e da sociedade 

civil; 

l. Promover e realizar acções de capacitação e informação sobre 

temáticas de ambiente e desenvolvimento sustentável; 

m. Colaborar com os sectores da educação na integração dos aspectos 

ambientais nos currículos escolares de ensino a todos os níveis; 

n. Desenvolver sistemas de gestão de informação ambiental; e, 

o. Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

determinadas nos termos do presente Estatuto e demais legislação 

aplicável. 

 

Ao nível da Cidade de Maputo, o MTA é representado pelo Serviço de 

Actividades Económicas da Cidade de Maputo (SAECM). Subordinada ao 

Secretário do Estado da Cidade, o SAECM é a entidade responsável pelo 

processo de licenciamento ambiental das actividades de categoria B e C. 

Assim, os Estudos Ambientais Simplificados, os Planos de Gestão Ambiental e 

outros documentos necessários para efeitos de licenciamento ambiental de 

projectos de categoria B e C devem ser submetidos a esta instituição, que é 

responsável pela emissão das Licenças Ambientais. 

Ministério dos 

Recursos Minerais e 

Energia (MIREME) 

O MIREME é um órgão do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos 

e tarefas definidas pelo Governo, dirige e assegura a execução da política do 

Governo na investigação geológica, exploração dos recursos minerais e 

energéticos e no desenvolvimento e expansão das infraestruturas de 

fornecimento de energia eléctrica, gás natural e produtos petrolíferos. 

São atribuições deste ministério, as seguintes: 
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Instituição Funções e Responsabilidades 

• Elaboração de propostas e execução de políticas do sector dos 

Recursos Minerais e Energia; 

• Inventariação e gestão dos recursos minerais e energéticos do País; 

• Promoção de um quadro legal e institucional adequado ao 

desenvolvimento do sector; 

• Promoção e divulgação das potencialidades do sector dos Recursos 

Minerais e Energia; 

• Promoção do desenvolvimento tecnológico com vista ao 

aproveitamento sustentável de recursos minerais e energéticos a 

nível nacional; 

• Promoção da participação do sector privado no desenvolvimento e 

aproveitamento do potencial dos recursos minerais e energéticos e 

respectivas infraestruturas; 

• Promoção e controlo da actividade de prospecção e pesquisa 

geológica e aproveitamento racional e sustentável dos recursos 

minerais; 

• Inspecção e fiscalização das actividades do sector e o controlo da 

implementação das normas de segurança técnica, higiene e de 

protecção do meio ambiente; 

• Promoção e controlo da actividade de produção de petróleo e do 

desenvolvimento de infraestruturas de transporte e logística; 

• Promoção do desenvolvimento de infraestruturas de fornecimento 

de energia eléctrica; 

• Promoção do aumento de acesso à energia nas suas diversas formas, 

com vista a estimular o crescimento e desenvolvimento económico e 

social do País; 

• Garantia de segurança de abastecimento e distribuição de produtos 

petrolíferos a nível nacional, com particular destaque para a 

expansão da rede de distribuição às zonas rurais; 

• Promoção da diversificação da matriz energética e uso eficiente de 

energia com vista à segurança e estabilidade energética; e, 

• Promoção do uso seguro e pacífico de energia atómica. 

Cabe ao MIREME, através da Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e 

Combustíveis, garantir o desenvolvimento sustentável, equilibrado e seguro 

de infraestruturas de armazenagem, distribuição, fornecimento e 

comercialização de gás natural e produtos petrolíferos. 

Direcção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis (DNHC) tem as 

seguintes funções: 
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Instituição Funções e Responsabilidades 

• Elaborar e propor a política de produção, transporte, armazenagem, 

distribuição, comercialização e utilização de derivados de petróleo no 

país e acompanhar a sua execução; 

• Promover a expansão das infraestruturas de armazenagem, 

distribuição, fornecimento e comercialização de combustíveis, em 

particular para as zonas rurais; 

• Elaborar e manter actualizada a informação estatística sobre a 

produção, consumo, stocks e reservas estratégicas de combustíveis; 

• Aprovar projectos de desenvolvimento e aproveitamento da rede de 

fornecimento de combustíveis elaborados por outros organismos; 

• Licenciar instalações de sistemas de armazenagem, refinação e 

transformação de projectos de petróleo bruto e seus derivados e 

distribuição dos produtos derivados do petróleo; 

• Licenciar instalações de produção, armazenagem, transporte, 

distribuição e comercialização de derivados de petróleo e terminais 

portuários para a sua recepção e manter o respectivo cadastro; 

• Elaborar normas de segurança técnica e de defesa do ambiente no 

âmbito da sua competência; 

• Elaborar os programas e planos anuais de abastecimento de 

combustíveis e acompanhar a sua execução; e, 

• Controlar a qualidade dos produtos derivados do petróleo 

importados ou produzidos e comercializados no país 

 

 

2.3. LEGISLAÇÃO NACIONAL 

2.3.1. Lei do Ambiente (Lei no 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 compreendem: 
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• 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. 

 

2.3.2. Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto no 54/2015 de 31 

de Dezembro) 

Nos termos do Artigo 3 da Lei do Ambiente, o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto 

Ambiental confirma a aplicação deste regulamento a todas as actividades públicas ou privadas que 

directa ou indirectamente possam influir no ambiente: Todas as actividades públicas ou privadas que 

directa ou indirectamente possam influir nos componentes ambientais, devem estar devidamente 

autorizadas para o exercício da actividade pretendida, e munidas do certificado comprovativo da 

viabilidade da mesma, ou seja, da licença ambiental emitida pelo MTA. No âmbito do Processo de 

Avaliação Ambiental, o Regulamento estabelece quatro categorias de projectos: 

• Categoria A+: 

• Categoria A: 

• Categoria B (presente projecto) - projectos/actividades que não afectem significativamente 

seres vivos nem áreas ambientalmente sensíveis, estando sujeitos a Estudo Ambiental 

Simplificado; 

• Categoria C 

 

A AIA abrange os Processos de Participação Pública (conforme Diploma Ministerial n.º 130/2006 de 19 

de Julho) que incluem a participação de todas as Partes Interessadas e Afectadas (PI&A), incluindo 

entidades governamentais e não-governamentais que desenvolvem ou queiram desenvolver 

actividades na área de estudo. 

 

2.3.3. Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental (Decreto no 25/2011 de 15 de Junho) 

Este regulamento 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; 
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• Privada, quando é realizada e determinada pelas próprias entidades cuja actividade seja 

potencialmente causadora da degradação do ambiente.  

 

2.3.4.  Regulamento sobre a Inspecção Ambiental (Decreto no 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 

superintendente do sector do Ambiente, 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 

 

2.3.5.  Lei de Terras (Lei 19/97 de 1 de Outubro) 

A lei de Terras promove a valorização da terra, enquanto recurso de maior importância de que o país 

dispõe, incentivando o seu uso e aproveitamento, como contributo para o desenvolvimento 

económico.  

 

Estabelece os termos em que se opera a constituição, exercício, modificação, transmissão e extinção 

do direito de uso e aproveitamento de terra.   

 

Estabelece zonas de proteção total e parcial. As zonas de incluem áreas destinadas à conservação da 

natureza e protecção das suas actividades e de defesa e segurança do Estado. 

 

2.3.6.  Regulamento da Lei de Terras (Decreto no 66/99 de 15 de Julho) 

Integra os princípios e directivas dispostas na Lei de Terras.  

Estabelece os termos em que se opera a aquisição do direito de uso e aproveitamento de terra 

(Capitulo III), direitos e deveres dos titulares. O mesmo, no seu artigo 15 define normas de 

transmissão de prédios urbanos: 
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• A transmissão de prédios urbanos propriedade de pessoas singulares ou colectivas não carece 

de prévia autorização do Estado;  

• Com a transmissão de prédios urbanos, atribui-se o direito de uso e aproveitamento da terra.  

 

2.3.7. Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissão de Efluentes (Decreto 18/2004, 

de 2 de Outubro) 

O presente regulamento 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 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 MITADER, assim como o pagamento de uma taxa determinada 

de acordo com as circunstancias detalhadas no Artigo 23.  

 

Decreto n.º 67/2010, de 31 de Dezembro (alterações ao Apêndice I e inclusão dos Apêndices 1A e 1B 

no Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho) 

Este decreto, entre outros aspectos, altera a Norma de qualidade do Ar e acrescenta os Apêndices 1A 

e 1B, que abrangem os Poluentes Atmosféricos Orgânicos e Inorgânicos Cancerígenos e as Substâncias 

com Propriedades Odoríferas, respectivamente. 

 

2.3.8.  Regulamento sobre a gestão das substâncias que destroem a camada de ozono (Regulamento 

no 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) 
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2.3.9. Regulamento sobre a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto no 94/2014 de 31 de 

Janeiro) 

O regulamento aplica-se a todas as pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas, envolvidas na 

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

hospitalares equiparados aos urbanos, excluindo os seguintes: 

• Resíduos industriais perigosos; 

• Resíduos biomédicos; 

• Resíduos radioactivos; 

• Emissões e descargas de efluentes; 

• Águas residuais; 

• Outros resíduos sujeitos à regulamentação específica. 

 

De acordo com o Regulamento, os resíduos sólidos urbanos estarão sujeitos à classificação estabelecida 

na Norma Moçambicana NM339 - Resíduos Sólidos – Classificação. Os produtores, transportadores e 

operadores de resíduos sólidos urbanos têm as seguintes obrigações:  

• Minimizar a produção de resíduos sólidos urbanos; 

• Capacitar os trabalhadores envolvidos no manuseamento de resíduos em matéria de saúde, 

segurança ocupacional e ambiente; 

• Garantir a segregação e acondicionamento dos resíduos em diferentes categorias, de acordo 

com o disposto no Artigo 14 do sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Garantir o tratamento dos resíduos sólidos urbanos antes da sua deposição final adequada;  

• Garantir a protecção de todos os trabalhadores envolvidos na gestão de resíduos sólidos 

urbanos contra acidentes e doenças resultantes da sua exposição ao risco de contaminação;  

• Garantir que o transporte de resíduos seja efectuado de modo adequado, assegurando que 

não haja dispersão dos resíduos sólidos urbanos ao longo do percurso até ao local de 

tratamento ou destino final;  

• Garantir que a eliminação dos resíduos, dentro e fora do local de produção, não tenha impacto 

negativo sobre o ambiente ou sobre a saúde e segurança públicas; 

• Manter um registo anual minucioso das proveniências, quantidades e tipos de resíduos 

manuseados, transportados, tratados, valorizados ou eliminados. 

 

2.3.10. Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Perigosos (Decreto no 83/2014 de 31 de Dezembro) 

A finalidade deste regulamento (Decreto nº83/2014 de 31 de Dezembro de 2014) é estabelecer regras 

para a produção e gestão de resíduos perigosos no território nacional e aplica-se a todas as pessoas 

jurídicas, singulares ou colectivas, públicas ou privadas, envolvidas na gestão de resíduos perigosos. O 

Regulamento exclui a gestão do seguinte: 

• Resíduos biomédicos; 

• Resíduos radioactivos 

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

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

Anexo III;  

• Outros resíduos perigosos sujeitos a regulamentação específica. 

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

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

à Gestão de Resíduos Perigosos. 

 

2.3.11. Lei de Petróleos (Lei no 21/2014, de 18 de Agosto)  

A Lei dos Petróleos estabelece as regras de atribuição do direito de exercício das operações petrolíferas 

na República de Moçambique e além as suas fronteiras, na medida em que isto está em conformidade 

com o direito internacional. A Lei substitui a Lei no 3/2001, de 21 de Fevereiro. 

Para os efeitos desta Lei: 

• Operações petrolíferas significa a planificação, preparação e implementação das actividades de 

reconhecimento, pesquisa, desenvolvimento, produção, armazenagem, transporte, cessação 

de tais actividades e a venda ou entrega de petróleo até ao ponto de exportação ou 

fornecimento. Este é o ponto a partir do qual o petróleo é entregue para consumo ou uso, ou 

carregado como mercadoria. 

• Produtos Petrolíferos são os derivados e resíduos da refinação ou processamento de petróleo, 

tais como: propano, butano e suas misturas; também designados por gases de petróleo 

liquefeito (GPL), gasolinas auto, gasolinas de aviação (Avgas), nafta, petróleo de iluminação, 

petróleo de aviação, gasóleo, óleos combustíveis, óleos e massas lubrificantes, parafinas, 

solventes, produtos betuminosos e quaisquer outros produtos análogos com outras 

designações e origens que possam ter a mesma utilização, incluindo produtos sintéticos e ainda 

o gás natural comprimido (GNC) e outros combustíveis gasosos destinados exclusivamente ao 

seu uso como carburante, excluindo os biocombustíveis puros. 

A Lei dos Petróleos de 2014 introduziu os seguintes elementos novos: 

• Conteúdo local; 

• Um novo regime de concessão para a construção e operação das infraestruturas, através dum 

contracto resultante dum concurso público; 

• Liquefacção do gás; 

• Clarificação e reforço do papel e participação do Estado nas operações petrolíferas; 

• Novos conceitos e regimes, tais como regras relacionadas com a unificação das jazidas 

petrolíferas; 

• Uma cláusula para garantir que os direitos adquiridos nos contractos relacionados com as 

operações petrolíferas celebrados ao abrigo da lei anterior permanecem válidos. 

O Capítulo VI trata de questões de terra e o ambiente. O Artigo 66 trata de medidas de protecção e 

segurança ambientais aplicáveis às operações petrolíferas em Moçambique. 
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Este artigo estabelece que, para além de levar a cabo as operações petrolíferas de acordo com as boas 

práticas da indústria petrolífera, o titular de direitos de reconhecimento, pesquisa e produção, e 

construção, instalação e operação de infraestruturas e sistemas de oleodutos ou gasodutos, deve 

realizar as operações petrolíferas em conformidade com a legislação ambiental e outra aplicável, com 

o fim de: 

• Assegurar que não haja danos ou destruições ecológicas causadas pelas operações petrolíferas 

e que, quando inevitáveis, que as medidas para a protecção do ambiente estão em 

conformidade com padrões internacionalmente aceites, devendo para este efeito realizar e 

submeter, às entidades competentes para aprovação, os estudos relativos aos impactos 

ambientais (incluindo medidas de mitigação deste impacto); 

• Controlar o fluxo e evitar a fuga ou a perda de petróleo; 

• Evitar a danificação do depósito de petróleo; 

• Evitar a destruição de terrenos, do lençol freático, dos rios, dos lagos, da flora e da fauna, das 

culturas, dos edifícios ou de outras infraestruturas e bens; 

• Limpar os locais após quaisquer fugas ou descargas, cessação do uso das infraestruturas ou 

término das operações petrolíferas e cumprir com os requisitos para a restauração do 

ambiente; 

• Garantir a segurança do pessoal na planificação e condução de operações petrolíferas; e, 

• Reportar ao Governo sobre o número e quantidades de descargas ou fugas operacionais e 

acidentais, derrames e desperdícios e perdas resultantes das operações petrolíferas. 

 

2.3.12. Regulamento das Operações Petrolíferas (Decreto no 24/2004 de 20 de Agosto) 

O Regulamento das Operações Petrolíferas foi aprovado com o fim de definir: 

• Os tipos, termos e condições dos contractos; 

• As práticas das operações petrolíferas, incluindo a gestão dos recursos, a segurança, a saúde e 

a protecção ambiental; e, 

• Os requisitos para a apresentação de planos, relatórios, dados, amostras e outras informações. 

O Regulamento das Operações Petrolíferas especifica os requisitos ambientais, incluindo, inter alia, o 

dever de identificar, avaliar e mitigar os potenciais impactos ambientais decorrentes das actividades de 

pesquisa associadas às operações petrolíferas. 

 

2.3.13. Regulamento Ambiental para Operações Petrolíferas (Decreto no 56/2010 de 22 de 

Novembro) 

As operações petrolíferas são definidas como ´´toda ou qualquer operação relacionada com a pesquisa, 

desenvolvimento, produção, separação e tratamento, armazenamento, transporte e venda ou entrega 

de petróleo em locais de abastecimento acordados no país, incluindo as operações de processamento 

de gás natural e o encerramento de todas as operações concluídas``. O regulamento (Decreto nº 
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56/2010, de 22 de Novembro) estabelece claramente os requisitos para a AIA de operações petrolíferas 

e procedimentos a seguir em termos de medidas de prevenção, controlo, mitigação e reabilitação. 

O Regulamento Ambiental para Operações Petrolíferas promove a gestão ambiental correcta e 

eficiente dos recursos petrolíferos, com vista ao desenvolvimento sustentável de Moçambique. 

Embora o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto nº 54/2015) 

considere que a AIA para o sector de petróleo seja regido por um “regulamento específico” (ou seja, 

pelo Decreto nº 56/2010), a AIA para operações petrolíferas deverá conciliar as provisões de ambos 

decretos, sendo, contudo a categorização feita à luz da actual legislação ambiental vigente (ou seja, o 

Decreto nº 54/2015). 

 

2.3.14. Regulamento sobre Produtos Petrolíferos (Decreto no 89/2019 de 18 de Novembro) 

Este regulamento (Decreto n° 89/2019, de 18 de Novembro) define o regime que regula as actividades 

de produção, importação, recepção, armazenagem, manuseamento, distribuição, comercialização, 

transporte, exportação, reexportação, trânsito e fixação de preços de produtos petrolíferos, revogando 

os Decretos n.º 45/2012 de 28 de Dezembro; o 09 n.º 9/2009, de 1 de Abril, e n.º 63/2006, de 26 de 

Dezembro.  

O decreto define, na secção II, a obrigatoriedade de licenciamento de actividades petrolíferas, 

estabelecendo os tipos, requisitos e condições das licenças, bem como a validade e as taxas de 

licenciamento. Orienta, no Artigo 35 e seguintes, as transacções sobre instalações e equipamentos 

petrolíferos. Estabelece princípios gerais e formalismo que orientam os processos de importações 

(Artigo 45 e seguintes); regras de segurança do estabelecimento e do fornecimento (Artigo 84 e 

seguintes); e, controlo das características dos produtos petrolíferos (Artigos 92 e 93). 

 

2.3.15. Regulamento de Construção, Exploração e Segurança dos Postos de Abastecimento de 

Combustíveis Líquidos (Diploma Ministerial no 176/2014 de 22 de Outubro) 

O Regulamento de Construção, Exploração e Segurança dos Postos de Abastecimento de Combustíveis 

Líquidos (Diploma Ministerial n° 176/2014, de 22 de Outubro) revoga os diplomas Portaria n.º 12 672, 

de 19 de Setembro de 1958, que aprova as normas para a Construção e Instalação de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis junto das Estradas e Portaria n.º 18 262, de 11 de Fevereiro de 1961, 

que aprova as disposições aplicáveis a postos de abastecimento de combustíveis constantes do 

Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem e Tratamento Industrial de Petróleos 

Brutos, seus derivados e Resíduos e estabelece as condições a que devem obedecer a construção, 

exploração e segurança de postos de abastecimento de combustíveis, com excepção de postos de 

abastecimento de combustíveis gasosos. De particular relevância, regulamenta os equipamentos para 

combustíveis líquidos (Capítulo III) e GPL e outros combustíveis gasosos (Capítulo IV), estabelecendo 

zonas de risco dos equipamentos, regras de implantação, normas para a construção e ensaios, etc. 

assim como requisitos adicionais para combustíveis gasosos. 
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2.3.16. Regulamento das Actividades de Produção, importação, Receçpão, Armazenamento, 

Manuseamento, Distribuição, Comercialização, Transporte, Exportação e Reexportação de 

Produtos Petrolíferos 

Este regulamento (Decreto n° 45/2012, de 28 de Dezembro) regula o regime a que ficam sujeitas as 

actividades de produção, importação, recepção, armazenamento, manuseamento, distribuição, 

comercialização, transporte, exportação e reexportação de produtos petrolíferos, revogando os 

Decretos n.º 9/2009, de 1 de Abril, e n.º 63/2006, de 26 de Dezembro. Este decreto dá especial 

relevância a tipos de licenças e requisitos para o respectivo licenciamento (Artigo 4 e seguintes); 

registos e vistorias obrigatórias (Artigo 14 e seguintes); taxas e respectiva tipologia (Artigo 20 e 

seguintes); obrigatoriedade de autorização prévia para qualquer transacção visando instalações e 

equipamentos petrolíferos (Artigo 28 e seguintes); princípios gerais de aprovisionamento (Artigo 34 e 

seguintes); princípios gerais e formalismo que orientam os processos de importações (Artigo 36 e 

seguintes); regras de segurança do estabelecimento e do fornecimento (Artigo 71 e seguintes); e, 

controlo das características dos produtos petrolíferos (Artigos 83 e 84). 

