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INTRODUÇÃO 

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) recebeu financiamento do Banco Mundial no 

âmbito do programa para o primeiro Projecto de Apoio à Governação e Crescimento Partilhado das 

Pescarias do Sudoeste do Oceano Índico, designado por SWIOFish-1 Moçambique. 

Este programa tem por objectivo apoiar o Governo de Moçambique no aumento, de forma 

sustentada, da competitividade do sector das pescas e no incremento dos benefícios económicos, 

sociais e ambientais dos países do Sudoeste do Oceano Índico, preconizando uma pesca sustentável 

através dos seguintes resultados: 

 Reduzir a degradação dos mananciais dos recursos pesqueiros; 

 Aumentar o PIB ligado à pesca nos países participantes; 

 Aumentar o valor acrescentado das actividades relacionadas com a pesca com benefício 

para as famílias. 

Assim, apoiado pelo projecto SWIOFish-1, o MIMAIP pretende construir um desembarcadouro no 

Distrito de Pebane para melhorar não só as perdas pós-captura, mas também os serviços de apoio às 

embarcações (carga e descarga) e contribuir, desta forma, para um melhor ordenamento da pesca 

artesanal.  

Por forma a cumprir a legislação ambiental de Moçambique e os requisitos do Banco Mundial, e 

garantir a implementação das melhores práticas de gestão ambiental, a IMPACTO foi contratada para 

conduzir o processo de Avaliação de Impacto Ambiental do Projecto. 

 

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJECTO 

De acordo com o Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto n.º 54/2015, de 31 de 

Dezembro), o Projecto foi classificado pelo Ministério da Terra e Ambiente como sendo de Categoria 

A, requerendo, por isso, uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) completa. De acordo com a 

legislação, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é precedido por um Relatório de Estudo de Pré-

viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), que inclui os Termos de Referência (TdR) para o 

desenvolvimento do EIA.  

O Projecto encontra-se actualmente na fase do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição do 

Âmbito. Na Consulta Pública programada para mês de Junho de 2021 na Vila de Pebane, Província da 

Zambézia (onde se propõe implementar o Projecto) pretende-se apresentar o Relatório do Estudo de 

Pré-viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito realizado para o Projecto. 
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O PROJECTO 

RESPONSÁVEL PELO PROJECTO 

O responsável pelo Projecto (Proponente) é Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP). O 

MIMAIP definiu como instituições implementadoras a Direcção de Estudos, Planificação e Infra-

estruturas (DEPI) e o Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura (IDEPA). 

RESPONSÁVEL E CONTACTOS Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura (IDEPA) 

Direcção de Promoção da Comercialização Pesqueira 

Dr. João Gomes 

Email: jobap.gomes1@gmail.com 

 

LOCALIZAÇÃO 

O desembarcadouro previsto localiza-se no Porto de Pebane, no centro da Vila de Pebane, a 400 m da 

Administração. O desembarcadouro ocupa uma área com cerca de 11 300 m2 numa zona da povoação 

localizada num braço de rio. A Figura 1 mostra o local de implantação do desembarcadouro e a sua 

inserção na região costeira do Distrito de Pebane. 

 

Figura 1. Local de implantação do desembarcadouro na região costeira do Distrito de Pebane 
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O LOCAL DO PROJECTO 

O local definido para a implantação do desembarcadouro localiza-se no Porto de Pebane. Apesar da 

degradação das suas infra-estruturas, o Porto é actualmente usado por pequenas embarcações de 

pesca e de tráfego local que ali descarregam os produtos. A área apresenta características rurais, sem 

agregados familiares ou actividades económicas no seu interior. Parte da área é utilizada pelas 

comunidades locais para práticas agrícolas, encontrando-se também no local um edifício em 

construção e alguns armazéns inoperacionais. 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Na zona terrestre, o desembarcadouro divide-se em duas áreas principais: 

 A área a Norte, com ligação mais próxima à povoação, constituída pelo mercado e serviços 

de apoio, restaurantes, lojas e estacionamento. Esta área tem também ligação ao cais para 

passageiros e mercadorias. 

