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1. INTRODUCAO

No ambito do Projecto de Transporte Fluvial do Carvao no Rio Zambeze, proposto pela
Riversdale Mot.;:ambique Limitada, esta a ser realizada uma Avaliat.;:ao de lmpacto Ambiental
(AIA}, incluindo um processo de Participat.;:ao Publica, conduzido pela lmpacto, Lda, em
parceria com a ERM ea Consultec 1 .
A Consulta Publica constitui um requisite legal ao abrigo do Regulamento Mot.;:ambicano
sobre o processo de Avaliat.;:ao de lmpacto Ambiental (Decreto 45/2004). 0 processo foi
realizado em conformidade com o Decreto 45/2004, e ainda com a Directiva Geral para a
elaborat.;:ao de Estudos de lmpacto Ambiental (Diploma Ministerial 130/2006), e foi dividido

em tres etapas:
(i) Fase Preliminar - stakeholder engagement - envolvimento das Partes lnteressadas ou
Afectadas (designada Fase de "Pre-EPDA" neste documento) 2 ;
(ii) Fase de Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definit.;:ao de Ambito (EPDA};

(iii) Fase de Estudo de lmpacto Ambiental (EIA).
O presente documento descreve o processo de Participat.;:ao Publica realizado nas Cidades
de Tete, Beira, Quelimane e Maputo, nas duas primeiras fases ("Pre-EPDA" e EPDA) e sera
objecto de actualizat.;:ao ap6s a consulta publica na fase de EIA.

2. OBJECTIVOS DA CONSULTA PUBLICA

0 objective principal da Consulta Publica e informar sobre o projecto proposto as Partes
lnteressadas ou Afectadas (PIAs), assegurar que as suas preocupac;:.oes sejam registadas,
para serem consideradas pela Equipa Tecnica de Avaliat.;:ao de lmpacto Ambiental,
providencia-las a oportunidade de comentarem sobre os resultados do Estudo Ambiental,
antes da submissao do relat6rio final ao MICOA para aprovac;:ao, e criar um canal de
comunicac;ao entre o publico, o Consultor e o Proponente, a ser usado ao longo do
processo de AIA.
Os objectives especificos da Consulta Publica nas duas primeiras fases foram os seguintes:
Fase de "Pre-EPDA" (Stakeholder Engagement)
0
0

0

Fornecer inicialmente as PIAs informac;ao sobre o projecto proposto;
Estabelecer um canal de comunicac;ao com as PIAs ao longo de todo o processo de
AIA;
Recolher os primeiros comentarios, criticas, preocupa96es e sugestoes das PIAs para
serem incluidos no relat6rio do EPDA e reflectidos nos Termos de Referencia (TdR)
para o EIA;

Fase de EPDA:
0

Fornecer informac;ao sobre o projecto;

1

A Consultee s6 esteve envolvida na primeira ronda de consulta publica - na fase de "Pre-EPDA".
A "Fase de Pre-EPDA" nao consta nas fases estabelecidas para o EIA ao abrigo do Decreto 45/2004. Esta fase foi
considerada apenas para efeitos de Consulta Publica.
Preparado pela lmpacto, Lda
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0

0

Dar a conhecer as etapas do Processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental (AIA) e as
actividades realizadas na primeira e segunda fase do estudo;
Apresentar o relat6rio de EPDA e os Termos de Referencia (TdR) para o EIA.

3. METODOLOGIA DE CONSULTA PUBLICA

0 processo de Participac;ao Publica deste projecto foi concebido de modo a respeitar nao s6
os requisites legais de Moc;ambique como tambem as directrizes internacionais de boas
praticas para a Participa9ao Publica. Assim , para alem das reuni6es de consulta publica
formais, definidas pelo Regulamento (nas fases de EPDA e EIA), optou-se por, numa
primeira fase, antes da elaborac;ao do EPDA e dos TdR para o EIA, disseminar informa9ao
inicial sobre o projecto para permitir o maior envolvimento das PIAs desde a fase inicial do
estudo, denominada fase de "Pre-EPDA".
Nas fases de "Pre-EPDA" e EPDA foram realizadas reuni6es de Consulta Publica apenas a
nivel das sedes provinciais de Tete, Sofala, Zambezia e Maputo (as quatro provincias
abrangidas pelo projecto). E de referir que na fase do EIA, para alem dessas reuni6es
formais, serao tambem realizadas reuni6es a nivel distrital, todos os distritos ribeirinhos do
Zambeze (desde o distrito de Benga ate ao distrito de Chinde), com todas as estruturas
locais de base, nomeadamente, administradores, chefes de posto, lideres comunitarios e
tradicionais e as comunidades em geral.
Foi igualmente realizada uma reuniao para apresenta9ao do projecto no Ministerio para a
Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA) e que contou com a presenc;a da Ministra do
Ambiente e dos Ministros dos Recurses Minerais e Energia e dos Transportes e
Comunicac;oes.
Nas fases de "Pre-EPDA" e EPDA, a Consulta Publica foi efectuada tendo em conta duas
componentes, nomeadamente:
0