2.3.17. Regulamento Geral das edificações Urbanas (Diploma Legislativo no 1974, de 10 de Maio de 

1960)  

O regulamento geral das edificações urbanas determina aspectos técnicos que devem ser tomados em 

consideração durante a construção das obras. 

O Diploma Ministerial no 9/2000 de 12 de Janeiro do Ministério das Obras Publicas e Habitação  

actualiza os valores das multas estipuladas no Regulamento, alterando a redacção nos artigos 111 °, 

112.°, 113.°, 114.°, 115.°, 116.°, 118.°, 119.°, 120.°, 121.°, 122.°, 123.°, 124.°, 125.°, 128.°, 129.°, 130.°, 

131.°, e 132. 

2.3.18. Regime de Licenciamento de Obras Particulares (Decreto 2/2004 de 31 de Março) 

O presente decreto estabelece as obras particulares que devem ser sujeitas a licenciamento. Tem como 

objectivo assegurar a integração das edificações nas exigências dos planos de ordenamento que 

regulam as suas zonas de implantação e adequar as edificações aos condicionamentos impostos para 

o bom funcionamento das infraestruturas de abastecimento de água, saneamento e outros. 

2.3.19. Lei do Trabalho (Lei no 3/2007, de 01 de Agosto) 

Do ponto de vista ambiental, a relevância específica deste instrumento legal (Lei nº 3/2007, de 1 de 

Agosto) provém do facto de o mesmo conter cláusulas relativas à Saúde e Segurança dos trabalhadores. 

No seu Artigo 146, a lei estabelece que “as entidades empregadoras devem providenciar aos seus 

trabalhadores boas condições físicas de trabalho (…) e informá-los sobre o risco do seu posto de 

trabalho”, como forma de minimizar os riscos de saúde e segurança para os seus trabalhadores. Esta 

lei estabelece ainda que, “sempre que necessário, as entidades empregadoras devem fornecer 

equipamentos de protecção e roupas de trabalho apropriados”, como forma de prevenir acidentes. 
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2.3.20. Regulamento do Trabalho Mineiro e Petrolífero (Decreto no 13/2015, de 03 de Julho) 

Este Decreto (Decreto nº 13/2015, de 3 de Julho) define as relações de trabalho incluindo os direitos e 

responsabilidades, estipulados nos contractos de trabalho para operações petrolíferas e de mineração. 

É aplicável a empresas de mineração e petrolíferas, suas empresas subcontratadas e respectivos 

trabalhadores – nacionais e estrangeiros. 

Este reafirma a obrigatoriedade de dar preferência à contratação de trabalhadores moçambicanos. 

 

2.3.21. Lei de Protecção da Pessoa, Trabalhador ou Candidato ao emprego vivendo com HIV/SIDA 

Esta lei (Lei nº 19/2014, de 1 de Janeiro) estabelece os direitos e deveres da pessoa vivendo com HIV e 

SIDA e garante a promoção de medidas necessárias para a prevenção, protecção e tratamento da 

mesma. Também estabelece os direitos e deveres do trabalhador ou candidato a emprego vivendo com 

HIV e SIDA. 

 

2.4. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

A Tabela abaixo apresenta as convenções e tratados internacionais ractificados por Moçambique e 

relevantes para o Projecto. 

Tabela 2: Convenções e tratados internacionais ratificados por Moçambique 

Ano Convenção 

 Qualidade do Ar 

1985 Convenção de Viena sobre a Protecção do Ozono  

1987 Protocolo de Montreal sobre Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono (incluindo as 
emendas de 1990 e 1999) 

1992 e 
1997 

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

 Habitats e Diversidade Biológica 

1968 Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

1985 Convenção sobre a Protecção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro da 
Região da África Oriental, 1985, e Protocolo para Áreas Protegidas, Fauna e Vegetação; e 
Protocolo para a Cooperação no Combate á Poluição em Situações de Emergência 

2003 Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat de 
Aves Aquáticas (Convenção Ramsar) 

2003 Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (versão revista) 

1992 Convenção da Biodiversidade (CBD) 

 Recursos Aquáticos 

1990 Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação para Poluição por 
Hidrocarbonetos (OPRC) 

1992 Convenção Internacional sobre o Estabelecimento de um Fundo Internacional para 
Compensação por Danos causados por Poluição por Hidrocarbonetos (FUND) 
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1992 Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil para Danos por Poluição por 
Hidrocarbonetos, (Protocolo CLC) 

 Resíduos Perigosos 

1991 Convenção sobre a Proibição de Importação para África e Controlo de Movimentos 
Transfronteiriços e Gestão de Resíduos Perigosos em África (Convenção de Bamaco) 

1992 Convenção de Basileia sobre o controlo do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e 
sua disposição 

 Outros 

2002 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 
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3. DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

A área onde a BP pretende instalar o tanque contentorizado de AVGAS, localiza-se dentro do recinto 

aeroportuário, no Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo, numa área de 

aproximadamente 30 m2, num espaço sem nenhuma estrutura erguida, existindo apenas um posto de 

iluminação. 

 

 
Figura 1 – Localização do Projecto 

 

O acesso ao local do projecto é feito pelo actual portão das instalações, nas rotas de acesso já 

existentes. Todas as autorizações e certificados necessários serão adquiridos junto das entidades 

competentes. 
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3.2. SITUAÇÃO DE USO E POSSE DE TERRA 

A unidade contentorizada será instalada no recinto aeroportuário dos Aeroporto Internacional de 

Mavalanae, com a qual a BP possui um contrato de arrendamento para exploração de uma área de 

500m2 (Anexo III). 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PROJECTO 

A AIR BP, abastece actualmente o Aeroporto Internacional de Maputo com JET A-1 e AVGAS, a partir 

do depósito existente da Air BP de Mavalane. O depósito é muito antigo e os tanques subterrâneos 

representam um risco para o meio ambiente. O uso contínuo dos tanques actuais pode resultar em 

perda de estoque, o que causará danos ambientais e de reputação para a Air BP. 

 

A implantação deste Posto de Abastecimento de Combustíveis de Aviação constitui assim uma forma 

de tornar mais eficaz a operação da empresa, dando melhor resposta à referida demanda. Os clientes 

(aeronaves) poderão aceder facilmente a instalação para actividades de reabastecimento e em menos 

tempo com menos tráfego (aeronaves e veículos) na área, e essa actividade, pode ser gerenciado sem 

interferir com as operações do aeroporto. 

 

3.4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.4.1. Especificações do Projecto 

O projecto de implantação e operação de um tanque de AVGAS será constituída pelas seguintes 

componentes: 

1. Uma unidade contentorizada de AVGAS dentro da vedação com os seguintes elementos 

internos: 

• Um contentor de AVGAS de 25m3; 

• Protecção electrónica contra transborde 

• Bomba de carregamento e descarga do produto 

• Sistema de Amostragem Loop 

• Botão para desligar as operações em casos de emergência; 

2. Área de contenção de descarregamento de AVGAS por bridger1 

3. Separador de Imersão 

4. Bloco administrativo com um escritório de apoio durante a fase de operação. 

 

 

 
1 Camião-cisterna usado para transporte do produto 
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3.4.2. Fases Do Projecto 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Prevê-se que a implantação da unidade contentorizada tenha a duração mínima de 4 meses, sendo 

que esta será realizada pela  empresa de construção Setpointe Moçambique, uma empresa com 

capacidade e qualificações necessárias para a implantação do empreendimento. O início das 

actividades de construção está dependente da obtenção das licenças necessárias para a implantação e 

operação da unidade. A instalação do Projecto será em pequena escala, devendo ser executado 

manualmente pelos operários de construção. 

 

As principais actividades a serem realizadas durante esta fase incluem: 

• Mobilização de materiais e equipamentos 

• Obras civis (escavações, concretagem e alvenarias) 

• Trabalhos mecânicos - Instalação do contentor de AVGAS 

• Obras elétricas - instalação de luzes, aterramento e contactar power ao container. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Uma vez que a unidade contentorizada esteja operacional, as principais actividades incluem a descarga 

e armazenamento do produto, o abastecimento das aeronaves e manutenção periódica das 

insfraestruturas. Espera-se que o AVGAS 100LL seja transportado de Durban através do bridger, numa 

quantidade não superior a 25m3. 

 

3.4.3. Consumo De Água E Energia 

A água e energia eléctrica a serem consumidas serão fornecidas pelos Aeroportos de Moçambique, 

estimando-se um consumo mensal na ordem de 80litros de água e 5000Kwh de energia eléctrica. 

Energia alternativa poderá ser obtida através do gerador do ADM. 

 

3.4.4. Resíduos 

O projecto será fonte de produção de resíduos, desde os domésticos, os de construção a resíduos 

perigosos. A BP Air possui procedimentos de gestão de resíduos sólidos e perigosos, os quais serão 

adoptados para o presente projecto. 

 

3.4.5. Mão-De-Obra 

Esta previsto para a fase de construção, a contratação de 18 trabalhadores, de origem moçambicana, 

cujas qualificações encontram-se especificadas na tabela abaixo. 
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Tabela 3 – Mão-de-obra e qualificações necessárias para a fase de construção 

Qualificações Postos de trabalho 

Engenheiro Mecânico 2 

Engenheiro Elétrico 1 

Eletricista mestre 1 

Engenheiro Civil 1 

Operador de guindaste 1 

Operador de escavadeira 1 

Trabalhadores semiqualificados 11 

Total 18 

 

Para a fase de operação esta prevista a contratação de um operador, de origem moçambicana, com 

formação especifica para a operação do tanque AVGAS. 

 

4. ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA ACTIVIDADE 

A alternativa à implementação da actividade é a “alternativa zero”, que implicaria a não implementação 

do Projecto. A implementação do Projecto é justificada, principalmente, pela necessidade de tornar 

mais eficaz o abastecimento de aeronaves, dando resposta a referida demanda, o que trará benefícios 

para a economia nacional e consumidores. 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO 

O Projecto proposto localiza-se dentro das instalações do ADM, com quem a BP Air possui um contrato 

de arrendamento. A localização proposta foi considerada tendo em conta as vantagens logísticas. A 

proximidade da unidade contentorizada da pista de aterragem das aeronaves e, fora da área de 

circulação, reduz a necessidade de mobilidade das aeronaves bem como o risco de acidentes e 

incidentes para o acesso ao local de abastecimento. Adicionalmente, a área proposta comporta 

serviços e infraestruturas da mesma indústria, sendo óptima em termos de viabilidade económica e 

técnica pelas facilidades existentes no local. Pelos motivos anteriormente apresentados, não foram 

consideradas outras alternativas de localização. 

5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ACTIVIDADE 

As Áreas de Influência Directa (AID) e Indirecta (AII) foram definidas tendo em conta a intensidade com 

que os impactos das actividades do projecto poderão reflectir na área de implantação do Projecto e 

arredores. 
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A Área de Influência Directa (AID) corresponde a área aonde se fazem sentir os impactos directos no 

meio ambiente natural e socioeconómico, isto é, que resultam da interação directa entre actividades 

do projectos e receptores biofísicos e socioeconómicos como ruido, poluição, vibração, odores, saúde 

e segurança e acidentes de trabalho. Tendo isso em conta, a AID para o presente projecto consiste na 

área de implantação do projecto acrescido de um raio de 100 metros em redor desta. 

 

A Área de Influência Indirecta (AII) constitui uma área mais abrangente, até onde se possam 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. Neste contexto, inclui-

se na AII a vizinhança imediata das instalações localizadas no bairro de Mavalane A, Distrito Municipal 

KaMavota.  Considerando que alguns impactos poderão ter incidência geográfica variável, a AII poderá 

ser alargada a Cidade de Maputo. 

 

 
Figura 2 – Áreas de Influência do Projecto 

5.2. METODOLOGIA PARA O ESTUDO DA SITUAÇAO DE REFERÊNCIA  

O estudo da situação de referência compreendeu a utilização de dados secundários que foram 

complementados com informações e dados primários levantados em campo, especialmente nos 

bairros do entorno da área do Projecto. 

 

Em termos de dados secundários, foram adoptadas como base de análise documentos, relatórios e 

dados estatísticos existentes, incluindo as especificações técnicas do projecto, plantas e memórias 
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descritivas fornecidas pelo Proponente, imagens do Google Earth e outros documentos existentes que 

contém informação pertinente sobre o tipo de actividade e a área geográfica do projecto, relevantes 

para a caracterização da situação de referência. 

5.3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇAO DE REFERÊNCIA DO AMBIENTE FÍSICO 

5.3.1. Clima  

A Cidade de Maputo é caracterizada por apresentar um clima subtropical/semi-húmido e um regime 

climático com dois períodos característicos: um seco que ocorre no inverno (de Maio a Setembro) e 

outro húmido durante o verão (de Outubro a Abril).  

 

A precipitação média anual é de 820 mm e a temperatura média anual é de 23.3º C. A estação das 

chuvas estende-se de Outubro a Maio, com possibilidade de pequenas quantidades fora deste 

intervalo. O período de maior pluviosidade da estação estende-se de Dezembro a Janeiro, com Janeiro 

a ser o mês de maior pluviosidade. 

 

A humidade relativa do ar varia entre 70 e 85 % e os ventos mais frequentes sopram de Sul e Su-sueste. 

A Figura 3 mostra a variação anual da temperatura e precipitação da cidade de Maputo e a Figura 4 a 

direcção, frequência e velocidade dos ventos que se fazem sentir na Cidade de Maputo. 

 

 

 

Figura 3: Precipitação e temperatura média mensal    Fonte: Meteoblue 
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Figura 4: Direcção predominante dos ventos          Fonte: Meteoblue 

 

Condições Climáticas Extremas – Ciclones e Tempestades Tropicais  

Moçambique é um país altamente vulnerável às mudanças climáticas. A vulnerabilidade extrema pode 

ser atribuída: a posição do país na zona de convergência intertropical, ao fraco desenvolvimento 

institucional e aos altos níveis de pobreza. As mudanças climáticas manifestam-se principalmente 

através de eventos climáticos extremos tais como seca, inundações e ciclones tropicais associados a 

mudanças de temperatura e padrões de precipitação.  

 

Segundo Tinley (1971), a frequência média de ocorrência de ciclones no Canal de Moçambique é de 

pouco mais de três ciclones por ano. Contudo, a Cidade de Maputo foi classificada pelo INGC como 

tendo um risco de ocorrência de ciclones baixo. 

 

5.3.2. Qualidade do ar 

Não existe monitorização da qualidade do ar na área de estudo e, não foram igualmente encontrados 

dados em fontes bibliográficas assim, a caracterização da qualidade do ar teve um cariz qualitativo. 

Contudo, o Decreto no 18/2004 de 2 de Junho no seu Anexo I e o Decreto 67/2010 de 31 de Dezembro 

estabelecem os valores de referência para poluentes indicadores de qualidade do ar. 
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Dado o local de implantação do projecto, dentro do recinto aeroportuário e consideravelmente 

afastada de aglomerados habitacionais, considera-se que, para além dos sistemas de armazenagem e 

manipulação de combustíveis, não existam fontes fixas emissoras de poluentes atmosféricos. As 

principais fontes de poluição correspondem principalmente fontes móveis provenientes do tráfego de 

acesso aeroportuário e da movimentação das aeronaves.  

 

Os poluentes que podem assim afectar a qualidade do ar compreendem as emissões fugitivas e gases 

de queima de combustíveis fosseis, assim como poeiras resultantes do tráfego automóvel em estradas 

as estradas. Estes poluentes incluem o monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), NOX e material 

particulado (MP). 

 

5.3.3. Topografia, Geologia e Solos 

A Cidade de Maputo situa-se na vasta planície litoral do Sul de Moçambique onde a elevação raramente 

excede os 500 metros acima do nível do mar. A AID é baixa e relativamente plana, com a maioria da 

área a situar-se na faixa dos 35 e os 40m de altitude.  
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Figura 5 – Altimetria na Área de Influência 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 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.  

 

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. A área de estudo localiza-se sobre dunas interiores e areias 

eólica vermelha de origem sedimentar do período quaternário.  
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Figura 6 – Geologia da Área de Influência do Projecto 

Na área de Maputo, podem encontrar-se os seguintes tipos de solos principais: 

• Solos arenosos de diversos tipos e colorações 

• Solos argilosos de aluvião  

• Solos de sedimentos marinhos e estuarinos 

 

Na área do projecto os solos eram predominantemente arenosos amarelados muito profundos, no 

entanto, para comportar o actual uso de terra houve a necessidade de aterrar os solos previamente 

existentes. 
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Figura 7 – Solos na Área de Influência do Projecto 

 

5.3.4. Hidrologia 

Diferentes rios drenam para a Baía de Maputo, sendo os mais importantes: Rio Incomáti a Norte, 

Umbeluzi (no Estuário do Espírito Santo) a Oeste e Maputo vindo no Sul. Embora sejam rios menores, 

também desaguam no Estuário do Espirito Santo os Rios Infulene, Tembe e Matola.  

 

A área do projecto encontra-se localizada sob a bacia hidrográfica do rio Infulene, um rio de cerca de 

20 km de extensão que corre de norte para sul, servindo de limite entre os municípios de Maputo e 

Matola. Contudo, a área do projecto não interfere com nenhum curso de água. 
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Figura 8 – Cursos de água na Área de Influência do Projecto 

 

5.3.5. Ruído e Vibração 

A situação de referência do ambiente sonoro e de vibração numa determinada área é baseada no ruído 

e vibração existentes na área antes da introdução do projecto, e é usada como base para avaliação dos 

efeitos do projecto a este nível assim como para a monitorização futura. 

 

Ruídos e vibrações consistem um factor que pode interferir na qualidade de vida das comunidades. 

Entre os vários aspectos negativos incluem-se problemas auditivos, stress, diminuição da capacidade 

de concentração e atenção e irritabilidade, etc. 
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As fontes de ruído na área de estudo limitam-se as actividades quotidianas desenvolvidas no recinto 

aeroportuário nomeadamente actividades de apoio em terra, movimentação das aeronaves e tráfego 

rodoviário. 

 

5.4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO AMBIENTE BIOLÓGICO 

5.4.1. Flora e Fauna  

A Cidade de Maputo está integrada no Mosaico Regional de Tongoland-Pondoland segundo a 

classificação florística de White e do Centro de Endemismo de Maputaland segundo Van Wyk e Smith 

(Diniz, Bandeira & Martins 2012), que se estende ao longo do Oceano Índico, desde a foz do rio Limpopo 

até ao sopé das montanhas Drankensberg em Port Elizabeth, na África do Sul. Esta região é na 

generalidade um território de terras baixas cobertos por formações herbáceas e arbustivas e com 

manchas de floresta aberta indiferenciada nas regiões mais elevadas. O tipo de vegetação é variável e 

difícil de caracterizar, com manchas florestais relíquias, savanas secundárias, matagais e balcedos.  