 A área a Sul, com ligação ao mar, vedada e de acessos controlados, que constitui o 

“desembarcadouro” propriamente dito, onde estão localizados os edifícios e serviços que 

são o principal objecto deste Projecto. Dentro desta área, existem três zonas distintas: o 

processamento do pescado, os serviços de apoio aos pescadores e a área administrativa e 

de gestão. 

A componente marítima, uma infra-estrutura importante para facilitar a aproximação de embarcações 

a qualquer hora do dia e da noite, será constituída por: 

 um cais em betão aderente à margem; 

 rampa de alagem. 

A figura seguinte apresenta a disposição de todas as infra-estruturas do desembarcadouro. 
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As infra-estruturas propostas, para além de se destinarem a criar melhores condições e apoios à 

actividade das pescas, pretendem ainda contribuir para o crescimento económico da população 

próxima, pela criação de mais-valias para a venda de pescado fresco (e não apenas seco) e pela 

criação da capacidade de armazenagem, em frio, desse pescado. 

 

A mão-de-obra associada ao Projecto será, na sua grande maioria, de origem local, estando previsto 

na fase de operação ter empregados aproximadamente 25 trabalhadores. 

Os materiais de construção a utilizar são ferro, cimento, areia, madeiras locais, betão armado, pedra 

natural, entre outros. Embora dependente da sua disponibilidade, será privilegiada, tanto quanto 

possível, a aquisição de materiais de construção locais. 
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

AMBIENTE BIOFÍSICO 

O Projecto localiza-se no Distrito de Pebane, na Província da Zambézia, caracterizado por um clima do 

tipo tropical chuvoso de savana, com duas estações distintas, a estação chuvosa e a estação seca.  

O Distrito de Pebane situa-se numa zona de planícies costeiras, interceptadas pelas linhas de 

drenagem natural. A área do Projecto situa-se na classe altimétrica dos 0 aos 30 metros e os solos 

caracterizam-se pela presença de argilas arenosas coesivas de cor esbranquiçadas e argilas arenosas 

coesivas com cascalho fino a médio, de cor esbranquiçada a alaranjada. 

A área do Projecto localiza-se num braço de rio inserido no estuário do Rio Moniga. Apesar de a zona 

costeira de Pebane corresponder a um dos locais de maior perigosidade e vulnerabilidade de toda a 

costa moçambicana, sobretudo no que respeita à ameaça de ciclones, a área em estudo localiza-se 

fora da linha de costa, num local mais abrigado comparativamente às condições marítimas ao largo. A 

agitação marítima verificada “ao largo”, na sua propagação para a área em estudo, apresenta um 

grande decaimento, tornando-se inexpressiva designadamente junto à área do Projecto, dado esta ser 

muito abrigada. 

A área do Projecto está inserida na Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas. O 

Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas e a região costeira adjacente são ricos em biodiversidade e 

são regionalmente importantes no contexto da grande Ecorregião Marinha da África Oriental.  

Dada a localização do Projecto no antigo Porto de Pebane, o habitat terrestre na área do Projecto e 

sua envolvente tem sido largamente perturbado ou removido por intervenção humana. 

Em termos de ecossistemas marinhos, embora as condições ecológicas ao longo da costa zambeziana 

não sejam favoráveis à ocorrência de recifes de coral, corais em franja rodeiam as ilhas do Arquipélago 

das Primeiras ao largo do Distrito de Pebane. Os tapetes de ervas marinhas são também comuns nos 

atóis rochosos destas ilhas. Na área do Projecto e sua envolvente não há registo de ocorrência de 

recifes de coral ou ervas marinhas. As florestas de mangais são particularmente bem desenvolvidas no 

Distrito de Pebane, destacando-se as da foz dos rios Ligonha, Molocué (perto de Moebase) e Melela. A 

Sul da área do Projecto existe uma área de mangal bem preservado. 
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AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Com uma superfície de 10 095 km2 e uma população total de 205 631 habitantes (Censo 2017), o 

Distrito de Pebane tem uma densidade populacional de 20 hab/km2. Pebane apresenta uma 

população jovem (cerca de 50 % da população tem menos de 15 anos) e índice de género equilibrado.  