0

Fornecimento de informa~ao preliminar sobre o projecto: foram realizadas reuni6es
nas Cidades da Beira, Tete, Quelimane e Maputo, para prestar informac;ao sobre o
projecto e recolher preocupac;oes e expectativas para fornecer subsidios ao relat6rio de
EPDA e Termos de Referencia (TdR). Todas as questoes apresentadas foram
registadas e consideradas no EPDA, bem como nos Termos de Referencia do EIA.
Dissemina~ao de informa~ao relativa a fase de EPDA: foram igualmente realizadas
reunioes nas Cidades de Tete, Beira, Quelimane e Maputo, com intenc;ao de fornecer
informa9ao actualizada do projecto e dos estudos, apresentar os possiveis impactos do
projecto que foram identificados nessa fase do estudo e igualmente, recolher sugestoes,
preocupa96es e comentarios das PIAs. Nelas foram apresentados o EPDA e os TdR
propostos para o EIA. As quest6es apresentadas foram tambem registadas, para serem
consideradas no EIA.

As datas e os locais onde as reunioes de Consulta Publica, nas fases de "Pre-EPDA" e
EPDA, foram realizadas estao indicadas na tabela abaixo. Essas reunioes serao descritas
mais abaixo de forma detalhada.
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Cidade

Fase

<{
0

Data

Local

Numero de
Participantes

Beira

21 de Setembro de 2009

Hotel Tivoli

23

Tete

22 de Setembro de 2009

Hotel Zambeze

8

Quelimane

23 de Setembro de 2009

Hotel Flamingo

9

Maputo

24 de Setembro de 2009

Hotel VIP

24

Tete

2 de Abril de 2010

Hotel Zambeze

31

Beira

5 de Abril de 2010

Hotel Tivoli

29

Quelimane

6 de Abril de 2010

Hotel Chuabo

28

Maputo

8 de Abril de 2010

Hotel VIP

48
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Como metodologia, visando uma participac;:ao publica eficaz, foram tidos em conta
procedimentos que compreendem tres passos, que sao descritos abaixo:
0
0
0

3.1

ldentificac;:ao das Partes lnteressadas ou Afectadas
Disseminac;:ao da informac;:ao
Dialogo

ldentifica~ao

das Partes lnteressadas ou Afectadas

Por forma a abranger uma vasta representatividade das Partes lnteressadas ou Afectadas,
o processo de Participac;:ao Publica abrangeu niveis diversos, envolvendo PIAs
representativas de nivel central, provincial e distrital , incluindo representantes de 6rgaos
governamentais central, provincial e di.strital, organizac;:oes nao governamentais,
associac;6es e grupos ambientais, instituic;:oes de investigac;:ao, 6rgaos de comunicac;:ao
social e sociedade civil.
As primeiras etapas do processo de Consulta Publica consistiram essencialmente na
identificac;:ao de PIAs a serem envolvidas ao longo do processo de AIA. Tenda como base
as PIAs identificadas na fase de "Pre-EPDA", foram consideradas, para as duas rondas de
reuni6es, Partes lnteressadas ou Afectadas a nivel central, provincial e distrital, as
seguintes:
Maputo

•

•
•
•

•

Ministerios: Coordenac;:ao da Acc;:ao Ambiental (MICOA);
Plano e
Desenvolvimento; Obras Publicas e Habitac;:ao; Turismo; Agricultura; Recurses
Minerais (MIREM); Transportes e Comunicac;:ao (MTC); lndustria e Comercio
(MIC); Pescas; Energia I UTIP
Direcc;:6es Nacionais: Avaliac;ao de lmpacto Ambiental; Aguas (DNA); Areas de
Conservac;:ao (DNAC);
Pescas: Administrac;:ao Marftima; Institute de lnvestigac;:ao Pesqueira; INAHINA;
INAMAR; IDPPE; INAM; INGC
Electricidade de Moc;:ambique (EDM); Caminhos-de-ferro de Moc;ambique (CFM);
Administrac;:ao Nacional de Estradas (ANE); Hidroelectrica de Mphanda Nkuwa
(HMNK); GPZ; CPI
ONGs: VVWF; UICN; Centro Terra Viva, Justic;:a Ambiental
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•
•

lnstituic;oes de Ensino e lnvestigac;ao: Universidade Pedag6gica; Universidade
Eduardo Mondlane; Universidade Tecnica de Moc;ambique, Institute Superior
Politecnico
6rgaos de lnformac;ao: Notfcias; Savana; 0 Pais; RTP Africa; STV; Televisao de
Moc;ambique; Radio Moc;ambique