 

As condições naturais da área de influência do Projecto foram completamente alteradas pela ocupação 

humana. A área de implantação do Projecto localiza-se dentro recinto aeroportuário, ocupada 

maioritariamente por instalações e facilidades de apoio de operações de trafego aéreo, não havendo 

aspectos relacionados com vegetação a destacar. E, uma vez que o habitat foi removido, a diversidade 

de fauna é nula. Nenhuma espécie de flora e fauna foi identificada que conste na Lista Vermelha da 

IUCN. 

5.5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

5.5.1. Enquadramento Geral e Administrativo 

O Tanque AVGAS será implantado dentro das instalações do Aeroporto Internacional de Maputo, 

portanto uma área não habitada. Administrativamente o Projecto está localizado no bairro de 

Mavalane, no Distrito Municipal KaMavota, Cidade de Maputo (Figura 1). 

 

O Distrito Municipal KaMavota, situado a Noroeste na Cidade de Maputo, é limitado a norte pelo 

Distrito de Marracuene, a sul pelo Distrito Municipal KaMaxakeni, a este pela Baia de Maputo e Oeste 

pelo Distrito Municipal KaMubukwana e a Sudoeste com o Distrito Municipal KaMaxakeni. 

 

Com uma extensão de 108.37 km2, o Distrito Subdivide-se em 11 bairros Municipais nomeadamente 

Albazine, Costa do Sol, Ferroviario, FPLM, Hulene A, Hulene B, Laulane, Mahotas, Mavalane A, Mavalane 

B e 3 de Fevereiro. 

 

Enquanto a governação a nível do Distrito Municipal é feita pelo Vereador Municipal nomeado pelo 

Presidente do Conselho Municipal, a estrutura de governação a nível do bairro é encabeçada pelo 

Secretario do Bairro apoiado pelos chefes dos quarteirões e chefes de 10 casas. Estes são igualmente 
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nomeados pelo Presidente do Conselho Municipal, sob proposta do vereador da respectiva unidade 

territorial, por um mandato de 5 anos. 

 

Para complementar a estrutura do poder comunitário, existem, para além dos secretários dos bairros, 

os régulos, cujo poder é conferido por herança e que representa o poder máximo local, chefes de terras 

e chefes de povoação. De referir que existem reis ou rainhas responsáveis por cerimónias tradicionais 

como o Kupalha. 

 

Nos locais onde o poder formal não está representado, este é exercido por líderes comunitários 

escolhidos localmente e reconhecidos pelas populações, com a principal função de mediar conflitos de 

caracter social, bem como a colecta de diversos impostos (Administração do DM KaMavota, 2018).  

 

5.5.2. Perfil Demográfico 

Segundo o IV RGPH realizado em 2017, o DM KaMavota conta com um total de 331 968 habitantes 

(30% da população da Cidade de Maputo), um aumento de 38 688 habitantes quando comparado com 

o Censo Populacional de 2007. Deste total 159 516 são homens e 172 452 mulheres. 

 

Tabela 4 – Dados demográficos na Área de Influência do Projecto 

Localidade Censo 2007 Censo 2017 Superfície Densidade Populacional 

Cidade de Maputo 1 094 628 1 101 170 346,77 3 175 hab/km2  

DM KaMavota 293 270 3331 968 108,37 3 063,2 hab/km2 

 

Embora não existam dados referentes aos padrões migratórios, poder-se-á assumir, pelo crescimento 

populacional verificado, que ao nível do Distrito da área de influência há maior imigração do que 

emigração. Esta imigração pode ser motivada pela localização estratégica do Distrito, próximo ao 

centro da cidade e dos principais serviços sociais.  

 

 

5.5.3. Habitação 

Como referido anteriormente, o tanque AVGAS será implantado dentro do Aeroporto Internacional de 

Maputo, sendo por isso uma zona não habitada. Contudo, o Projecto encontra-se inserido no bairro 

Mavalane, bairro periférico a Cidade de Maputo, apresentando grande concentração habitacional, falta 

de ordenamento territorial e delimitação de talhões, sendo que a separação física mais clara existente 

é entre quarteirões, feita pelas principais avenidas e vias de acesso secundárias. 

 

As habitações são maioritariamente do tipo formal básicas, com paredes de blocos de cimento e tecto 

de zinco. No entanto, ao nível do Distrito, as construções estão a ser gradualmente substituídas por 

estruturas de material mais permanente.  

 



Licenciamento Ambiental para a Construção de Tanque AVGAS no Aeroporto de Maputo da BPMZ                             EAS 

Impacto, Lda 40 BP Moçambique, Lda 

5.5.4. Acesso aos Serviços e Infraestruturas Sociais  

5.5.4.1. Educação e Saúde 

A rede escolar de KaMavota acompanha a tendência do país, maioritariamente constituída por 

instituições do ensino primário completo. Das 54 escolas existentes, 36 são primárias e 18 secundárias.  

 

No que se refere a saúde, KaMavota possui 6 unidades sanitárias, nomeadamente 1 Hospital Geral, 3 

Centros de Saúde e 3 postos de saúde, existindo ainda hospitais e centros privados. As principais 

doenças citadas como de ocorrência frequente são a malária, tuberculose, diarreias HIV e HTA. 

 

5.5.4.2. Abastecimento de Água e Saneamento 

Dados da Administração do Distrito indicam que a maioria das habitações possui água canalizada dentro 

das suas habitações, sendo esta fornecida pelo FIPAG. Existem, no entanto, furos e fornecedores 

privados que satisfazem uma minoria da população. 

 

No que diz respeito ao saneamento, este é feito principalmente com recurso a fossas sépticas, sendo 

que nas áreas contíguas, usa-se um sistema misto de fossas sépticas e latrinas melhoradas. A gestão de 

resíduos sólidos a nível doméstico feita através de serviços de salubridade municipal e algumas 

associações que prestam apoio na recolha de lixo em alguns bairros. Estes são posteriormente 

depositados em contentores e recolhidos para os aterros aonde são tratados. 

 

5.5.4.3. Energia 

No que se refere a energia, o DM KaMavota está ligado a rede nacional de energia elétrica sendo que 

a maioria das habitações se beneficiam da energia da EDM. Contudo, não foi possível obter dados 

estatísticos relativamente ao percentual de cobertura na área.  

 

5.5.4.4. Rede de Estradas e Transportes 

KaMavota possui uma vasta rede viária, constituída por estradas principais, secundárias e terciárias de 

terra batida que permitem o acesso e movimento das comunidades entre bairros e outros distritos. Na 

área do projecto, as principais estradas a considerar são a rua da Sacadura Cabral e a Avenida Acordos 

de Lusaka que permitem o acesso ao Aeroporto Internacional de Maputo. 

 

Para além da rede viária, O Distrito é ainda atravessado por uma linha férrea, o corredor de Limpopo, 

que serve de corredor para o escoamento de passageiros e mercadorias. 

 

No que se refere ao transporte, o Distrito conta com o transporte rodoviário e ferroviário. O transporte 

de passageiros e cargas é garantido pelos Transportes Publicos de Maputo – TPM e transporte semi-

colectivo de passageiros que percorrem as principais vias que percorrem os bairros obedenco a rotas 

de circulação pré-definidas. 
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5.5.5. Actividades Económicas e de Subsistência 

As principais actividades económicas e de subsistência na área de influência do projecto estão baseadas 

no sector terciário de actividade, com o assalariamento e o comércio como actividades 

maioritariamente praticadas.  

 

As trocas comerciais ao nível do DM KaMavota assumem principalmente características informais, 

realizadas em pequenos mercados informais distribuídos pelos bairros. As trocas formais apresentam 

igualmente características marcantes através de unidades prestadoras de serviços que oferecem 

emprego directo e indirecto a milhares de pessoas. 

 

As actividades primarias possuem igualmente protagonismo no DM KaMavota, sendo a agricultura, a 

pesca e pecuária as dominantes.  

 

O DM KaMavota possui forte tradição agrícola, fazendo parte da cintura verde de Maputo. Esta é 

principalmente de subsistência, sendo que devido a sua localização estratégica, próximo dos principais 

mercados da Cidade, serve também para a geração de renda. As principais culturas praticadas 

constituem as hortícolas e leguminosas. 

 

Entretanto, devido a pressão da urbanização, a agricultura vai, a nível da Cidade de Maputo, perdendo 

protagonismo, havendo cada vez mais mudanças no padrão de ocupação dos solos. Contudo, vários 

agregados familiares, com espaço suficiente realizam actividades de horticultura doméstica, sendo esta 

principalmente para o autoconsumo. 

 

A pesca é outra actividade com alguma expressão a nivel do DM KaMavota. Esta é principalmente 

artesanal, desenvolvida ao longo da praia, tendo como finalidade consumo familiar e venda nos 

mercados e serviços hoteleiros existentes. A principal espécie capturada e comercializada é a magumba 

(Hilsa kelee) podendo também ser capturadas outras espécies de peixe e camarão. 

 

Para alem das actividades acima descritas, o distrito conta com a pecuária, actividade com grande 

importância para o desenvolvimento do distrito, por ser uma importante fonte de receita tanto para o 

sector familiar como para o privado. A avicultura é a que mais se destaca, sendo principalmente 

praticada para a comercialização, dado o curto ciclo e menores custos de produção. 

 

5.5.6. Padrões de Uso e Aproveitamento da Terra 

A maioria da terra ao nível da área de influência do Projeto (Aeroporto Internacional de Maputo e 

bairros arredores) é explorada para fins habitacionais e implantação de estruturas comerciais e de 

serviços. Contudo, o projecto será implantado dentro do recinto aeroportuário, uma zona 

exclusivamente de serviços, não se verificando qualquer outro tipo de uso. 
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Figura 9 – Uso e aproveitamento do solo na Área de Influência do Projecto 

 

5.5.7. Locais de Interesse Historio e Cultural 

Não foram identificados locais de importância histórico-cultural na área do Projecto, assim como nas 

imediações desta que possam interferir com o Projecto. 

 

6. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS 

DE MITIGAÇÃO 

6.1. INTRODUÇÃO 

Dado o local onde será implantado o Tanque de AVGAS, não se anteveem impactos significativos nos 

meios biofísicos e socioeconómicos, sendo que os principais aspectos de relevo são as questões de 

risco para a saúde e segurança. Entende-se por impacto qualquer alteração das componentes 

ambientais que decorra directa ou indirectamente da implementação do projecto. 

 

Considerando-se as características acima referidas, foram identificadas as principais componentes 

ambientais sobre as quais o EAS incidiu, assim como os elementos do projecto com efeitos sobre tais 

componentes, que são apresentados na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 5 – Principais componentes ambientais sobre as quais o EAS incide 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ELEMENTOS DO PROJECTO COM POTENCIAL EFEITO SOBRE A 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Qualidade do ar 

• Emissão de gases de combustão provenientes da circulação de 

veículos e operação de maquinaria, etc. 

• Emissão de matéria particulada para a atmosfera (poeiras 

provenientes da circulação de veículos e maquinaria) 

• Eventos não-planeados (p.ex. fugas e explosões) 

Ruído 

• Ruído e Vibração na fase de Construção (Circulação e 

funcionamento da maquinaria de construção) 

• Ruído operacional (operação/manutenção de maquinaria e 

equipamento) 

• Eventos não-planeados (p.ex. explosões) 

Qualidade do solo 

• Deposição de resíduos na fase de construção e operação 

(contaminação do solo) 

• Descarga de efluentes líquidos 

• Eventos não-planeados (p.ex. explosões e derrames 

acidentais) 

Socioeconomia 

• Operação do Tanque AVGAS 

• Criação de emprego directo e indirecto 

• Benefícios socioeconómicos para a região 

• Eventos não-planeados (p.ex. explosões e derrames 

acidentais) 

Saúde e Segurança 

• Operação do Tanque AVGAS (manuseamento de matérias 

primas e produtos) 

• Eventos não-planeados (p.ex. explosões e derrames 

acidentais) 

 

 

Estas componentes constituíram a base principal do processo de identificação e avaliação dos 

impactos. Tendo em contas as características ambientais e socioeconómicas da área de inserção do 

projecto proposto, foram avaliadas as possíveis formas como as componentes ambientais poderão ser 

afectadas por este, e as medidas para mitigar tais efeitos. Com base na informação recolhida sobre a 

actividade proposta e sua área de inserção, foram identificados os potenciais impactos do projecto. 

 

6.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Os consultores avaliaram e classificaram os impactos identificados de acordo com os seguintes critérios:  

• Natureza (natureza da mudança ambiental, determinando se o impacto é positivo ou negativo) 

• Probabilidade (Grau de possibilidade de ocorrência do impacto)  

• Extensão (A área geográfica afectada pelo impacto) 

• Duração (Período ao longo do qual se espera que o impacto ocorra) 
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• Intensidade (Magnitude do impacto no local, tendo em conta o efeito sobre os processos 

ambientais e sociais) 

• Significância (O nível de importância do impacto – resulta da síntese dos aspectos anteriores: 

probabilidade, extensão, duração e intensidade) 

 

 

As categorias de classificação a considerar, para cada um dos critérios acima, estão apresentados na 

Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 6 – Critérios de classificação dos potenciais impactos ambientais do projecto 

Critério Pontuação Descrição 

Natureza  Natureza da mudança ambiental  

Positivo  N/A Mudança ambiental benéfica  

Negativo N/A Mudança ambiental adversa 

Probabilidade  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 do projecto 
quer pela sua natureza, ou ainda pelas características da sua área de 
inserção 

Provável 3 Existe uma possibilidade distinta de ocorrência do impacto 

Altamente Provável 4 Quando a ocorrência do impacto é considerada quase certa  

Definitiva 5 Quando há certeza que o impacto irá ocorrer 

 
Gravidade 

 
Medida do grau da alteração causada pelo impacto 

Insignificante 1 É a medida do grau de alteração numa medição ou análise (por ex., as 
emissões de PM comparadas com a directriz relevante para emissões 
de PM), e é classificada como insignificante, baixa, moderada, alta ou 
muito alta. A categorização da intensidade do impacto pode ser 
baseada num conjunto de critérios (por ex., níveis de risco para a 
saúde, conceitos ecológicos e/ou opinião profissional). 

Baixa 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muito alta 5 

Extensão  A área geográfica afectada pelo impacto 

Local 1 Área de Influência Directa 

Regional 2 Área de Influência Indirecta 

Provincial 3 Cidade de Maputo 

Nacional 4 Moçambique 

Internacional 5 Moçambique e país(es) vizinho(s) 

Duração   Período ao longo do qual se espera que o impacto ocorra  

Temporário 1 De curta duração e ocasionais ou intermitentes 

Curto-prazo 2 Menos de 6 (seis) meses  

Médio-prazo 3 Entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano 

Longo-prazo 4 Entre 1 (um) e 5 (cinco) anos 

Permanente 5 Mais do que 5 (cinco anos) 

Magnitude (Gravidade 
+Extensão +Duração) 

 Efeito sobre os processos ambientais e sociais 

Negligenciável  <7 As mudanças no ambiente afectado são imperceptíveis ou 
insignificantes 

Baixa 7-9 O funcionamento dos processos naturais, culturais ou sociais é pouco 
afectado  

Moderada 10-12 O funcionamento dos processos naturais, culturais ou sociais é 
afectado, porém com efeitos considerados moderados   
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Critério Pontuação Descrição 

Alta  >12 O funcionamento dos processos naturais, culturais ou sociais é 
notavelmente afectado  

 

 

Após o processo de classificação acima descrito, foi determinada a significância do impacto, que é uma 

função da probabilidade x magnitude. A significância dá-nos uma indicação da importância do impacto 

e do nível de mitigação necessário.  

A significância foi classificada como se segue: 

• Negligenciável (<21): O impacto não é significativo, portanto, não requer mitigação. 

• Baixa (21-39): O impacto possui pouca importância, mas pode beneficiar de algumas medidas 

de mitigação.  

• Moderada (39-57): O impacto é significativo e é considerado negativo. São necessárias medidas 

de mitigação para reduzir os impactos negativos a um nível aceitável.  

• Alta (>57): O impacto é muito significativo. A não aplicação de medidas de mitigação, a fim de 

reduzir o impacto a um nível aceitável, pode inviabilizar a actividade, ou mesmo o projecto. As 

medidas de mitigação são, portanto, indispensáveis 

 

 

6.3. FORMULAÇÃO DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

O EAS define medidas de mitigação para os impactos ambientais e sociais identificados, sendo estas 

tecnicamente aceitáveis, praticáveis e custo-eficazes. Os objectivos são evitar danos desnecessários ao 

ambiente; salvaguardar recursos valiosos ou limitados; proteger o Homem e o seu ambiente social.  

 

As medidas de mitigação são definidas para evitar, minimizar, reabilitar, restaurar ou contrabalançar 

quaisquer impactos negativos identificados, de acordo com a hierarquia de mitigação. Para impactos 

positivos, tais como benefícios ambientais e sociais, são formuladas medidas para incrementar os seus 

efeitos. As medidas de mitigação poderão ser formuladas com base em práticas aplicáveis à indústria 

em questão, abarcando, por exemplo, o seguinte: 

 

• Alterações em componentes específicas do projecto; 

• Controlos de engenharia e outras medidas de carácter técnico (por exemplo: instalações de 

tratamento de águas residuais); 

• Planos e procedimentos operacionais (por exemplo, para gestão de resíduos e para garantir a 

saúde e segurança dos trabalhadores e/ou da comunidade) 

 

 

6.4. IMPACTOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO NO AMBIENTE FÍSICO 

6.4.1. Impactos na Qualidade do Ar 

IN1 - Alteração da qualidade do ar resultante da emissão de partículas em suspensão (poeiras) 

relacionada com a movimentação de camiões e maquinaria 
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O projecto será implantado numa área já nivelada e compactada, não sendo por isso necessários 

trabalhos significativos de preparação do terreno. A emissão de partículas, durante a fase de 

construção resultará das actividades de limpeza da vegetação limitada a uma área relativamente 

pequena, obras civis em geral, assim como movimentação de camiões e maquinaria. Devido aos ventos 

ligeiros e as partículas em geral grosseiras, estas serão depositadas a curtas distâncias da fonte, sendo 

assim expectável que os impactos sejam localizados e limitados a área de influência directa.  

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativa - Directa 

Probabilidade Altamente Provável 4 

Gravidade Baixa 2 

Extensão Local 1 

Duração Curto-prazo 2 

Magnitude Negligenciável 5 

Significância Negligenciável 20 

Ocorrência Fase de instalação 

 

Medidas de Mitigação: 

Embora impactos negligenciáveis não requerem mitigação, devem ser implementadas boas praticas e 

estas incluem: 

• Minimizar a emissão de poeiras de áreas abertas onde exista armazenagem de materiais 

emissores de poeiras através do uso de barreiras de contenção e lonas de cobertura 

• Implementação de técnicas de supressão de poeiras nas áreas de maior emissão de poeiras, 

como por exemplo aspersão de superfícies desnudas; 

• Limitar o acesso aos locais da obra; 

• Impor restrições à velocidade dos veículos; 

• Minimizar a movimentação de terras; e 

• Manutenção regular da frota de veículos e do equipamento, evitando emissões excessivas de 

gases e partículas provenientes dos motores de combustão interna dos veículos e 

equipamentos. 