A população dedica-se maioritariamente a actividades do sector primário. A pesca do tipo artesanal 

constitui uma das principais actividades económicas, tanto para as comunidades que residem ao longo 

da costa, como para as comunidades do interior que praticam a pesca ao longo dos principais rios que 

atravessam o distrito. O comércio é, predominantemente, informal, orientado para a venda de 

pescado e outros produtos, tais como bens de primeira necessidade. 

A rede escolar no Distrito de Pebane é constituída maioritariamente por escolas do ensino primário do 

1º e 2º Graus e não existem instituições de nível superior no distrito. 

O distrito é servido por 14 centros de saúde. O centro de saúde da Vila de Pebane localiza-se a 5 km 

do local do Projecto. A malária é a principal doença no Distrito de Pebane e a diarreia ocupa o 

segundo lugar em termos de prevalência. As infecções de transmissão sexual também têm vindo a 

registar um aumento no número de casos.  

A taxa de cobertura de infra-estruturas de abastecimento de água em meio rural é superior a 50 %. 

Por outro lado, a maioria dos agregados familiares não possui uma latrina, indicando que o fecalismo a 

céu aberto ainda é uma prática comum. O distrito é abastecido por energia eléctrica proveniente da 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, no entanto, apenas um número muito reduzido do total de agregados 

familiares tem acesso a electricidade.  

A rede de estradas é composta por 984 estradas, destas, 614 são estradas classificadas (244 são 

estradas secundárias, 253 são estradas terciárias e 117 são estradas vicinais) e 370 são estradas não 

classificadas. 

No Distrito de Pebane, existe um porto localizado na Vila de Pebane e que oferecia condições de 

atracagem a navios de grande calado. No entanto, dado o seu estado avançado de degradação, é hoje 

usado por pequenas embarcações de pesca e de tráfego local. A localização proposta para o 

desembarcadouro corresponde à localização deste porto. 
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POTENCIAIS IMPACTOS 

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

meio receptor. Os potenciais impactos do Projecto são apresentados de seguida. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

Ambiente biofísico 

Decorrente das actividades de construção, e posteriormente, na potencial desactivação do 

desembarcadouro, prevê-se uma perturbação temporária da qualidade do ar ambiente e aumento 

dos níveis de ruído e vibração, na área do Projecto e envolvente próxima. Ao nível dos solos, 

hidrologia e dinâmica costeira, os impactos serão decorrentes de alterações causadas pelo 

desenvolvimento do Projecto, como a erosão e compactação do solo, alteração das condições de 

drenagem natural e alterações nos padrões locais de correntes e de transporte de sedimentos. Estas 

alterações ocorrem na fase de construção e é expectável que se mantenham durante a fase de 

operação. Podem ainda ocorrer impactos ao nível da poluição do solo e água, caso se verifique uma 

gestão inadequada de resíduos sólidos e das águas residuais, ou a ocorrência de derrames acidentais 

de óleos/combustíveis, durante as diferentes fases de desenvolvimento do Projecto. 

Ao nível da biodiversidade, as operações de dragagem, a deposição inadequada de resíduos sólidos 

(incluindo os sedimentos dragados) e líquidos (por ex. óleos) e a construção de infra-estruturas no 

meio aquático podem resultar numa perturbação localizada dos habitats aquáticos e costeiros. 

Ambiente socioeconómico 

Os principais impactos negativos no ambiente socioeconómico estão relacionados com a afectação 

económica de agregados familiares usuários da terra para fins agrícolas. Poderá ainda verificar-se o 

aumento dos riscos para a saúde comunitária, sobretudo na fase de construção, associados ao 

potencial aumento da ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis e da incidência do HIV-

SIDA, perturbação associada à ocorrência de poluição sonora e poluição atmosférica e ocorrência de 

acidentes rodoviários devido ao aumento do tráfego.  