Tete

•

•
•
•
•
•

•
•

Governo Provincial e Direcc;oes Provinciais: Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental
(DPCA); Obras Publicas e Habitac;ao (DPOPH); Recurses Minerais e Energia
(DPREME); Turismo (DPTUR); Agricultura - DPA (Florestas e Fauna Bravia),
Transportes e Comunicac;ao (DPTC); lndustria e Comercio (DPIC); Saude (DPS)
lnstituic;oes Governamentais: ARA-Centro e ARA-Zambeze; Pescas (Admar; llP;
IDPPE, INAHINA); lnstituto Nacional de Meteorologia (INAM); INGC
Conselhos Municipais da Cidade de Tete e da Vila de Moatize; Governo Distrital
de Moatize
Administrac;oes Distritais ribeirinhas do Zambeze (Mutarara; Changara) e Postos
Administrativos (Benga; Doa; Nhamayabue; lnhangoma; Chioco);
Delegac;oes Provinciais: EDM; ANE; CFM; Gabinete do Plano do Zambeze (GPZ)
ONGs: \MNF; IUCN; Liga dos Direitos Humanos; Associac;ao Vozes do
Zambeze; Forum Provincial das ONG's de Tete; Associac;ao dos Produtores
Agricolas do Vale do Zambeze
lnstituic;oes de Ensino e lnvestigac;ao: Universidade Pedag6gica; lnstituto
Superior Politecnico de Tete; ESEG; Universidade Cat61ica de Moc;ambique
6rgaos de lnformac;ao: Noticias; Diario de Moc;ambique; Televisao de
Moc;ambique; Radio Moc;ambique; SIRT- Sistema de Radio e Televisao de Tete

Beira

•
•
•
•
•
•
•
•

Governo Provincial e Direcc;oes Provinciais: DPCA; DPOPH; DPREME; DPTUR;
DPA (Florestas e Fauna Bravia), DPTC; DPIC; DPS
lnstituic;oes Governamentais: ARA-Centro; Pescas (Admar; llP; IDPPE,
INAHINA); INAM; INGC
Conselho Municipal da Cidade da Beira
Administrac;oes Distritais ribeirinhas do Zambeze (Chemba; Caia; Marromeu) e
Pestos Administrativos (Chiramba; Caia; Murrac;a; Sena; Marromeu; Chupanga);
EDM; ANE; CFM; Cornelder, Emodraga, Companhia de Sena, Carr Foundation
(Parque Nacional da Gorongosa)
ONGs: \MNF; IUCN; Liga dos Direitos Humanos; Cruz Vermelha de
Moc;ambique;
lnstituic;oes de Ensino e lnvestigac;ao: Universidade Pedag6gica; Universidade
Cat61ica de Moc;ambique; Universidade Eduardo Mondlane
6rgaos de lnformac;ao: Noticias; Diario de Moc;ambique; Televisao de
Moc;ambique; Radio Moc;ambique

Quelimane

•
•
•
•
•

Governo Provincial e Direcc;oes Provinciais: DPCA; DPOPH; DPREME; DPTUR;
DPA (Florestas e Fauna Bravia), DPTC; DPIC; DPS
lnstituic;oes Governamentais: ARA-Centro e ARA-Zambeze; Pescas (Admar; llP;
IDPPE, INAHINA); INAM; INGC;
Conselho Municipal da Cidade de Quelimane
Administrac;oes Distritais ribeirinhas do Zambeze (Mopeia; Chinde) e Pestos
Administrativos (Mopeia-sede; Chinde-sede; Luabo);
EDM; ANE; CFM;
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•
•
•

ONGs: WWF; IUCN; Liga dos Direitos Humanos; Cruz Vermelha de
Moc;:ambique; Visao Mundial
lnstituic;oes de Ensino e lnvestigac;:ao: Universidade Pedag6gica; Universidade
Cat61ica de Moc;:ambique; Universidade Politecnica
Orgaos de lnformac;ao: Jornal Notfcias; Televisao de Mo<;ambique; Radio
Moc;:ambique

A lista exaustiva das PIAs deste projecto e apresentada no Anexo 1 deste relat6rio.