 

IN2 – Alteração da qualidade do ar pela emissão de compostos orgânicos voláteis 

Durante a fase de instalação, espera-se que as emissões gasosas sejam provenientes dos escapes dos 

veículos e equipamentos envolvidos na implantação da unidade contentorizada. As emissões serão 

libertadas perto do nível do solo e tem pouca flutuabilidade, o que inibe a dispersão.  

 

Na fase de operação, poderão constituir fontes de emissão dos COV’s, as actividades de descraga do 

produto e abastecimento de aeronaves. De entre os COV’s salientam-se o benzeno, o etilbenzeno, o 

tolueno e o xileno devido aos seus graus de toxicidade e maior potencial de danos a saúde dos 

trabalhadores. Estes compostos podem libertar um odor desagradável, ou não, susceptivel de causar 

desconforto como náuseas, tonturas, etc. e, em casos de exposição a longo prazo causar problemas de 

saúde. Na maioria dos casos, as pessoas vao parar de sentir estes efeitos quando não estiverem mais 

expostas e começarem a respirar ar fresco. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativa - Directa 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Moderada 3 

Extensão Local 1 

Duração Longo-prazo 4 

Magnitude Baixa 8 

Significância Baixa 24 

Ocorrência Fase de instalação e operação  

 

Medidas de Mitigação: 

• Garantir a manutenção regular de todos os veículos e equipamentos; 

• Cumprimento do Manual de Procedimentos de descarga de produtos da Air BP; 

• Instalação, operação e manutenção de equipamento de controlo e monitorização de emissões; 

• Efectuar uma medição inicial de emissões para estabelecer a situação de referência base de 

comparação com futuras monitorizações; 

• Monitorização periódica das emissões; 

 

6.4.2. Impactos no Ambiente Sonoro 

IN3 – Aumento nos níveis de ruido e Vibração derivado das obras de construção e operação to tanque 

AVGAS  

Na área de influência do Projecto as principais fontes de ruido advém de actividades rotineiras 

desenvolvidas no recinto aeroportuário. A implantação do projecto poderá implicar uma elevação nos 

níveis de ruido originado principalmente pela circulação e operação de maquinaria e obras de 

construção em geral. Na fase de operação as principais fontes de ruido constituem a movimentação 

dos camiões-cisterna e aeronaves durante o processo de descarga e abastecimento, respectivamente. 

Contudo, tratando-se de ruídos localizados e temporários, em horários específicos, dentro do 

aeroporto, pode ser afirmado que estes não constituirão um factor de preocupação.  

 

Natureza Negativa - Directa 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Moderada 3 

Extensão Local 1 

Duração Temporário 1 

Magnitude Negligenciável 5 

Significância Negligenciável  15 

Ocorrência Fase de instalação e operação  

 

Medidas de Mitigação: 

• Garantir que as PAPs são informadas atempadamente dos horários e duração das obras de 

instalação; 

• Garantir que a instalação tem lugar respeitando as regras estabelecidas, não existindo durante 

o período nocturno; 

• Instalação de equipamentos de baixa emissão de ruídos; 

• Nos casos em que seja impraticável reduzir os níveis de ruído relacionados com as actividades 

de instalação aos níveis dos padrões supracitados, apos a implementação de todas as medidas 
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razoáveis, devem sempre que possível, ser discutidas soluções alternativas com a(s) afectada(s) 

e executadas as medidas acordadas.  

 

6.4.3. Impactos no Solo 

IN4 – Contaminação do solo por derrames acidentais de combustíveis 

O uso de maquinaria (veículos, maquinaria pesada e equipamentos) durante a fase de instalação do 

projecto e as actividades de descarga do produto e abastecimento das aeronaves durante a fase de 

operação são actividades sujeitas a ocorrência de fugas e potenciais derrames, com potencial para 

contaminar o solo. 

 

Natureza Negativa - Directa 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Moderada 3 

Extensão Local 1 

Duração Longo-prazo 4 

Magnitude Baixa 8 

Significância Baixa 24 

Ocorrência Fase de instalação e operação  

 

Medidas de Mitigação: 

• Manutenção preventiva de todo o equipamento de modo a prevenir potenciais derrames; 

• Área de implantação do tanque construído em concreto armado e dotado de sistema de 

drenagem direccionado para o sistema separador de água e óleos; 

• O tanque devera estar solidamente instalado de modo que não possa se deslocar sob efeito de 

vibrações e trepidações provocadas por causas naturais ou artificiais; 

• O tanque devera ter um sistema de contenção secundaria para impedir a libertação 

descontrolada de combustível; 

• Instalação de válvulas anti transbordamento no tubo de descarga para os tanques; 

• As tubagens deverão ser instaladas ao abrigo de choques, devidamente apoiadas em suportes, 

de modo a conferir todas as garantias de resistência as accoes mecânicas e químicas; 

• Verificação visual, sempre que possível, de possíveis perdas e fugas; 

• Disponibilidade de mecanismos de recolha imediata de derrames; 

• Monitoramento regular dos reservatórios; 

• Em caso de ocorrência de derrame deve-se fazer isolamento e controle da fonte de derrame e 

recolha imediata, em caso de contaminação do solo, para tratamento; 

 

IN5 - Poluição resultante da gestão inadequada de resíduos 

As activiades de instalação e operação do tanque irão resultar na produção de resíduos sólidos de 

diferentes categorias nomeadamente: 

• De construção e eléctricos: entulhos, sacos, pedra, restos de asfalto, restos de cabos eléctricos, 

etc. 

• Urbanos resultantes das actividades levadas a cabo no escritório tais como caixas de papelão, 

papel, plástico de embalagens, etc. 
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• Perigosos: areia usada na contenção de derrames, óleos e restos de combustível retirados das 

caixas separadoras, etc. 

 

A deposição e gestão inadequada desses resíduos poderá resultar em poluição, proliferação de animais 

cinantrópicos, alteração da paisagem, podendo igualmente causar impactos negativos na saúde dos 

trabalhadores. Contudo, a Air BP possui uma política de gestão de resíduos a qual será devidamente 

implementada no projecto em questão. 

 

Natureza Negativa - Directa 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Moderada 3 

Extensão Regional 2 

Duração Longo-prazo 4 

Magnitude Baixa 9 

Significância Baixa 27 

Ocorrência Fase de instalação e operação  

 

Medidas de Mitigação: 

• A BP Air possui procedimentos de gestão de resíduos sólidos que seguem a hierarquia de 

gestão de resíduos. O mesmo deverá ser implementado e sua implementação fiscalizada 

• Deverá ser criado um programa de educação e sensibilização de forma a instruir todos os 

trabalhadores a efectuar uma deposição adequada dos resíduos e sensibilizar quanto a 

necessidade de preservação do meio ambiente e do seu papel como agentes activos na 

mudança de mentalidade; 

• Indicar e fornecer uma área dedicada ao armazenamento temporário de resíduos, tanto 

urbanos como perigosos, a qual deverá estar claramente identificada, delimitada e 

preparada para o armazenamento de cada tipo de resíduo;  

• Todos os recipientes destinados ao armazenamento do lixo deverão estar devidamente 

rotulados e claramente identificados de acordo com o tipo de resíduo (Matéria orgânica, 

Papel ou cartão, Entulho, Plástico, Vidro, Metal, Borracha, etc.). 

• Os recipientes deverão conter uma base plana de modo que fiquem firmes no chão, 

evitando deste modo o derrubamento do lixo; 

• Recolher e limpar regularmente os locais de depósito de resíduos para que não haja 

acumulação dos resíduos. 

• Todos os materiais perigosos devem ser manuseados de forma segura e responsável; 

• Os resíduos para os quais a hierarquia de gestão não puder ser implementada deverão ser 

tratados/eliminados de forma ambientalmente adequada;  

• Deve-se contratar uma empresa credenciada para fazer a remoção e deposição final 

adequada dos resíduos; 

• Garantir que os resíduos perigosos são transportados para um aterro licenciado para tal; 

 

 

6.5. IMPACTOS NO AMBIENTE BIOLÓGICO 

Não se prevêem impactos no Ambiente Biológico. O presente projecto ocorre dentro numa área 

profundamente alterada pela acção humana, dentro do recinto aeroportuário do Aeroporto 
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Internacional de Maputo. Não haverá necessidade de remoção de vegetação nem interferência com a 

Fauna ou efeitos sobre habitats. 

 

De realçar que os habitats da área de implantação do Tanque foram altamente marcados pela 

intervenção humana, não existindo actualmente vegetação original. Igualmente, não ocorre fauna 

indígena quer na área do projecto, quer nas áreas circunvizinhas, tratando-se de zonas já há décadas 

utilizadas como zonas urbanas e de serviços.  

 

A instalação da unidade contentorizada de AVGAS não terá impactos sobre plantas ameaçadas ou 

sensíveis, uma vez que estes serão erguidos numa área, onde não existem ou não tenham sido 

identificadas plantas ameaçadas ou sensíveis.  

 

Este projecto também não resultará em impactos indirectos, comuns a projectos de desenvolvimento, 

tais como por exemplo, promoção do desenvolvimento agrícola ou da exploração de espécies lenhosas 

para lenha e fabrico de carvão, e consequente perda de habitat.  

 

6.6. IMPACTOS NO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

IP1 – Criação de oportunidades de emprego 

Tanto durante a fase de instalação como na fase operacional, o projecto prevê a contratação de mão-

de-obra. A criação de emprego implicará uma melhoria das condições de vida da população na área de 

influência do projecto uma vez que poderá resultar no aumento da renda familiar. 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Positivo Directo 

Probabilidade Definitiva 5 

Gravidade Baixa 2 

Extensão Local 1 

Duração Permanente 5 

Magnitude Baixa 8 

Significância Moderada 40 

Ocorrência Fase de Instalação e Operação 

 

Medidas de Incrementação: 

• Sempre que possível, o proponente deverá assegurar que as actividades que dispensem o uso 

de mao-de-obra qualificada sejam atribuídas a população local; 

• De modo a evitar o levantamento de falsas expectativas, as oportunidades de emprego devem 

ser explicadas de uma maneira clara e realista. Deve-se fazer uma listagem dos postos de 

emprego disponíveis para mão-de-obra local, com indicação clara do número de postos de 

trabalho disponíveis, bem como duração e condições de trabalho e remuneração; 

• Garantir e promover a igualdade de oportunidades e não discriminação (raça, sexo, orientação 

sexual, religião, orientação política, etc.); 

• Garantir o cumprimento da Lei do Trabalho; e 

• Promover e implementar condições seguras de trabalho 
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IP2 – Desenvolvimento económico da Cidade de Maputo 

O projecto irá contribuir para o crescimento da economia nacional através do pagamento de 

impostos e licenciamentos. Acrescente-se a isso o estímulo a economia local e regional que ocorrerá 

como um processo natural resultante da criação de postos de trabalho e das oportunidades de 

negócio associadas ao empreendimento proposto. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Positivo Indirecto 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Insignificante 1 

Extensão Local 1 

Duração Permanente 3 

Magnitude Baixa 7 

Significância Baixa 21 

Ocorrência Fase de Instalação e Operação 

 

Medidas de Incrementação: 

• O proponente deve cumprir com as suas obrigações fiscais de acordo com os requisitos legais 

em vigor. 

 

IN6 – Expectativas exageradas em relação as oportunidades de emprego 

A divulgação das actividades de instalação e operação do Projecto poderá causar falsas expectativas 

em relação as oportunidades de emprego que possam ser criadas. Caso esta situação não seja 

adequadamente gerida, poderá resultar em descontentamento no seio da comunidade. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativa directa 

Probabilidade Definitiva 5 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Permanente 5 

Magnitude Moderada 10 

Significância Moderada 50 

Ocorrência Fases de Instalação e Operação 

 

Medidas de Mitigação: 

• Divulgar, de forma pública e atempada, o número de vagas e funções disponíveis, os critérios 

de elegibilidade, requisitos de contratação e períodos de trabalho previstos de forma a não 

levantar falsas expectativas; 

• Priorizar, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local para o maior número de 

funções possíveis.  
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IN7 – Riscos de acidentes de viação e atropelamentos devido ao aumento de tráfego e acesso ao local 

do projecto 

Durante a fase de instalação verificar-se-á um aumento do tráfego de veículos fazendo o transporte de 

materiais da obra, equipamentos, maquinaria e trabalhadores. Na fase de operação também se prevê 

um aumento de tráfego de veículos pesados, associado às operações de transporte do produto até ao 

local do projecto. Esta maior circulação de veículos poderá aumentar o risco de acidentes nas estradas 

utilizadas, especialmente dentro da cidade de Maputo. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativa directa 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Alta 4 

Extensão Regional 2 

Duração Permanente 5 

Magnitude Moderada 11 

Significância Baixa 33 

Ocorrência Fases de Instalação e Operação 

 

Medidas de Mitigação: 

• As vias definidas devem ser devidamente sinalizadas, incluindo a sinalização de trânsito 

aplicável; 

• O proponente deverá garantir a implementação de Boas Práticas para a Segurança na 

condução as quais devem contemplar os princípios de segurança para os condutores da 

empresa e dos prestadores de serviço, assim como um plano de gestão de circulação rodoviária 

destinado tanto para a circulação nas vias de acesso ao local do projecto como para a circulação 

dentro do terminal. A sua implementação deve ser precedida da formação do pessoal 

envolvido nas actividades de transporte; 

• O tráfego relacionado com o transporte de equipamentos/maquinaria mais pesada e grandes 

cargas, portanto sujeito a marcha lenta deve ser efectuado fora das horas de ponta. 

 

IN8 – Perda de postos de trabalho após a conclusão das obras do projecto 

Apos a finalização da fase de instalação, os postos de trabalho temporário serão encerrados e os 

trabalhadores assalariados serão dispensados. 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativa directa 

Probabilidade Definitiva 5 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Curto prazo 2 

Magnitude Moderada 7 

Significância Baixa 35 

Ocorrência Fases de Instalação 

 

Medidas de Mitigação 

• É importante que na fase de recrutamento de mão-de-obra local seja clarificada a natureza 

temporária dos postos de trabalho, bem como a duração prevista para cada posto; 
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• Os trabalhadores contratados devem estar claros sobre as disposições legais que orientam os 

seus contractos de trabalho, principalmente no que concerne ao término dos mesmos; 

• O proponente poderá apoiar na mitigação deste impacto através da implementação, durante 

o ciclo de vida do projecto, de programas de capacitação que permitam que a população tenha 

acesso a outras oportunidades de emprego ou mesmo as que possam ser criadas na fase de 

operação. 

 

6.7. IMPACTOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE SAUDE E SEGURANÇA 

OCUPACIONAL 

IN9 – Riscos de acidentes e incidentes nas obras de instalação 

A realização de obras de instalação comporta uma série de riscos relacionados com as actividades de 

instalação, manuseio dos diferentes materiais, equipamentos e maquinaria. Estes riscos estão 

presentes em todas as actividades de instalação estando expostos aos mesmos, os trabalhadores das 

obras assim como quaisquer visitantes ao local. As causas mais comuns de acidentes são as quedas de 

alturas, as quedas de objectos, os esmagamentos, o aprisionamento por equipamento de arranque ou 

em movimento, as electrocussões, os soterramentos, os choques de veículos e de objectos. 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativo 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Curto prazo 2 

Magnitude Baixa 7 

Significância Baixa 21 

Ocorrência Fase de Instalação 

 

Medidas de Mitigação: 

• Implementar as normas de saúde e segurança no trabalho (SST) que inclua uma política de SST, 

uma estrutura de organização para implementar essa política, um programa de 

implementação, um programa de monitoria e de feedback do êxito dessa implementação, um 

plano de acção para melhoria contínua, um plano e programa de formação e comunicação; 

• Providenciar aos trabalhadores Equipamento de Protecção Individual (EPI) e assegurar o seu 

uso; 

• Criar no local da obra condições para oferecer cuidados de Primeiros Socorros, incluindo kits 

de Primeiros Socorros para o tratamento de pequenas lesões ou para a prestação de primeiros 

cuidados a trabalhadores gravemente feridos ou doentes; 

• Garantir que os kits de Primeiros Socorros estejam devidamente identificados e sob 

responsabilidade de um profissional qualificado para prestar os Primeiros Socorros, devendo 

ser regularmente inspeccionados; 

• Garantir condições para a remoção, para atendimento médico especializado em unidade de 

saúde, de trabalhadores que sofreram um acidente ou doença súbita;  
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• Nomear e preparar um responsável para lidar com os casos de emergência no local da obra; 

este responsável deve ser claramente identificado para os restantes trabalhadores; 

• Fornecer a todos os visitantes EPI e informação sobre as regras a serem seguidas; e 

• Garantir que todas as condições de assistência à saúde dos trabalhadores, acima referidas 

sejam definidas com o apoio das autoridades de saúde locais. 

 

IN 10 – Potencial Contaminação por COVID 19 

As actividades de construção poderão implicar um contingente de trabalhadores aglomerados nos 

locais das obras, o que pode elevar o risco de contágio por COVID-19. Com as medidas de mitigação e 

prevenção adequadas, este impacto poderá ter significância muito baixa. 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativo 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Curto prazo 2 

Magnitude Baixa 7 

Significância Baixa 21 

Ocorrência Fase de Instalação 

 

Medidas de Mitigação: 

Face à nova realidade associada à pandemia da COVID-19, acções específicas de prevenção da doença 

deverão ser a adoptadas em todas as actividades que requeiram um contingente elevado de pessoas a 

trabalhar num mesmo local. Algumas acções específicas de gestão são: 

• Antes do início da fase de Construção, o Empreiteiro em coordenação com o Proponente do 

Projecto deverá desenvolver e implementar um Plano de Acção que defina o estabelecimento 

de parcerias com o sector da saúde e outras instituições relevantes para realização de acções 

de sensibilização (nas escolas, bairros e locais de culto, por exemplo) sobre a COVID-19;  

• Seguir rigorosamente as medidas impostas nos decretos presidenciais associados ao Estado de 

Emergência e Estado de Calamidade Pública;  

• Dentre outras acções definidas nos decretos, evitar aglomerações não só no local das obras 

como também nas envolventes (aglomerações associadas a prestação de serviços ao Projecto);  

• Garantir que todas as medidas de prevenção estejam devidamente sinalizadas nos locais das 

obras e sejam de cumprimento obrigatório; e 

• Fornecimento de equipamento de protecção específico para a COVID-19 tais como máscaras e 

estações de lavagem de mãos equipadas com água e sabão e, onde necessário, álcool em gel; 

• Sensibilização dos trabalhadores para a vigilância e testagem voluntária em casos de 

sintomalogia de COVID-19. 

 

IN11 - Possibilidade de ocorrência de acidentes, doenças e fatalidades ocupacionais 

Durante a instalação e operação d existe a probabilidade de acidentes, doenças e fatalidades 

decorrentes da operação de equipamento e manuseio de produtos químicos. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativo 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Curto prazo 2 

Magnitude Baixa 7 

Significância Baixa 21 

Ocorrência Fases de Instalação e operação 

 

Medidas de Mitigação 

• Implementar as normas de saúde e segurança no trabalho (SST) que inclua uma política de SST, 

uma estrutura de organização para implementar essa política, um programa de 

implementação, um programa de monitoria e de feedback do êxito dessa implementação, um 

plano de acção para melhoria contínua, um plano e programa deformação e comunicação; 

• Providenciar aos trabalhadores Equipamento de Protecção Individual (EPI) e assegurar o seu 

uso; 

• Garantir que os kits de Primeiros Socorros estejam devidamente identificados e sob 

responsabilidade de um profissional qualificado para prestar os Primeiros Socorros, devendo 

ser regularmente inspecionados; 

• Garantir condições para a remoção, para atendimento médico especializado em unidade de 

saúde, de trabalhadores que sofreram um acidente ou doença súbita; 

• Nomear e preparar um responsável para lidar com os casos de emergência no local; este 

responsável deve ser claramente identificado para os restantes trabalhadores; 

• Fornecer a todos os visitantes EPI e informação sobre as regras a serem seguidas; 

• Garantir que todas as condições de assistência à saúde dos trabalhadores, acima referidas 

sejam definidas com o apoio das autoridades de saúde locais; 

• Formação periódica para todos os trabalhadores em saúde e segurança ocupacional; 

• Inclusão de exercícios/simulações periódicos (ex.º ocorrência de incêndios) nos procedimentos 

de emergências; e 

• Todos os trabalhadores em risco devem usar máscaras respiratórias sobre o nariz e a boca, de 

modo a diminuir a aspiração de gases, fumos e poeiras. 