O transporte de materiais para a construção e a circulação de veículos associados ao Projectos pode 

traduzir-se também numa perturbação temporária da rede viária utilizada para acesso ao local. 

A afectação da saúde dos trabalhadores devido à possibilidade de ocorrência de acidentes, sobretudo 

durante a fase de construção, é também um impacto a considerar, uma vez que o risco de acidentes 

tende a aumentar, devido à movimentação de cargas e utilização de veículos e equipamentos 

associados às actividades de construção. 
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IMPACTOS POSITIVOS 

Ambiente biofísico 

Os impactos positivos estão relacionados com uma potencial reabilitação do local, no fim de vida do 

desembarcadouro, que se poderá traduzir na recuperação de habitats, fauna e flora no local, 

propiciando o seu desenvolvimento e enquadramento nas áreas de grande biodiversidade na 

envolvente. 

Ambiente socioeconómico 

Ao nível socioeconómico, este projecto terá impactos muito positivos associados à criação de 

oportunidades de emprego, criação de melhores condições e apoios à actividade das pescas e 

também pelo incremento da economia local e regional. Estes impactos têm início na fase de 

construção e prolongam-se por todo o período de operação do desembarcadouro. 

Durante a fase de operação, a substituição da infra-estrutura de acostagem usada actualmente para 

cargas e descargas pelo novo cais, terá ainda um efeito positivo sobre a segurança ocupacional dos 

pescadores e da população com acesso ao desembarcadouro, associado à redução da probabilidade 

de ocorrência de acidentes durante a execução das actividades de pesca e tratamento do pescado. 

 

BALANÇO GERAL 

Ao nível biofísico, prevê-se que os impactos sejam maioritariamente negativos, sobretudo nas fases de 

construção e desactivação, onde, apesar de temporária, a perturbação é mais substancial, como é 

usual no desenvolvimento de um Projecto com estas características. No entanto, considera-se que 

estes efeitos negativos são largamente compensados pelos impactos positivos do Projecto, que se 

reflectem ao longo de todo o seu ciclo de vida, tanto a nível local, pela melhoria das condições de 

trabalho e de segurança para os pescadores e das condições de vida da população local, como 

regional pelo contributo para a economia local e regional. 
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PRÓXIMOS PASSOS 

Não tendo sido identificadas, nesta fase, “questões ambientais fatais” que indiquem que a actividade 

proposta não é viável, recomenda-se que o Projecto avance para a fase seguinte, a fase de elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

O processo de definição do âmbito identificou e listou preliminarmente vários potenciais impactos do 

Projecto proposto, incluindo, entre outros, impactos sobre a biodiversidade, sobre a qualidade da 

água e do ar, impactos socioeconómicos e impactos relacionados com a segurança ocupacional. 

Algumas destas questões ambientais e sociais exigem uma investigação mais detalhada. Esta será 

realizada durante a fase de EIA, no decurso dos estudos especializados. Tendo em conta os impactos 

preliminarmente identificados, recomenda-se a realização dos seguintes estudos especializados: 

 Estudo de ecologia marinha e terrestre; e, 

 Estudo socioeconómico. 

Além destes estudos especializados, serão também aprofundadas na fase de EIA questões 

relacionadas com o clima, qualidade do ar, ruído, geologia e geomorfologia, solos, dinâmica costeira e 

hidrologia e hidrogeologia. 

O EIA incluirá também um Plano de Gestão Ambiental (PGA), que definirá claramente as 

responsabilidades e obrigações na implementação das medidas de mitigação/potenciação dos 

impactos e monitoria da sua implementação. 

O resultado dos estudos especializados, a informação sobre os impactos das actividades do Projecto 

no ambiente envolvente, bem como as medidas de mitigação e potenciação propostas, serão incluídos 

no Relatório do EIA preliminar, o qual será apresentado às Partes Interessadas e Afectadas (PI&As) e 

ao público em geral como parte do Processo de Participação Pública (PPP) que decorrerá também na 

fase de EIA. 