 

IN12 – Risco de queimaduras e perda de vidas, danos e perda de bens e instalações  

O manuseamento inadequado de fontes de ignição entre outras ações operacionais mal geridas 

durante as actvidades de descarga do combustível e abastecimento das aeronaves podem originar 

explosões e incêndios que poderão chegar a medias e/ou grandes proporções tendo como 

consequências queimaduras, perda de vidas, bens e instalações. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativo 

Probabilidade Provável 3 

Gravidade Alta 4 

Extensão Local 1 

Duração Longo prazo 4 

Magnitude Baixa 9 

Significância Baixa 27 

Ocorrência Fase de operação 

 

Medidas de Mitigação: 

• Sinalização de proibição de uso de fontes de ignição sem a devida permissão nas áreas sujeitas a 

existência de atmosferas inflamáveis   

• Instalações devidamente equipadas com equipamentos de combate a incêndio que atendam às 

especificações técnicas reconhecidas internacionalmente para o tipo e quantidade de materiais 

inflamáveis e combustíveis armazenados; 

• Treinamento específico e regular aos trabalhadores na prevenção e uso de equipamentos de 

combate a incêndios e evacuação; 

• Inclusão de exercícios e simulações periódicas nos procedimentos de emergência, os 

procedimentos podem incluir actividades de coordenação com as autoridades locais e instalações 

vizinhas; 
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7. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

Baseando-se na avaliação dos potenciais impactos e as medidas de mitigação associadas, foi preparado 

um Plano de Gestão Ambiental (PGA). Este plano é parte do Volume 2 deste relatório. 

Os principais objectivos do Plano de Gestão Ambiental (PGA) foram: 

• Garantir conformidade com a legislação ambiental; 

• Identificar e descrever de meios para assegurar uma implementação efectiva das medidas de 

mitigação; 

• Especificação dos papéis e responsabilidades pela gestão ambiental, monitoria e auditoria 

ambientais.  

O Plano inclui recomendações gerais e específicas, que irão estabelecer a base para a mitigação, gestão 

e monitora dos potenciais impactos ambientais identificados no EAS, como abaixo especificado: 

• Medidas para prevenir/mitigar os impactos negativos identificados, a fim de minimizar os impactos 

ambientais e sociais adversos do projecto; 

• Medidas para incrementar os impactos positivos do projecto para maximizar os benefícios 

potenciais do projecto; 

• Medidas correctivas (para impactos reversíveis) para assegurar a reposição de condições 

ambientais prévias condições (antes da interferência das actividades do projecto) 

• Medidas de monitoria para monitorizar a eficácia das medidas de mitigação. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

• Não existem questões fatais associadas ao projecto.  

• A maior parte dos impactos no ambiente biofísico foram avaliados como sendo negligenciáveis, 

com alguns de significância baixa a moderada. Com a implementação das medidas de gestão 

propostas, nenhum dos impactos possui uma elevada significância. 

• A implementação das medidas de mitigação recomendadas é considerada adequada para garantir 

a protecção ambiental e a segurança das comunidades.  

• O projecto resultará na criação de postos de trabalho nacionais constituindo um impacto positivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Air BP Moçambique, Lda. (doravante designada por BPMZ), é uma empresa do sector energético que 

se dedica a armazenagem e venda a retalho de combustíveis e lubrificantes em Moçambique. 

 

A Air BP, abastece actualmente o Aeroporto Internacional de Maputo com JET A-1 e AVGAS, a partir do 

depósito existente da Air BP. O depósito é muito antigo e os tanques subterrâneos representam um 

risco para o meio ambiente. O uso contínuo dos tanques actuais pode resultar em perda de estoque, o 

que causará danos ambientais e de reputação para a Air BP. Nesse âmbito, há um plano de 

descomissionamento dos tanques antigos e implantação de uma unidade contentorizada de AVGAS 

para abastecimento de aeronaves cujo o valor de investimento inicial é estimado em 6 416 104,20 MZN 

(seis milhões, quatrocentos e dezasseis mil, cento e quatro meticais e vinte centavos). 

 

Na sequência da submissão da documentação de Instrução de Processo ao Serviço de Actividades 

Económicas da Cidade de Maputo (SAECM), a actividade foi classificada como de Categoria B.  

Os Termos de Referência (TdR) preparados para o Estudo Ambiental Simplificado, e submetidos à 

SAECM em cumprimento do estipulado no artigo 12 do Regulamento sobre o Processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental (Decreto no 54/2015 de 31 de Dezembro) para projectos de Categoria B, foram 

aprovados. 

 

O presente documento constitui o Plano de Gestão Ambiental (PGA), elaborado como parte do relatório 

de EAS para o projecto de implantação e operação de um Tanque AVGAS no Aeroporto Internacional 

de Maputo. Este contém provisões e indicações para a implementação de medidas necessárias para 

evitar, minimizar ou remediar impactos ambientais negativos e optimizar os impactos positivos. O PGA 

é um documento a ser cumprido pela Air BP Moçambique, pelos empreiteiros e subempreiteiros e 

todas as partes envolvidas na construção e operação do Tanque AVGAS. 

 

1.1. O PROPONENTE DO PROJECTO 

BP Moçambique 

Limitada (BPMZ) 

 
 

Av. Sociedade de Geografia 

Prédio Hollard, 

Talhão 269-A, 3º andar 

Caixa Posto 854 

Maputo - Moçambique 

Telefones: +258 21 325021/5 

Fax: +258 21 326042 

Contacto: 

Sr. Martinho P.A. Guambe 

(Director Geral) 
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1.2. O CONSULTOR AMBIENTAL 

 

 

 

Rua de Kassuende, 296 

Maputo, Moçambique 

Tel.: +258 21499636  

Fax: +258 21493019 

Website: www.impacto.co.mz 

Contacto: 

Luciana Santos 

lsantos@impacto.co.mz 

Directora Técnica 

 

 

2. ÂMBITO E OBJECTIVO DO PGA 

Os princípios enunciados no presente PGA são aplicáveis a construção e operação do Tanque de AVGAS 

no Aeroporto Internacional de Maputo e serão incorporados nos contractos entre a BPMZ e as 

empresas e indivíduos contratados para executar quaisquer actividades na área sob consideração, no 

contexto do presente projecto. 

 

Os objectivos principais de um PGA são: 

• Providenciar a BPMZ informação que facilite a avaliação objectiva das questões ambientais 

relevantes associadas a construção e operação do Tanque de AVGAS a instalar; 

• Conformidade com a legislação e directrizes ambientais;  

• Identificação e descrição de meios para assegurar a implementação efectiva de medidas de 

mitigação;  

• Providenciar segurança aos reguladores e intervenientes que os seus requisitos em termos de 

desempenho ambiental e social serão cumpridos;  

• Realizar monitoria para providenciar segurança que as conclusões do EAS sejam válidas;  

• Especificar os papéis e responsabilidades pela gestão ambiental, monitoria e auditoria 

ambientais;  

• Providenciar um quadro para a auditoria e inspecção da conformidade para assegurar ao 

proponente e às autoridades reguladores que as medidas identificadas em relação ao 

desempenho ambiental sejam cumpridas e os compromissos de AIA sejam implementadas  

 

A PGA inclui recomendações gerais e específicas que irão estabelecer a base de mitigação, gestão e 

monitoria dos potenciais impactos ambientais identificados no EAS, como abaixo identificados: 

• Medidas para prevenir/mitigar os impactos negativos identificados, a fim de minimizar os 

impactos ambientais e sociais adversos do projecto;  

• Medidas para incrementar os impactos positivos do projecto para maximizar os potenciais 

benefícios do projecto;  

• Medidas correctivas (para impactos reversíveis) a fim de assegurar a reposição das condições 

ambientais anteriores (antes da interferência das actividades do projecto); Medidas de 

monitoria para monitorizar a eficácia das medidas de mitigação.  

 

 

http://www.impacto.co.mz/
mailto:lsantos@impacto.co.mz
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2.1. PRINCÍPIOS DE GESTÃO AMBIENTAL 

A BPMZ deve operar considerando a hierarquia de mitigação dos impactos ambientais, visando evitar 

ou minimizar impactos negativos e optimizar os impactos positivos, decorrentes da sua actividade, no 

ambiente físico, biológico e socioeconómico. Este processo deverá igualmente garantir a manutenção 

da saúde e a segurança de todas as pessoas envolvidas nas actividades de construção e operação e da 

população em geral. Este compromisso deve ser assumido numa abordagem “top to bottom” o que 

significa que, todos os níveis da empresa começando pela administração e estendendo-se a todas as 

partes envolvidas nas actividades do projecto, devem assumir este compromisso e trabalhar no sentido 

de garantir o seu cumprimento. 

 

 

Princípio A: Consciência Ambiental e Preservação 

A BPMZ deverá adoptar uma atitude responsável em relação a assuntos ambientais e compromete-se 

a garantir que o empreiteiro e quaisquer outras empresas contratadas para a construção e operação 

do projecto assumam as suas responsabilidades. As diferentes fases do projecto deverão tomar em 

consideração os factores ambientais e não degradar, na medida do possível, as condições ambientais e 

as condições ecológicas prevalecentes no local. Assuntos ambientais irão formar parte dos acordos 

contratuais a serem assinados entre o proponente e os empreiteiros.  

 

 

Princípio B: Mitigação dos Impactos Negativos  

Todas as actividades relacionadas com o ciclo de vida do projecto irão incluir medidas de mitigação 

apropriadas para assegurar que os impactos ambientais negativos estão a ser devidamente mitigados, 

geridos e monitorizados e que os impactos positivos estão a ser incrementados. A mitigação implica a 

identificação das melhores opções a serem adoptadas, a minimização ou eliminação dos impactos 

negativos, salientando os benefícios relacionados com o projecto proposto e a protecção de direitos 

públicos e individuais.  

 

 

Princípio C: Responsabilidade Ambiental  

A BPMZ assume plena responsabilidade por implementar e controlar as acções prescritas para gerir os 

impactos ambientais. O proponente ou outras empresas subcontratadas irão monitorizar os factores 

ambientais durante as diferentes fases de desenvolvimento do projecto, incluindo a implementação 

das medidas de mitigação, tal como necessário.  

 

O Empreiteiro responsável pelas actividades de construção será legalmente obrigado a cumprir com o 

PGA. Enquanto o PGA fornece informação básica, a BPMZ deverá verificar a exactidão de qualquer 

informação fornecida e, independentemente de qualquer inexactidão ou omissão, cumprir o quadro 

referencial e os padrões. A BPMZ irá monitorizar/auditar a conformidade com o PGA, incluindo o 

quadro referencial e os padrões aplicáveis ao projecto.  

 

Os papéis e responsabilidades de cada parte envolvida estão descritos no Capitulo 4 – Estrutura de 

Gestão Ambiental. 
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2.2. ACTUALIZAÇÕES, REVISÕES E VALIDADE DESTE PGA 

As especificações do presente PGA foram estabelecidas visando alcançar a melhor protecção ambiental 

possível com base nas melhores práticas. É de salientar que, sempre que exista a necessidade de 

alteração de processos operacionais, o PGA deve sofrer uma revisão e actualização para espelhar estas 

alterações.  

 

De acordo com o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental, a Licença 

Ambiental é válida por um período de 5 anos, renováveis por igual período. Para tal, dever-se-á 

submeter junto do Ministério de Terra e Ambiente – MTA um requerimento para sua renovação e 

actualização 6 meses antes da data de caducidade da mesma. O MTA indicará qual o processo a seguir, 

sendo o mais comum a actualização do PGA. É importante ressaltar que o PGA é um documento 

dinâmico, continuamente revisto e actualizado/melhorado. 

3. LEGISLAÇÃO E PADRÕES RELEVANTES  

Os instrumentos legais nacionais e internacionais relevantes a gestão ambiental das actividades 

associadas ao projecto estão listados no Relatório do EAS, Volume I. 

 

4. ESTRUTURA DE GESTÃO AMBIENTAL 

4.1. RESPONSABILIDADES  

A estrutura organizacional geral para a gestão ambiental identifica e define as responsabilidades e 

autoridades das várias organizações e indivíduos envolvidos no projecto. 

 

4.1.1.  BPMZ 

A BPMZ é o principal interveniente na implementação deste Plano de Gestão Ambiental. No entanto, 

serão atribuídas responsabilidades individuais as outras partes envolvidas na implementação do 

Projecto. 

 

A BPMZ deve garantir que as actividades relacionadas com as obras de construção e operações sejam 

realizadas em concordância com as recomendações deste PGA. A BPMZ funcionará com base no 

princípio de respeito pelos padrões e procedimentos locais, pelas comunidades e estruturas locais, 

pelas terras e recursos existentes, pela legislação Moçambicana e pelos padrões e directrizes 

internacionais. 

 

A BPMZ deverá realizar inspecções ambientais, sociais e de saúde e segurança regulares e elaborar 

relatórios que permitam monitorizar e avaliar o desempenho em relação às medidas e objectivos 

estabelecidos. A BPMZ deve gerir as actividades das várias fases do projecto de tal forma que o 

ambiente, a saúde e segurança dos trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidades locais e do 

público em geral, sejam protegidos. Para este fim, a BPMZ deve: 
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• Designar pessoal para apoiar aos compromissos em relação à segurança, saúde e protecção do 

ambiente; 

• Garantir a implementação do PGA, a sua entrega a todos os empreiteiros, subempreiteiros, 

supervisores e trabalhadores em geral e assegurar que seja realizado um treino relevante, o 

qual garanta a compreensão dos requisitos do PGA; 

• Assumir responsabilidade global para a implementação do PGA, assegurando que ela esteja de 

acordo com todos os requisitos legais e contratuais;  

• Informar gestores, empreiteiros, supervisores e trabalhadores sobre os requisitos de 

segurança, saúde e ambiente e responsabilizá-los para implementá-los; 

• Monitorizar, avaliar e submeter relatórios sobre o desempenho dos empreiteiros nas áreas de 

segurança, saúde e protecção ambiental; 

• Assegurar que serão elaborados relatórios trimestrais e submetidos ao DINAB; 

• Assegurar que relações com as partes interessadas e afectadas ocorrem de acordo com os 

princípios de cordialidade e interesses mútuos previstos na legislação Moçambicana; 

• Assumir a responsabilidade global para garantir que quaisquer inconformidades com o PGA 

sejam plenamente corrigidas através da implementação de medidas correctivas; 

• Assegurar que os trabalhadores sejam treinados em procedimentos ambientais e de Segurança 

Ocupacional antes do início da construção e operação do Tanque de AVGAS, incluindo 

procedimentos de resposta a emergências e o uso seguro de equipamentos; 

• Assegurar que exista um Plano de Resposta de Emergência e que as boas práticas internacionais 

tenham sido incluídas, onde for apropriado; 

• Adquirir os certificados, autorizações, licenças e aprovações necessárias das autoridades 

relevantes antes do início das actividades de construção; e 

• Preparar relatórios sobre incidentes (emergências, tais como maiores fugas e derrames, 

descargas, explosões, etc.) e entregar às autoridades relevantes e intervenientes chave, como 

for apropriado. 

 

4.1.2. EMPREITEIROS E SUB-EMPREITEIROS 

A BPMZ irá assegurar, através de uma zelosa selecção e gestão do empreiteiro, que o empreiteiro 

cumpra os requisitos do PGA durante as fases de construção e operação, onde as provisões sejam 

relevantes aos papéis e responsabilidades do empreiteiro.  

 

O empreiteiro seleccionado será nomeado de acordo com a política de contratação da BPMZ. Como 

parte do processo de selecção, o empreiteiro seleccionado terá que demonstrar à BPMZ como irá 

garantir a conformidade com os requisitos do PGA antes da mobilização do projecto. Espera-se também 

do empreiteiro seleccionado, que demonstre o seu compromisso com o PGA a todos os níveis da sua 

própria estrutura de gestão. O empreiteiro seleccionado terá de identificar indivíduos responsáveis 

para aspectos de ambiente, saúde e segurança durante a construção.  

 

O empreiteiro seleccionado será responsável pelo treinamento relevante do seu pessoal e por 

assegurar que este seja plenamente qualificado, suficientemente experimentado e certificado de 

acordo com os requisitos contratuais para os trabalhos, para os quais foi contratado.  
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O empreiteiro deverá ser sujeito às seguintes obrigações:  

• Estabelecer a ligação e responder aos representantes da BPMZ em todos os aspectos 

relevantes para a implementação do PGA; 

• Observar as medidas de mitigação ambientais definidas no presente PGA e aplicar técnicas, 

práticas e métodos que irão assegurar o bom cumprimento do PGA. O empreiteiro irá, em 

geral, minimizar danos ambientais, gerir resíduos sólidos, evitar poluição, prevenir a perda ou 

destruição de recursos naturais e minimizar os efeitos em outras actividades presentes na área; 

• Organizar o trabalho, planos, transporte e equipamento necessários para executar as 

actividades de maneira que possa cumprir os requisitos ambientais; 

• Assegurar que as actividades sejam desempenhadas em conformidade com os Planos de 

Projecto, o Contracto e os requisitos ambientais estabelecidos neste PGA; 

• Prevenir ou minimizar a ocorrência de acidentes e incidentes que possam causar danos ao 

ambiente, prevenir ou minimizar os efeitos de tais acidentes e repor as condições ambientais 

a um estado que se assemelhe, o mais possível, à condição antes do acidente; 

• Comunicar, através dos canais estabelecidos no EAS, quaisquer condições imprevistas que 

possam forçar mudanças na implementação da construção; 

• Se as autoridades considerem que as actividades de construção, executadas pelo empreiteiro, 

estejam a causar danos ambientais inaceitáveis, o empreiteiro deverá imediatamente consultar 

as autoridades competentes e a BPMZ para acordar sobre as medidas de minimização a serem 

implementadas. As medidas acordadas deverão ser implementadas o mais rápido possível, a 

fim de evitar danos subsequentes e consertar quaisquer danos que possam ter ocorrido; 

• Ser aberto em relação ao cumprimento das auditorias ambientais periódicas pela BPMZ ou por 

quaisquer entidades governamentais relevantes e providenciar a informação necessária para 

este objectivo. Por outro lado, o empreiteiro deverá realizar as suas próprias auditorias, a fim 

de assegurar a implementação do PGA.  

 

 

4.1.3. EQUIPA DE SAUDE, SEGURANÇA, PROTECÇÃO E AMBIENTE 

A BPMZ possui uma equipa do nível de gestão dedicada a aspectos de saúde, segurança, protecção e 

meio ambiente durante as suas operações do posto. Essa equipa é composta por dois elementos 

principais de liderança, conforme apresentado na Figura abaixo, a quem deverão reportar os 

representantes das equipas operacionais envolvidas no Projecto. Esses trabalhadores, bem como os da 

área ambiental e de ligação com as comunidades, deverão estar envolvidos na gestão e monitorização 

da implementação das tarefas sociais e ambientais recomendadas no PGA. 

 

Atribuições específicas para cada um dos membros da equipa de SSPA são descritas nos subcapítulos 

que se seguem. 
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Figura 10: Organigrama da Equipa de SSPA da BPMZ 

 

 

 

 

4.1.3.1. GESTOR/COORDENADOR DE SSPA 

O Gestor/Coordenador de SSPA tem como principal responsabilidade a monitoria das actividades do 

posto de abastecimento e é responsável por:  

• Certificar a conformidade com as medidas do PGA e submeter relatórios à BPMZ, ao MIREME 

(DNHC) e ao MITADER (DINAB e AQUA) em relação ao grau de implementação do presente 

PGA; 

• Assegurar que as empresas subcontratadas estejam informadas e que assumam 

responsabilidade pela aplicação das recomendações do PGA; 

• Providenciar relatórios quando for considerado necessário, os quais incluem uma avaliação da 

conformidade com o PGA e deviam ser submetidos à BPMZ, ao MIREME (DNHC) e ao MITADER 

(AQUA e DINAB); 

• Providenciar documentação e informação aos Auditores Ambientais; 

• Assegurar e facilitar uma ligação permanente entre as instituições relevantes (MIREME – DNHC 

e ao MTA – DINAB e AQUA); 

O Gestor/Coordenador de SSPA deve também, numa base regular e no tempo requerido, comunicar e 

consultar com a BPMZ em relação ao progresso e qualquer desacordo significante pelo contratado ou 

os seus subcontratados e os passos a seguir ou propostos para a sua correcção. 

 

4.1.3.2. GESTOR DO TANQUE 

O Chefe do Tanque AVGAS  tem como principais atribuições: 

• Responsabilidade global por assegurar que todas as componentes do PGA, que estão sob a 

responsabilidade directa do Gestor do Posto, dos contratados e/ou os subcontratados, estão a 

ser plenamente implementadas. 

• Garantir e participar em revisões regulares do Plano de Gestão Ambiental. 

Gestor/ Coordenador de SSPA

Gestor do Tanque/Posto
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• Receber os relatórios do Gestor/Coordenador de SSPA e assegurar que as conclusões e 

recomendações sejam respondidas e correctamente implementadas. 

• Assegurar que qualquer não-conformidade seja comunicada. 

• Assegurar que as não-conformidades sejam corrigidas dentro do quadro temporal necessário 

e que as soluções de mitigação sejam efectivamente implementadas. 

• Assegurar que os contratados e/ou os subcontratados cumpram as suas obrigações ambientais. 

 

4.1.4. AUDITORES INDEPENDENTES 

É a responsabilidade do MTA (AQUA) realizar auditorias independentes visando a conformidade com 

as medidas de mitigação apresentadas neste relatório. A BPMZ poderá desempenhar um papel 

importante na capacitação do pessoal do Governo em relação ao entendimento deste tipo de projectos 

e na realização de auditorias ambientais confiáveis. 

 

No entanto, a BPMZ poderá auditar os contratados para assegurar a conformidade com o PGA e com 

os princípios de Meio Ambiente, Saúde, Protecção e Segurança da BPMZ. As tarefas da auditoria 

incluem: 

• Realizar auditorias ambientais durante o período previsto de contracto, consistindo em visitas 

ao local de actividades e na análise dos relatórios de monitoria existentes. 

• Identificar as acções correctivas necessárias de acordo com as exigências do Plano de Gestão 

Ambiental. 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO DO PGA 

O PGA deve ser implementado ao longo de todas as fases do projecto. Os detalhes e acções necessárias 

para a implementação das medidas de mitigação encontram-se apresentados na forma de um Plano 

de Acção, na Tabela 1. 

 

O plano indica a organização responsável pela tomada de medidas específicas e estabelece parâmetros 

para o acompanhamento da aplicação destas medidas. A implementação do PGA será da 

responsabilidade da BPMZ. 

 

5.1. COMPETÊNCIA E CAPACITAÇÃO 

A BPMZ e todos os contratados e subcontratados serão responsáveis pela formação, educação e 

capacitação de todos os funcionários, sobre os procedimentos de emergência e implementação dos 

requisitos do PGA. Diferentes abordagens podem ser consideradas para atingir este fim, incluindo a 

formação de indução, campanhas de sensibilização, o uso de cartazes educativos, entre outros.  

 

Durante as sessões de formação, devem ser apresentados e discutidos os seguintes princípios: 

 

• Procedimentos de Operações 
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• Manual de descrição de tarefas de Operações 

• Manual de descrição de tarefas de Manutenção 

• Manual de procedimentos de emergência – Planos de simulação de emergência 

• Ferramenta de gestão de risco no trajecto aero-instalação, placa, aero-instalação 

• Planos de continuidade de negócio  

• Regras de Ouro de segurança da BP 

• Regras de ouro de segurança da Air BP para Operadores, Supervisores e Superintendentes 

• Política de EPI (equipamento de proteção individual) da Air BP 

• Política de gestão de álcool e drogas 

• Política de gestão de resíduos 

• Planos de Manutenção preventiva de equipamentos móveis e fixos. 

• Guia de requisitos para cumprimento dos padrões de equipamento móvel  

• Teste periódicos de aptidão física e mental dos trabalhadores 

• Planos de indução e formação do pessoal 

• Auditorias internas 

• Auditorias externas 

 

5.2. VERIFICAÇÃO, MONITORIA E FEEDBACK  

A BPMZ será responsável pela monitoria e tomada de decisão sobre todos os assuntos operacionais de 

Saúde, Segurança, Protecção e Ambiente. Deverão ser levadas a cabo pela BPMZ verificações regulares 

que, além de avaliar os aspectos operacionais e de acompanhamento, irão avaliar o cumprimento dos 

objectivos e metas acordadas, bem como a eficácia do PGA e sua implementação. 

 

O PGA será portanto sujeito a revisão contínua e actualização para garantir que continue a ser 

adequado a todos os aspectos das actividades relacionadas com o tanque AVGAS e abastecimento de 

aeronaves. 

 

Todas as conclusões serão analisadas pelas equipas relevantes da BPMZ e, onde acções correctivas 

forem necessárias, serão desenvolvidas e implementadas acções (com responsabilidade designada e 

calendário) de forma a obter a melhoria contínua no desempenho. 

5.3. INSPECÇÕES E AUDITORIAS 

As acções de inspecção e auditorias internas devem ser realizadas periodicamente para verificar e 

registar o cumprimento das operações da BPMZ com os requisitos do PGA. 

 

De acordo com o Decreto nº 25/2011 de 15 de Novembro, que aprova o Regulamento sobre o Processo 

de Auditoria Ambiental, a auditoria ambiental pode ser pública ou privada. A auditoria pública é 

realizada pelo Ministério que superintende o sector do Ambiente, ou seja, cabe ao MTA (mais 

concretamente à Agencia Nacional de Controlo da Qualidade Ambiental – AQUA) e/ou à sua direcção 
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provincial, neste caso a DINAB, realizar auditorias independentes para verificar a conformidade com as 

medidas de mitigação expressas neste relatório.  

 

Por outro lado, a auditoria privada é realizada por pessoa singular ou colectiva que não tenha 

participado como consultor ambiental no processo de AIA, na actividade em questão, e é contratada 

pelo Proponente. Neste contexto, a BPMZ poderá contratar um Auditor Independente acreditado para 

verificar o processo de forma independente e preparar relatórios de auditoria. É de realçar que nas 

actividades de categoria A e B, a auditoria privada é realizada pelo menos uma vez por ano. 

 

5.4. ACÇÕES CORRECTIVAS E DE MELHORIA 

A BPMZ deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para a identificação e 

gestão de não-conformidades reais ou potenciais, e para estabelecer acções correctivas e preventivas.  

Tais procedimentos deverão especificar meios para: 

• Identificar e corrigir não-conformidades, e implementar acções para mitigar os seus impactos 

ambientais; 

• Identificar acções, prazos, responsabilidades específicas e canais de notificação; 

• Avaliar a necessidade de implementação de acções preventivas e a sua eficácia; 

• Registar os resultados das acções correctivas e preventivas implementadas e rever a sua 

eficácia. 

 

As medidas correctivas podem resultar: 

• Na implementação de uma acção específica para remediar a(s) deficiência(s) identificada(s); 

• Numa alteração dos padrões de desempenho ou dos objectivos estabelecidos no PGA; 

• Numa sequência de documentos comprovativos que podem ser auditados. 

 

Na eventualidade de uma situação que necessite de acções correctivas, para as quais não existam 

disposições no PGA, a Equipa de SSPA deve recomendar as acções necessárias para minimizar o impacto 

ambiental e apresentar uma justificação através de um relatório por escrito. O relatório deve ser 

arquivado e, se necessário, usado como base para alteração do PGA. A monitoria contínua e a 

identificação de acções preventivas e correctivas por parte da BPMZ e seus contratados irá contribuir 

para implementação das alterações com vista a uma contínua melhoria do desempenho ambiental do 

posto de abastecimento de aeronaves. 

5.5. NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES E RELATÓRIOS 

O Gestor do Tanque/Posto deverá notificar o Gestor/Coordenador de SSPA imediatamente após 

qualquer incidente ambiental ou social na sua área de actuação. A BPMZ deve garantir que todos os 

incidentes ambientais e sociais sejam devidamente documentados e que as partes relevantes sejam 

notificadas.  

 

A BPMZ deve estabelecer um procedimento documentado para a investigação e registo de incidentes 

e não conformidades ambientais que ocorram no projecto, para assegurar a investigação adequada de 
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cada incidente de não conformidade detectado para que sejam tomadas as necessárias medidas 

correctivas. 

Os pontos e informação indicados abaixo devem ser resolvidos e registados: 

• Hora, data, local e natureza do incidente; 

• Acções correctivas e preventivas implementadas e por quem. 

 

5.6. GESTÃO DE ALTERAÇÕES  

Poderão ocorrer alterações aos processos operacionais do tanque AVGAS e consequentemente do 

posto de abastecimento de aeronaves. Nesses casos a BPMZ deverá implementar um procedimento 

formal para registar e gerir tais alterações. O processo poderá incluir 2 níveis: 

 

• Significância Moderada: quando a alteração é considerada como material, mas está dentro dos 

limites do projecto, definidos e contidos no PGA. Estas podem exigir pequenas alterações ao 

PGA e pesquisas adicionais ou avaliações ambientais e sociais; 

 

• Significância Alta: quando uma alteração futura significativa conduz a uma divergência em 

aspectos-chave do PGA. Nestes casos, é necessária uma avaliação dos impactos derivados na 

alteração e identificação de medidas de mitigação.   

 

Todas as alterações ao PGA deverão ser assinaladas, incluindo os detalhes da alteração, data de 

alteração e nome da pessoa responsável pela revisão.  

 

O sector de SSPA da BPMZ deve certificar-se que todas as modificações sejam comunicadas, explicadas 

e discutidas com as partes afectadas (ou seja as autoridades, os contratados, e qualquer parte 

directamente afectada que solicite informação).  

 

Caso seja efectuada alguma alteração ao PGA, o documento terá que ser submetido ao MTA para 

aprovação.  

 

6. PLANO DE GESTÃO E MONITORIA AMBIENTAL 

Este capítulo (e sub-capítulos subsequentes) descreve as acções de controlo aplicáveis de modo a 

permitir que seja monitorizado o desempenho ambiental da empresa, em conformidade com os 

objectivos e metas ambientais estabelecidas. A BPMZ deve estabelecer, implementar e manter 

procedimentos para monitorizar e medir, periodicamente, as características principais das suas 

operações que possam ter um impacto ambiental significativo. 
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6.1. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE MATERIAIS E RESÍDUOS 

Todos os resíduos gerados deverão ser classificados de acordo com Regulamento sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos e o Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Perigosos. Importa referir que 

a BPMZ possui uma Política de Gestão de Resíduos, conforme já mencionado nos capítulos anteriores.  

 

Caso sejam descobertos resíduos de origem não-identificada, estes serão tratados como perigosos 

(com uma abordagem cautelosa) até que seja efectuada uma investigação que permita a correcta 

caracterização e manuseamento dos materiais e a identificação de uma via de gestão adequada. 

 

Tabela 7: Classificação dos resíduos 

Resíduos perigosos 
(anexo IV do Decreto 
nº83/2014) 

Substâncias ou resíduos sólidos com as seguintes características:  
1. Inflamáveis e/ou explosivos; 

2. Gases comprimidos liquidificados ou sob pressão; 

3. De inflamação espontânea; 

4. Aqueles que tenham reacções secundárias ao contacto com a água e/ou 

ar; 

5. Comburentes ou oxidantes; 

6. Peróxidos orgânicos; 

7. Substâncias tóxicas (agudas); 

8. Substâncias tóxicas com ou sem efeito retardado; 

9. Corrosivos; 

10.  Substâncias infecciosas. 

Resíduos não-perigosos 
(resíduos sólidos 
urbanos) 

Papel ou cartão, plástico, vidro, metal, entulho, sucata, matéria orgânica entre 
outros, considerados como: 
1. Resíduos sólidos domésticos; 

2. Resíduos sólidos comerciais; 

3. Resíduos domésticos volumosos; 

4. Resíduos de jardins; 

5. Resíduos resultantes da limpeza pública; 

6. Resíduos sólidos industriais resultantes de actividades acessórias 

equiparados a resíduos domésticos; 

7. Resíduos sólidos hospitalares não contaminados; e, 

8. Resíduos provenientes da defecação de animais nas ruas 

 

6.1.1. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

Deve priorizar-se a reciclagem de todos os resíduos possíveis tais como vidros, papeis e latas. Para 

outros materiais que tenham servido o seu propósito e estejam destinados a serem resíduos e resíduos 

inevitáveis, a prioridade será a sua separação, contenção e armazenamento adequados e determinação 

do seu potencial de reutilização, reciclagem ou devolução. Sempre que possível, os materiais não-

usados ou usados parcialmente serão devolvidos aos fornecedores originais. 
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6.1.2. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS/MANUSEAMENTO NO TERRENO 

Os materiais, resíduos perigosos e não-perigosos serão armazenados em áreas de armazenamento 

próprias e separadas, e os resíduos incompatíveis serão separados. Os resíduos serão armazenados de 

forma a evitar: 

• Contacto com águas pluviais (ex. áreas de armazenamento cobertas, conforme necessário); 

• Derrames ou fugas acidentais; 

• Furtos por pessoas; e,  

• Aproveitamento por animais, pestes e roedores. 

 

Os contentores utilizados para armazenar resíduos deverão ser compatíveis com os respectivos 

conteúdos e adequados em termos de volume e forma (para encher/esvaziar o material a armazenar). 

Apenas serão utilizados contentores em boas condições. 

 

As tampas dos contentores serão fixadas firmemente ou serão disponibilizadas outras formas de 

cobertura. Os contentores de armazenamento de resíduos também serão rotulados de forma clara, 

indicando as características do conteúdo, data de preenchimento ou embalagem e dados sobre a 

toxicidade e/ou outros riscos potenciais. 

 

O armazenamento dos resíduos será levado a cabo de acordo com a ficha de dados de segurança do 

material (MSDS) para cada resíduo, numa área própria, com uma superfície adequada e um método 

para conter qualquer fuga ou água de escoamento contaminada. Serão mantidos registos das MSDS 

nas áreas de armazenamento para todos os resíduos perigosos armazenados no local. 

6.1.3. TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Os resíduos que não se consiga evitar, reutilizar ou reciclar serão tratados e/ou eliminados da forma 

ambientalmente mais adequada para minimizar qualquer impacto potencial sobre a saúde humana e 

sobre o ambiente. Uma vez que parte deste processo é feito por empresas subcontratadas pela BPMZ, 

é importante verificar a certificação e boa gestão por parte das mesmas. 

 

Deverá ser implementado um sistema de rastreamento de resíduos no qual uma nota de consignação 

ou transferência acompanha cada carregamento de resíduos transferidos das instalações para 

tratamento ou deposição final. Este sistema, que deverá incluir uma confirmação escrita ou electrónica 

do ponto de eliminação final de que os resíduos foram recebidos e manuseados em segurança. 

 

Os dados relativos às quantidades dos diferentes tipos de resíduos que são gerados nos locais do 

projecto e o método de tratamento/eliminação utilizado, conforme registado nas notas de 

transferência de resíduos, serão conferidos e mantidos num registo ou base de dados. 
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6.2. TREINO DE INDUÇÃO, REVISÕES, SIMULAÇÕES 

• Todos os trabalhadores devem participar num programa de treino de indução antes de 

iniciarem as suas funções. O treino deverá incluir questões ambientais e de saúde e segurança; 

• Todos os trabalhadores deverão receber formação quanto aos riscos, precauções e 

procedimentos para o armazenamento seguro, manuseamento e aplicação de todos os 

materiais potencialmente perigosos relevantes a cada tarefa e área de trabalho; 

• O pessoal deverá ser treinado em questões de saúde, segurança, protecção e ambiente 

incluindo prevenção de acidentes, práticas seguras e de controlo e manutenção apropriada do 

equipamento e das instalações; 

• O treino deverá incluir também resposta de emergência, incluindo a localização e uso 

apropriado do equipamento de emergência, uso de equipamento pessoal de protecção, 

procedimentos para dar o sinal de alarme e notificar as equipes de resposta de emergência, 

assim como acções de resposta apropriada para cada situação de emergência prevista. 

• Durante o programa de formação e orientação os trabalhadores deverão ser alertados sobre 

os riscos e consequências potenciais da deflagração de incêndios. Os trabalhadores deverão 

igualmente ser alertados sobre os riscos de fugas, fontes de calor e de ignição. 

 

Pelo menos uma vez por ano, devem ser efectuados exercícios de resposta a situações críticas 

simuladas, como por exemplo a incêndios e/ou explosões. Estes exercícios devem ser devidamente 

coordenados com o Aeroporto e, na medida do possível, contar com a participação das autoridades 

relevantes. O empreiteiro será responsável pelo treinamento, educação e reforço de todo o pessoal 

em matéria de procedimentos de emergência e implementação dos requisitos do PGA. 

 

O EAS (Volume I) apresenta as medidas de mitigação e incrementação para os impactos ambientais 

identificados a serem implementadas durante as actividades de construção e operação do projecto. As 

responsabilidades de implementação e supervisão/auditoria das mesmas assim como medidas e 

indicadores de desempenho para monitorizar a eficácia das medidas de mitigação são definidas na 

Tabela 82 que se segue. 
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Tabela 8: Programa de Gestão Ambiental 

COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

Qualidade do ar 

IN1 

Alteração da qualidade do ar 
resultante da emissão de 
partículas em suspensão 
(poeiras) relacionada com a 
movimentação de camiões e 
maquinaria 

• Minimizar a emissão de poeiras de áreas abertas onde exista 

armazenagem de materiais emissores de poeiras através do 

uso de barreiras de contenção e lonas de cobertura 

• Implementação de técnicas de supressão de poeiras nas 

áreas de maior emissão de poeiras, como por exemplo 

aspersão de superfícies desnudas; 

• Limitar o acesso aos locais da obra; 

• Impor restrições à velocidade dos veículos; 

• Minimizar a movimentação de terras; e 

• Manutenção regular da frota de veículos e do equipamento, 

evitando emissões excessivas de gases e partículas 

provenientes dos motores de combustão interna dos 

veículos e equipamentos 

  

Empreiteiro/ 
Operador do 

Tanque 
 
 

Gestor de SSPA 

MTA 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 

IN2 

Alteração da qualidade do ar 

pela emissão de compostos 

orgânicos voláteis 

 

• Garantir a manutenção regular de todos os veículos e 

equipamentos; 

• Cumprimento do Manual de Procedimentos de descarga de 

produtos da Air BP; 

• Instalação, operação e manutenção de equipamento de 

controlo e monitorização de emissões; 

• Efectuar uma medição inicial de emissões para estabelecer 

a situação de referência base de comparação com futuras 

monitorizações; 

• Monitorização periódica das emissões; 

 

  

Empreiteiro/Op
erador do 

Tanque 
 
 

Gestor de SSPA 

MTA 

 

 

Auditor 
Independente  



Licenciamento Ambiental para a Construção de Tanque AVGAS no Aeroporto de Maputo da BPMZ                             PGA 

Impacto, Lda 21 BP Moçambique, Lda 

COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

Ambiente sonoro IN3 

Aumento nos níveis de ruido e 
Vibração derivado das obras 
de construção e operação to 
tanque AVGAS 

• Garantir que as PAPs são informadas atempadamente dos 

horários e duração das obras de instalação; 

• Garantir que a instalação tem lugar respeitando as regras 

estabelecidas, não existindo durante o período nocturno; 

• Instalação de equipamentos de baixa emissão de ruídos; 

• Nos casos em que seja impraticável reduzir os níveis de 

ruído relacionados com as actividades de instalação aos 

níveis dos padrões supracitados, apos a implementação de 

todas as medidas razoáveis, devem sempre que possível, ser 

discutidas soluções alternativas com a(s) afectada(s) e 

executadas as medidas acordadas.  

 

  

Empreiteiro/ 
Operador do 

Tanque 
 

Gestor de SSPA 

MTA 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 

Solo IN4 
Contaminação do solo por 
derrames acidentais de 
combustíveis 

• Manutenção preventiva de todo o equipamento de modo a 

prevenir potenciais derrames; 

• Área de implantação do tanque construído em concreto 

armado e dotado de sistema de drenagem direccionado 

para o sistema separador de água e óleos; 

• O tanque devera estar solidamente instalado de modo que 

não possa se deslocar sob efeito de vibrações e trepidações 

provocadas por causas naturais ou artificiais; 

• O tanque devera ter um sistema de contenção secundaria 

para impedir a libertação descontrolada de combustível; 

• Instalação de válvulas anti transbordamento no tubo de 

descarga para os tanques; 

• As tubagens deverão ser instaladas ao abrigo de choques, 

devidamente apoiadas em suportes, de modo a conferir 

todas as garantias de resistência as accoes mecânicas e 

químicas; 

  

Empreiteiro/ 
Operador do 

Tanque 
 

Gestor de SSPA 

MTA 

 

MIREME 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

• Verificação visual, sempre que possível, de possíveis perdas 

e fugas; 

• Disponibilidade de mecanismos de recolha imediata de 

derrames; 

• Monitoramento regular dos reservatórios; 

• Em caso de ocorrência de derrame deve-se fazer isolamento 

e controle da fonte de derrame e recolha imediata, em caso 

de contaminação do solo, para tratamento; 

 

IN5 
Poluição resultante da gestão 
inadequada de resíduos 

• A BP Air possui procedimentos de gestão de resíduos sólidos 
que seguem a hierarquia de gestão de resíduos. O mesmo 
deverá ser implementado e sua implementação fiscalizada 

• Deverá ser criado um programa de educação e 

sensibilização de forma a instruir todos os trabalhadores a 

efectuar uma deposição adequada dos resíduos e 

sensibilizar quanto a necessidade de preservação do meio 

ambiente e do seu papel como agentes activos na mudança 

de mentalidade; 

• Indicar e fornecer uma área dedicada ao armazenamento 

temporário de resíduos, tanto urbanos como perigosos, a 

qual deverá estar claramente identificada, delimitada e 

preparada para o armazenamento de cada tipo de resíduo;  

• Todos os recipientes destinados ao armazenamento do lixo 

deverão estar devidamente rotulados e claramente 

identificados de acordo com o tipo de resíduo (Matéria 

orgânica, Papel ou cartão, Entulho, Plástico, Vidro, Metal, 

Borracha, etc.). 

• Os recipientes deverão conter uma base plana de modo que 

fiquem firmes no chão, evitando deste modo o 

derrubamento do lixo; 

  

Empreiteiro/ 
Operador do 

Tanque 
 

Gestor de SSPA 

MTA 

 

Auditor 
Independente. 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

• Recolher e limpar regularmente os locais de depósito de 

resíduos para que não haja acumulação dos resíduos. 

• Todos os materiais perigosos devem ser manuseados de 

forma segura e responsável; 

• Os resíduos para os quais a hierarquia de gestão não puder 

ser implementada deverão ser tratados/eliminados de 

forma ambientalmente adequada;  

• Deve-se contratar uma empresa credenciada para fazer a 

remoção e deposição final adequada dos resíduos; 

• Garantir que os resíduos perigosos são transportados para 

um aterro licenciado para tal; 

Socioeconómico 

IP1 
Criação de Oportunidades de 
emprego 

• Sempre que possível, o proponente deverá assegurar que as 

actividades que dispensem o uso de mao-de-obra 

qualificada sejam atribuídas a população local; 

• De modo a evitar o levantamento de falsas expectativas, as 

oportunidades de emprego devem ser explicadas de uma 

maneira clara e realista. Deve-se fazer uma listagem dos 

postos de emprego disponíveis para mão-de-obra local, com 

indicação clara do número de postos de trabalho 

disponíveis, bem como duração e condições de trabalho e 

remuneração; 

• Garantir e promover a igualdade de oportunidades e não 

discriminação (raça, sexo, orientação sexual, religião, 

orientação política, etc.); 

• Garantir o cumprimento da Lei do Trabalho; e 

• Promover e implementar condições seguras de trabalho 

 

  

Empreiteiro/ 
Proponente/Ges

tor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 

IP2 
Desenvolvimento económico 
da Cidade de Maputo 

• O proponente deve cumprir com as suas obrigações fiscais 

de acordo com os requisitos legais em vigor. 

  Proponente/Ges
tor de SSPA 

MTA 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

 Auditor 
Independente  

IN6 
Expectativas exageradas em 
relação as oportunidades de 
emprego 

• Divulgar, de forma pública e atempada, o número de vagas 

e funções disponíveis, os critérios de elegibilidade, 

requisitos de contratação e períodos de trabalho previstos 

de forma a não levantar falsas expectativas; 

• Priorizar, sempre que possível, a contratação de mão-de-

obra local para o maior número de funções possíveis. 

  

Empreiteiro/ 
Proponente 

 
 Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

Auditor 
Independente  

IN7 

Riscos de acidentes de viação 
e atropelamentos devido ao 
aumento de tráfego e acesso 
ao local do projecto 

• As vias definidas devem ser devidamente sinalizadas, 

incluindo a sinalização de trânsito aplicável; 

• O proponente deverá garantir a implementação de Boas 

Práticas para a Segurança na condução as quais devem 

contemplar os princípios de segurança para os condutores 

da empresa e dos prestadores de serviço, assim como um 

plano de gestão de circulação rodoviária destinado tanto 

para a circulação nas vias de acesso ao local do projecto 

como para a circulação dentro do terminal. A sua 

implementação deve ser precedida da formação do pessoal 

envolvido nas actividades de transporte; 

• O tráfego relacionado com o transporte de 

equipamentos/maquinaria mais pesada e grandes cargas, 

portanto sujeito a marcha lenta deve ser efectuado fora das 

horas de ponta. 

  

Empreiteiro/ 
Proponente 

 
Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 

IN8 
Perda de postos de trabalho 
após a conclusão das obras 
do projecto 

• É importante que na fase de recrutamento de mão-de-obra 

local seja clarificada a natureza temporária dos postos de 

trabalho, bem como a duração prevista para cada posto; 

• Os trabalhadores contratados devem estar claros sobre as 

disposições legais que orientam os seus contractos de 

  

Empreiteiro/ 
Gestor de SSPA 

MTA 

MITESS 

Auditor 
Independente  
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

trabalho, principalmente no que concerne ao término dos 

mesmos; 

• O proponente poderá apoiar na mitigação deste impacto 

através da implementação, durante o ciclo de vida do 

projecto, de programas de capacitação que permitam que a 

população tenha acesso a outras oportunidades de 

emprego ou mesmo as que possam ser criadas na fase de 

operação. 

Saúde e 
Segurança 

Ocupacional 
IN9 

Riscos de acidentes e 
incidentes nas obras de 
instalação 

• Implementar as normas de saúde e segurança no trabalho 

(SST) que inclua uma política de SST, uma estrutura de 

organização para implementar essa política, um programa 

de implementação, um programa de monitoria e de 

feedback do êxito dessa implementação, um plano de acção 

para melhoria contínua, um plano e programa de formação 

e comunicação; 

• Providenciar aos trabalhadores Equipamento de Protecção 

Pessoal (EPP) e assegurar o seu uso; 

• Criar no local da obra condições para oferecer cuidados de 

Primeiros Socorros, incluindo kits de Primeiros Socorros 

para o tratamento de pequenas lesões ou para a prestação 

de primeiros cuidados a trabalhadores gravemente feridos 

ou doentes; 

• Garantir que os kits de Primeiros Socorros estejam 

devidamente identificados e sob responsabilidade de um 

profissional qualificado para prestar os Primeiros Socorros, 

devendo ser regularmente inspeccionados; 

• Garantir condições para a remoção, para atendimento 

médico especializado em unidade de saúde, de 

trabalhadores que sofreram um acidente ou doença súbita; 

  

Empreiteiro/ 
Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

• Nomear e preparar um responsável para lidar com os casos 

de emergência no local da obra; este responsável deve ser 

claramente identificado para os restantes trabalhadores; 

• Fornecer a todos os visitantes EPP e informação sobre as 

regras a serem seguidas; e 

• Garantir que todas as condições de assistência à saúde dos 

trabalhadores, acima referidas sejam definidas com o apoio 

das autoridades de saúde locais. 

IN10 
Potencial contaminação por 
COVID 19 

• Antes do início da fase de Construção, o Empreiteiro em 

coordenação com o Proponente do Projecto deverá 

desenvolver e implementar um Plano de Acção que defina 

o estabelecimento de parcerias com o sector da saúde e 

outras instituições relevantes para realização de acções de 

sensibilização (nas escolas, bairros e locais de culto, por 

exemplo) sobre a COVID-19;  

• Seguir rigorosamente as medidas impostas nos decretos 

presidenciais associados ao Estado de Emergência e Estado 

de Calamidade Pública;  

• Dentre outras acções definidas nos decretos, evitar 

aglomerações não só no local das obras como também nas 

envolventes (aglomerações associadas a prestação de 

serviços ao Projecto);  

• Garantir que todas as medidas de prevenção estejam 

devidamente sinalizadas nos locais das obras e sejam de 

cumprimento obrigatório; e 

• Fornecimento de equipamento de protecção específico 

para a COVID-19 tais como máscaras e estações de lavagem 

de mãos equipadas com água e sabão e, onde necessário, 

álcool em gel; 

  

Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

MISAU 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

• Sensibilização dos trabalhadores para a vigilância e 

testagem voluntária em casos de sintomalogia de COVID-19. 

IN11 

Possibilidade de ocorrência 
de acidentes, doenças e 
fatalidades ocupacionais 
 

• Implementar as normas de saúde e segurança no trabalho 

(SST) que inclua uma política de SST, uma estrutura de 

organização para implementar essa política, um programa 

de implementação, um programa de monitoria e de 

feedback do êxito dessa implementação, um plano de acção 

para melhoria contínua, um plano e programa deformação 

e comunicação; 

• Providenciar aos trabalhadores Equipamento de Protecção 

Pessoal (EPP) e assegurar o seu uso; 

• Garantir que os kits de Primeiros Socorros estejam 

devidamente identificados e sob responsabilidade de um 

profissional qualificado para prestar os Primeiros Socorros, 

devendo ser regularmente inspecionados; 

• Garantir condições para a remoção, para atendimento 

médico especializado em unidade de saúde, de 

trabalhadores que sofreram um acidente ou doença súbita; 

• Nomear e preparar um responsável para lidar com os casos 

de emergência no local; este responsável deve ser 

claramente identificado para os restantes trabalhadores; 

• Fornecer a todos os visitantes EPP e informação sobre as 

regras a serem seguidas; 

• Garantir que todas as condições de assistência à saúde dos 

trabalhadores, acima referidas sejam definidas com o apoio 

das autoridades de saúde locais; 

• Formação periódica para todos os trabalhadores em saúde 

e segurança ocupacional; 

  

Empreiteiro/ 
Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 
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COMPONENTE ID IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE OPTIMIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO 

FASE RESPONSABILIDADE 

C O 
Implementação/ 

Monitoria 
Auditoria 

• Inclusão de exercícios/simulações periódicos (ex.º 

ocorrência de incêndios) nos procedimentos de 

emergências; e 

• Todos os trabalhadores em risco devem usar máscaras 

respiratórias sobre o nariz e a boca, de modo a diminuir a 

aspiração de gases, fumos e poeiras. 

IN12 
Risco de queimaduras e perda 
de vidas, danos e perda de 
bens e instalações 

• Sinalização de proibição de uso de fontes de ignição sem a 

devida permissão nas áreas sujeitas a existência de 

atmosferas inflamáveis   

• Instalações devidamente equipadas com equipamentos de 

combate a incêndio que atendam às especificações técnicas 

reconhecidas internacionalmente para o tipo e quantidade 

de materiais inflamáveis e combustíveis armazenados no 

PAC; 

• Treinamento específico e regular aos trabalhadores na 

prevenção e uso de equipamentos de combate a incêndios 

e evacuação; 

• nclusão de exercícios e simulações periódicas nos 

procedimentos de emergência, os procedimentos podem 

incluir actividades de coordenação com as autoridades 

locais e instalações vizinhas 

  

Gestor de SSPA 

MTA 

 

MITESS 

 

MISAU 

 

Auditor 
Independente 
– sempre que 
for solicitado. 
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7. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Pela possibilidade de ocorrência de acidentes e outras situações de emergência, uma planificação e preparação 

eficazes podem reduzir o número de acidentes e ferimentos, proteger os trabalhadores e os vizinhos e reduzir a 

perda de bens, minimizando custos e impactos graves. Um programa eficaz de preparação para e resposta a 

emergências deve tomar em consideração o seguinte: 

 

• A avaliação da possibilidade de ocorrência de acidentes e emergências (como acidentes de viação, 

incêndios, explosões, derrames ou a libertação de materiais perigosos, e desastres naturais);  

• As responsabilidades organizacionais chave;   

• A prevenção de incidentes;  

• Planos/procedimentos para responder a incidentes;  

• A testagem periódica dos planos e procedimentos de emergência;  

• A condução de formação; 

• A revisão dos planos/procedimentos regular de emergência; e,  

• Acordos com os provedores de apoio a emergências locais. 

 

Para tal, deve existir um modelo de procedimentos que contemple:  

• Avaliação de todas as situações de emergência possíveis de modo a determinar as que possam, de facto, 

ocorrer na área; 

• Identificação de pessoas-chave para responder perante incidentes; 

• Aquisição de todo o equipamento/material necessário para responder a situações de emergência, 

localização e armazenamento e inspecção periódica de modo a assegurar a sua integridade; e, 

• Notificação e actualização dos trabalhadores, comunidade, gestão da empresa, instituições de resposta 

a emergências e autoridades locais relativamente aos incidentes.  

 

A BPMZ possui Procedimentos de Emergência nos quais se encontram detalhados os tipo de incidentes possíveis 

e respectivas medidas preventivas e/ou correctivas dependendo do seu impacto e proporção.  

 

Devem ser estabelecidos meios de comunicação internos e externos de modo a garantir a eficácia dos 

procedimentos desenhados. A comunicação interna implica: (i) a identificação de meios de notificação dos 

trabalhadores em caso de situações de emergência iminente ou presente (p.e. sirene, altifalante, entre outros) 

e para utilização nos exercícios de simulação de situações de emergência; (ii) a identificação de um meio de 

comunicação entre o coordenador de emergências e as equipas de resposta; e, (3) o estabelecimento de rotas 

de evacuação dentro da área, procedimentos de emergência, números de telefone e lista dos membros da 

equipa de resposta a emergências.  
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Em casos de emergência, a comunicação dentro da BPMZ inicia-se com o Gestor/Coordenador de SSPA, Gestor 

de operações/representantes da área que, dentre várias atribuições, garantem a comunicação interna em casos 

de incidentes e emergências.  

 

Por sua vez, a comunicação externa consiste: (i) no estabelecimento de procedimentos para notificar as 

entidades locais de resposta a emergências para apoio em casos de ocorrência de incidentes; (ii) no 

estabelecimento de procedimentos para notificar as autoridades regulatórias relevantes no caso de ocorrência 

de um derrame químico; (iii) na identificação de um meio de notificação e actualização periódica dos 

trabalhadores, comunidade, os órgãos de comunicação, entre outros, por parte do coordenador de emergência 

sobre o ponto de situação; e, (iv) no estabelecimento de um procedimento para elaboração de relatórios dos 

incidentes. 

 

Os procedimentos de comunicação externa, definidos nos Procedimentos de Emergência da BPMZ colocam 

como figura central o Director Geral da BPMZ, que garante qualquer comunicação relacionada a emergências, 

estando ao mesmo tempo disponível a todos trabalhadores, público em geral e entidades locais uma lista de 

contactos de emergência da BPMZ.  

 

Os Procedimentos de Emergência são acompanhados por um programa de formação e treino ambiental que visa 

consciencializar os trabalhadores para situações de perigo, conferindo-lhes as habilidades necessárias para que 

estes executem o seu trabalho, contendo e mitigando um incidente. Este programa inclui a realização de 

exercícios de simulação periódicos de evacuação, resposta a derrames e incêndios para determinar a 

efectividade da formação e coordenação com o pessoal local de resposta a emergências.  
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8. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

O presente Programa de Comunicação (PC) tem como objectivo assegurar que o progresso e as actividades do 
projecto sejam comunicadas de forma clara, não apenas entre todas as partes envolvidas no projecto, mas 
também para todas as autoridades, intervenientes, PIAs e público em geral. O PC visa limitar os impactos de 
inconvenientes (nuisances) e perturbações associadas com o projecto, possíveis conflitos e a gravidade de 
acidentes ou emergências durante as fases de construção e operação. 

8.1. OBJECTIVOS 

Os objectivos deste PC são: 

− Garantir um diálogo atempado e consistente entre os vários actores através de uma gama de mídia e 

metodologias de comunicação que estão claramente definidos. 

− Assegurar que informação relativamente detalhada e clara seja adequadamente comunicada a/entre os 

vários actores em períodos razoáveis de tempo. 

− Assegurar que sejam instalados sistemas adequados de notificação para comunicar a situação e progresso 

do projecto a/entre os actores relevantes quando as actividades possam afectá-los e estabelecer os 

processos e respostas planificados para emergências, eventos ou incidentes inesperados.    

− Assegurar que os actores compreendem claramente as suas responsabilidades na comunicação e nas 

redes, contactos e meios de informação disponíveis apra disseminar informação relevante. 

− Promover uma resposta construtiva dos actores, para que o PGA, PC e outros planos de gestão associados 

possam ser emendados e melhorados no interesse das Melhores Prácticas. 

8.2. DADOS DO PROJECTO 

Os detalhes de contacto do Projecto encontram-se descritos no capítulo 1.1 do presente PGA, não sendo aqui 
repetidos. 

8.3. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

O Proponente, Empreiteiro e Consultores Ambientais assim como todos os trabalhadores devem respeitar o PGA 
assim como o presente PC. Deverão igualmente respeitar as especificações do presente relatório. O Proponente 
e o Empreiteiro são igualmente responsáveis por garantir que a Equipe de Relações Públicas, todos os 
subempreiteiros e funcionários por eles nomeados aderem também às condições do PGA e do PC. 
 
A tabela seguinte descreve as funções e responsabilidades da equipa do projecto.  
 
 

 

Tabela 9. Funções e Responsabilidades da Equipa do Projecto 

Entidade  Funções e Responsabilidades 

Proponente A BP Air deve assegurar que as condições da Licença Ambiental são sempre respeitadas, 
através da supervisão do Responsável de SSPA ou Engenheiros Residentes (ER), que por sua 
vez supervisarão os Empreiteiros. Dada a sua função, o Proponente deve garantir que todas 
as comunicações sejam feitas de acordo com o PC. Para além disso deve nomear os modelos 
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Entidade  Funções e Responsabilidades 

necessários tais como o gestor de SSPA, equipa de comunicações e o oficial/equipa de 
relações públicas para garantir que os requisitos do PC sejam cumpridos e para assegurar-
se de que as infraestruturas necessárias são instaladas para responder às estratégias de 
comunicação. O Proponente deve assegurar que a informação relevante do projecto esteja 
disponível a um nível que seja apropriado para a audiência-alvo em questão, conforme 
instruções da equipa de Relações Públicas. O Promotor deve igualmente determinar a 
frequência das comunicações feitas (com base numa alocação orçamental e 
recomendações do presente relatório).  

Engenheiros Os Engenheiros e os Representantes dos Engenheiros são responsáveis por garantir um 
diálogo aberto entre o Empreiteiro e o Promotor. Os Engenheiros devem desenvolver um 
conjunto de Cláusulas de Comunicação para o Empreiteiro na sua comunicação com o 
público em geral e com as partes interessadas e afectadas, devendo supervisar a 
comunicação entre o Empreiteiro, Oficial / Equipa de Relações Públicas. Os Engenheiros vão 
também facilitar canais de comunicação entre o Proponente e a Equipa dos Mídia / Relações 
Públicas, assegurando-se de que a informação sobre o ponto de situação do projecto é 
fornecida ao Promotor para aprovação antes de difundida ao público em geral. 

Empreiteiro O Empreiteiro deve notificar os proprietários da terra e residentes sobre as actividades de 
construção na área com tempo suficiente de notificação e deve escolher estratégias de 
comunicação apropriadas para a audiência-alvo, conforme exigido por este PC. O 
Empreiteiro deve seguir as Clásulas de Comunicação estabelecidas pelos Engenheiros no 
que se refere à notificação das actividades de construção. O Empreiteiro é responsável por 
informar os Engenheiros e Proponente sobre os eventos, progresso e programação do 
projecto. O Empreiteiro não deverá dar entrevistas aos meios de comunicação ou quaisquer 
pessoas para fins de publicação ou difusão sem aprovação do Proponente. O Empreiteiro 
não fará quaisquer comentários sobre os processos e metodologias seguidas; nem deverá 
tecer críticas sobre quaisquer decisões tomadas pelo Promotor. 

Responsável de 
SSPPA 

O Responsável de SSPA providenciará subsídios e orientação ambiental no local, para 
assegurar o cumprimento do PGA e a adequação ambiental geral do projecto. Dada a sua 
função o Responsável de SSPA seguirá os canais apropriados de comunicação no que se 
refere à monitoria, auditoria, reclamações e emergências. O Responsável de SSPA 
supervisará a comunicação entre o Empreiteiro, Oficial / Equipa de Relações Públicas no que 
diz respeito a questões ambientais. O Responsável de SSPA providenciará informação 
ambiental relevante ao Proponente para a Equipa de Comunicações difundir ao público em 
geral. 

MTA A autoridade ambiental em Moçambique é o MTA, e este deve garantir o cumprimento do 
PGA e a sua adequação geral ao ambiente. Dada a sua função, o MTA deve auditar o 
processo de monitoria ambiental e os relatórios preparados pelo Responsável de SSPA, 
incluindo a documentação relativa às reclamações e emergências. O MTA deverá 
legalmente processar o Promotor em caso de se julgar que incumprimento do PC (ou outros 
componentes do PGA) é suficientemente grave. 

Equipa dos Mídia / 
Relações Públicas  

O Proponente deverá nomear um Oficial de ligação com os mídia / relações públicas (um 
indivíduo ou empresa) que será responsável pela coordenação de todas as comunicações e 
relações públicas. Todas as estratégias de comunicação serão desenvolvidas pela Equipa de 
Mídia / Relações Públicas em ligação com o Proponente, Engenheiros e Responsável de 
SSPA. Os comunicados de imprensa, entrevistas e outros esforços de comunicações públicas 
serão organizados pela Equipa dos Mídia como forma de garantir a aplicação constante das 
políticas e metodologias relevantes. Toda a informação para consumo público será avaliada 
e censurada pelo Promotor. 
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8.4. Metodologias de Comunicação  

As técnicas que se seguem constituem exemplos de metodologias de comunicação que podem ser usadas pela 
Equipa de SSPA/Relações Públicas na realização de comunicações abertas entre a equipa do projecto e as PIAs.  

Tabela 10. Exemplos de Técnicas de Comunicação Existentes  

Metodologia  Descrição 

Anúncios em Jornal / Revista e 
Panfletos  

Podem ser colocados anúncios e artigos detalhados em jornais locais e regionais 
(em português e na língua local) para informar as PIAs sobre o programa de 
construção (p.exe. datas, horas e actividades que terão lugar segundo a fase de 
planificada). 

Estes anúncios deverão conter informação sobre as sessões de consulta, locais e 
datas de reuniões públicas caso ocorram. Os anúncios devem ser colocados nas 
secções de anúncios legais de jornais populares.  

Os panfletos (em português e língua local) com informação sobre o projecto 
devem ser distribuídos em bibliotecas locais, escolas, postos de saúde e outras 
áreas de aglomeração da comunidade. A informação deve, em princípio, ser 
exposta de forma descritiva e gráfica.  

Quadros Informativos no local Podeem ser erguidos Quadros de Informação onde necessário e colocados em 
locais estratégicos para garantir a máxima exposição quanto ao programa de 
construção e dados de contacto do SSPA, para questionamentos.  

Os Quadros de Informação devem, em princípio, ser colocados duas semanas 
antes da construção. 

Notificações Escritas 

 

Dois objectivos chaves:  

˗ Avisos sobre o início das fases de construção que tenham sido identificadas 
como resultando em potenciais factores de perturbação para as comunidades 
circunvizinhas;  

˗ Convite para reuniões públicas. 

Principais técnicas de Notificação: 

˗ O SSPA deve ser responsável por facilitar as notificações que são para entrega 
em mão a indivíduos / propriedades directamente afectadas ou adjacentes ao 
BP Air. As notificações devem ser em português / língua local ou em ambas as 
línguas. 

˗ As notificações para informar os intervenientes, organizações não-
governamentais e autoridades sobre o programa de construção, podem ser 
enviados por correio electrónico. As notificações devem ser em língua 
portuguesa.  

Reuniões  As reuniões devem, em princípio, ser em forma de consulta com as autoridades 
(tais como o MTA), o município local, referente à metodologia e rotas apropriadas 
de participação pública a serem seguidas para garantir o envolvimento total do 
público. 

Estas reuniões vão ajudar a transmitir informação do projecto para a comunidade 
em geral. As reclamações das comunidades afectadas devem ser apresentadas por 
representantes da comunidade / autoridade. 

Mecanismo de Reclamação  Para as PIAs que pretendem ver as suas reclamações resolvidas, a percepção de 
transparência e justiça do processo é importante. Ao desenvolver um 
procedimento de reclamação deve-se ter em consideração o seguinte: 

˗ Esclarecer logo no início quem deve usar este procedimento;  

˗ Garantir às pessoas que não haverá custos nem retaliação associada a 
apresentação da reclamação; 
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Metodologia  Descrição 

˗ Criar diferentes níveis de resolução dentro do mecanismo de reclamação que 
corresponda ao nível e gravidade da reclamação e Garantir que o pessoal da 
equipa do projecto tem autoridade para resolver as reclamações básicas, bem 
como uma linha directa de comunicação com gestores séniores caso o assunto 
seja de maior gravidade ou de resolução onerosa.  

˗ O procedimento de reclamação do Proponente deve estar em forma escrita, 
publicado e explicado aos vários grupos de intervenientes. Deve estar num 
formato e língua facilmente entendida pela população local e onde a literacia 
é baixa, deve ser comunicada de forma verbal.  

˗ O Proponente deve comprometer-se com um determinado prazo dentro do 
qual todas as reclamações registadas serão respondidas (p.exe. 48 horas, uma 
semana ou 30 dias) e informar os intervenientes sobre como se chega a uma 
decisão, para demonstrar transparência. 

˗ Registar todas as reclamações (p.exe. Registo de Reclamações Ambientais – 
RRA) incluindo o seguinte: nome da pessoa ou organização; data e natureza da 
reclamação; acções de seguimento tomadas; resultado final, como e quando a 
decisão foi comunicada à parte afectada). 

˗ Periodicamente informar as comunidades e grupo de intervenientes sobre 
como o Proponente tem estado a responder às reclamações recebidas.  

 

8.5. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

As PIAs vão necessitar de várias estratégias de comunicação que podem diferir para se ajustar à audiência em 
causa. A tabela seguinte fornece recomendações sobre metodologias apropriadas para cada grupo de audiência. 

Tabela 11. Estratégias de Comunicação recomendáveis para cada Grupo de Audiência 

Designação Descrição 

Autoridades  A resposta e orientação recebidas das autoridades são essenciais dentro do projecto..  

As autoridades podem ser contactadas através de notificações por email, comunicações 
telefónicas e cartas oficiais.  

Intervenientes Provedores 
de Serviços 

 

Os Intervenientes Fornecedores de Serviços, tais como fornecedores de serviços de 
abastecimento de água, autoridades locais de estradas, autoridades de aviação, 
autoridade portuária e outros serviços devem ser mantidos informados numa base 
regular nos casos em que o desenvolvimento afecta partes ou todos os seus serviços ou 
áreas de jurisdição.  

O SSPA deverá fazer actualizações regulares sobre o projecto a estes intervenientes, para 
garantir que os canais de comunicação entre as duas partes se mantêm abertos. 

Os intervenientes devem ser informados sobre o início de construções relacionadas com 
o projecto e sobre a interrupção de serviços, com pelo menos uma semana de 
antecedência. Isto dará aos Intervenientes tempo suficiente para informar as partes que 
serão afectadas. 

As metodologias de comunicação a serem usadas para informar estes Intervenientes 
devem ser: notificações por email; notificações escritas; e comunicações telefónicas. 

Proprietários Privados / 
Comunidades Vizinhas 

As PIAs, especialmente os directamente afectados pela construção deve ser informados 
com pelo menos uma semana de antecedência antes do início das actividades e 
construção. 
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Designação Descrição 

O SSPA, em conjunto com a Equipa de Relações Públicas serão responsáveis por 
contactar estas pessoas através de meios como comunicações telefónicas e emails / 
notificações por SMS.  

As PIAAs devem ser informados sobre o número de contacto criado para o projecto, 
dando-lhes uma oportunidade de colocar perguntas ou apresentar reclamações.  

Público em Geral  A Equipa dos Mídia / Relações Públicas deve essencialmente ser responsável por 
informar o público em geral sobre as actividades e progresso do projecto. Isto deve ser 
feito por meio de avisos no local, anúncios na rádio local e peças informativas, artigos de 
jornal e revistas e distribuição de panfletos. Estes anúncios devem mencionar que existe 
um número de contacto do projecto que podem ser usados para seguir o progresso do 
projeto, submeter reclamações, fazer perguntas etc. 

Estes métodos de notificação serão transmitidos em português, língua local e Inglês, caso 
necessário. 
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8.6. COMUNICAÇÃO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO  

As actividades listadas na tabela seguinte necessitam de notificação da PIA. Contudo, esta lista não é 
exaustiva e caso ocorra ou seja planeado um evento com óbvia significância ambiental, as PIAs devem 
logicamente ser notificadas. 

Tabela 12. Métodos de Comunicação 

Actividade Método de Comunicação Responsabilidade 

Espectativas de 
Emprego Pré-
Construção  

O PC é essencial para controlar o fluxo de candidatos a 
emprego. Isto tem de ser abordado durante a fase pré-
construção. Deve haver uma comunicação clara sobre 
as oportunidades de emprego a nível local e regional e 
incluído o apoio da comunidade como forma de garantir 
que pessoas de fora, à procura de emprego, sejam 
imediatamente informadas de que não existem 
oportunidades de emprego para elas.  

Equipa de Mídia / Relações 
Públicas e Gestor de SSPA 

Construção Geral As actividades de construção associadas com o projecto 
colocam potenciais riscos de saúde e segurança ao sub 
empreiteiros e trabalhadores envolvidos na construção. 
Assim, o primeiro objectivo é proteger aqueles que são 
directa ou indirectamente afectados pelas actividades 
do projecto, avisando-os para terem cuidado com o 
equipamento de construção, movimento lento do 
tráfego, respeitar os limites de velocidade e vias 
alternativas, através de painéis temporários de aviso 
sobre a construção.  

Os prazos das actividades de construção que resultarão 
em potencial perturbação / inconvenientes (espera-se 
períodos de grande geração de poeiras, ruído) e as 
horas de construção devem ser comunicados ao público 
em geral. A comunicação do acima descrito deve 
envolver, mas não se limitar a, colocação de painéis de 
aviso, através das Equipas de Relações Públicas, 
reuniões do gestor de SSPA, e notificações escritas. 
Estes métodos de comunicação servirão de sistema de 
aviso prévio sobre as actividades de construção 
previstas. 

Para os que desejam submeter reclamações ou fazer 
perguntas gerais, propõe-se a criação de uma linha 
verde com dados sobre pessoas específicas de contacto 
que podem ser contactadas para abordar determinados 
assuntos de preocupação (p.exe. mecanismo de 
reclamação). 

Será estabelecido um Registo de Reclamações 
Ambientais (RRA) para documentar as reclamações 
recebidas e as respectivas acções correctivas adoptadas 
para responder à reclamação. O RRA estará disponível 
sob solicitação a todas as autoridades relevantes. 

Equipa de Mídia / Relações 
Públicas e Gestor de SSPA 
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Actividade Método de Comunicação Responsabilidade 

Escavações  Antes do início das actividades de escavação, devem ser 
colocados painéis temporários de notificação, 
localizados de forma estratégica para assegurar que os 
utentes do local estejam cientes de que existem 
possíveis perigos. A área escavada será marcada com 
fita de perigo e aplicadas precauções especiais de 
segurança segundo estipulado no PGA. 

Gestor de SSPA e 
Empreiteiro  

Eventos / incidentes de 
emergência (p.exe. 
explosão, abaixamento 
(subsidência), acidente 
de viação) 

Durante a fase de construção deverá ser criada uma 
linha verde para tratar de questões de emergência 
directamente ligadas à construção do tanque AVGAS. 
Esta linha verde servirá para receber reclamações ou 
dados sobre eventos e emergência ou acidentes de 
pessoas do público em geral. Em caso de um incidente 
de emergência, as reclamações registadas na linha 
verde serão registadas no RRA. 

Equipa de Relações 
Públicas e Gestor de SSPA 

Desmobilização do 
Local  

As PIAs serão informadas sobre as actividades de 
desmobilização da mesma forma que é proposta neste 
plano, contudo não se pode prever com precisão como 
é que métodos de comunicação terão evoluído até a 
altura da desmobilização; assim a desmobilização não 
será detalhada aqui.  

 

 

8.7. CONCLUSÃO   

Uma relação com o público é de particular importância, especialmente durante períodos de perturbações 
e mudança. Deste modo, como forma de assegurar que o público está informado sobre o programa de 
construção e as actividades ao longo da fase de construção deve-se planificar uma notificação e publicidade 
regular à volta do projecto.  
 
A adopção das propostas estratégias de comunicação vai ajudar a alcançar os objectivos definidos no PC, 
mas o Proponente deverá permitir uma flexibilidade suficiente para a contínua actualização do plano com 
mais detalhes assim que estes forem sendo disponibilizados. 
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9. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TREINAMENTO E FORMAÇÃO 

No seu próprio interesse, a BP Air Moçambique deve manter um elevado nível de consciência ambiental 
desde o nível de gestão Sénior ao nível dos funcionários de base e, particularmente, dos trabalhadores 
envolvidos nas actividades do manuseamento de combustíveis, dada a susceptibilidade de estas resultarem 
em impactos ambientais negativos. 
 

Objectivo 

• Criar condições para que todos os trabalhadores e gestores do Projecto sejam capazes de 
identificar os potenciais problemas ambientais associados ao seu trabalho e as formas de 
prevenção e minimização dos mesmos; e 

• Criar um elevado nível de consciência ambiental no seio dos trabalhadores dos Postos de 
Abastecimento. 

 

Responsabilidade 
Acções de formação em matéria de protecção ambiental devem ser coordenadas pelo Departamento de 
SSPA. 
 

Principais questões ambientais e de Saúde e Segurança 

Durante as sessões de formação, devem ser apresentados e discutidos os seguintes princípios: 

• Política de SSPA da BP AIr Moçambique e regulamentos ambientais Moçambicanos aplicáveis; 

• Compromissos e requisitos do PGA; 

• Principais aspectos ambientais das actividades de instalação e operação do tanque; 

• A importância e a justificação sobre a necessidade de se proteger o ambiente; 

• Restrições e procedimentos para a recolha, tratamento e eliminação de resíduos e Substâncias 
perigosas; 

• Declaração e esclarecimentos das políticas de comunicação da BP Air Moçambique; 

• Prevenção de incêndios e procedimentos de combate a incêndios; 

• Procedimentos para reacções a situações de emergência; e 

• Procedimentos para a comunicação e gestão de incidentes. 

Treino De Indução, Revisões, Simulações 

• Todos os trabalhadores devem participar num programa de treino de indução antes de iniciarem 
as suas funções. O treino devera incluir questões ambientais e de saúde e segurança. 

• Todos os trabalhadores deverão receber formação quanto aos riscos, precauções e procedimentos 
para o armazenamento seguro, manuseamento e aplicação de todos os materiais potencialmente 
perigosos relevantes a cada tarefa e área de trabalho do trabalhador. 

• O pessoal devera ser treinado em questões ambientais, saúde e segurança, incluindo prevenção 
de acidentes, praticas seguras e de controlo e manutenção apropriada do equipamento e das 
instalações. 

• O treino devera incluir também resposta de emergência, incluindo a localização e uso apropriado 
do equipamento de emergência, uso de equipamento pessoal de protecção, procedimentos para 
dar o sinal de alarme e notificar as equipes de resposta de emergência, assim como acções de 
resposta apropriada para cada situação de emergência prevista. 
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• Durante o programa de formação e orientação os trabalhadores deverão ser alertados sobre os 
riscos e consequências potenciais da deflagração de incêndios. Os trabalhadores deverão 
igualmente ser alertados sobre os riscos de deposição descuidada de beatas de cigarros. 

• Pelo menos uma vez por ano, devem ser efectuados exercícios de resposta a situações críticas 

simuladas, como por exemplo a incêndios e/ou explosões. Estes exercícios devem ser devidamente 

coordenados com o Corpo de Salvação Pública e, na medida do possível, contar com a participação 

das autoridades relevantes.   

• O contratado será responsável pelo treinamento, educação e reforço de todo o pessoal em matéria 

de procedimentos de emergência e implementação dos requisitos do PGA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