3.2 Disseminacao de lnformacao e Envolvimento das Partes lnteressadas ou
Afectadas
Um Documento Informative (DI) foi preparado Consulter para cada uma das fases ("PreEPDA" e EPDA), contendo informa9ao sobre o projecto. Esses Di's (Anexo 4) constitulram
a base de discussao com as partes interessadas ou afectadas durante a fase inicial dos
estudos. Os Di's foram produzidos na lingua Portuguesa e distribuldos a todas pessoas
incluldas na lista das PIAs identificadas para as primeiras rondas de consulta publica.
Os Documentos lnformativos tiveram como objective fornecer uma descric;:ao do projecto na
fase de construc;ao e as actividades operacionais, o processo de AIA, as questoes
ambientais chave no processo de EIA e o processo de Participac;:ao Publica. Pretendeu-se
igualmente criar um mecanismo de recolha de preocupac;oes e sugestoes em rela<;ao ao
projecto, estando anexado um formulario para o registo de comentarios. Foi igualmente
elaborado um mapa do percurso das barcac;as ao longo do rio, desde Benga a Chinde.
Para as reunioes publicas foram publicados anuncios no Jornal Noticias e no Diario de
Mo<;ambique (com quinze dias de antecedencia) com informa<;ao sabre o dia, hora e local
das reunioes. Os anuncios publicados encontram-se no Anexo 2.
Foram igualmente enviadas cartas-convite as entidades identificadas como Partes
lnteressadas ou Afectadas do projecto a nlvel central e provincial (duas semanas antes das
reunioes), acompanhadas dos respectivos Documentos lnformativos. A nfvel distrital foram
enviadas cartas-convite enderec;:adas aos administradores e chefes de posto abrangidos
pelo projecto (Anexo 3).
A apresenta<;ao em PowerPoint das reunioes publicas abertas abrangeram as actividades
realizadas durante a primeira fase do estudo - Estudo Ambiental e Social Preliminar, os
objectivos do estudo, a equipa do projecto, as actividades do projecto a serem avaliadas e
as principais questoes ambientais e sociais sensiveis identificadas na fase inicial para
serem estudadas no EIA, a descri<;ao do projecto proposto, o processo de AIA, o
enquadramento legal, os estudos especializados e o programa de trabalho. C6pias
adicionais das apresentac;:oes estiveram tambem disponiveis durante as reunioes publicas.
A apresentac;:ao em PowerPoint pode ser encontrada no Anexo 7 deste relat6rio.
Para complementar a apresenta<;ao do projecto, nas reunioes da fase de EPDA, foi
projectado um vf deo animado de todo o processo de transporte fluvial do carvao por
barcac;as, desde o enchimento em Benga, o percurso ate o Chinde, o par fim a plataforma
de transbordo em alto-mar.

3.3 Consultas Realizadas
Na Fase de "Pre-EPDA"

Um total de quatro reunioes de consulta publica foi realizado na Beira (21 de Setembro),
Tete (22 de Setembro), Quelimane (23 de Setembro) e Maputo (24 de Setembro) .
Preparado pela lmpacto, Lda
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Para a prepara9ao das reumoes a equipa do processo de Participa9ao Publica enviou
cartas-convite as PIAs via e-mail, fax e correio, acompanhadas de confirma96es telef6nicas.
A equipa de Consulta Publica era composta par: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Natasha
Aragao (Consultee), Guilhermina Honwana (Consultee) e Joaquim Luis Kanambanga (em
representa9ao da INAMAR, Institute Nacional do Mar) . A Riversdale esteve representada
par Anthony Martin (nas reunioes da Beira, Tete e Maputo), Jeniffer Garvey (em
Quelimane), Belinda Jamieson (em Tete) e Humberto Leonardo (em Maputo).
As estruturas das reunioes compreenderam uma apresenta9ao de Victor Nicolau sabre os
objectives da reuniao e uma ideia geral do projecto proposto, seguido da apresenta9ao da
Riversdale sobre a situa9ao da Consulta Publica. Depois seguiu-se a sessao de perguntas e
respostas baseada no conteudo das apresenta96es.
0 conteudo das apresenta96es foi fornecido pela Riversdale; a reuniao foi conduzida de
forma clara, com linguagem nao tecnica e em lingua Portuguesa. Entretanto, sempre que
necessario, as questoes levantadas e as respectivas respostas eram traduzidas para
Portugues ou Ingles para garantir que tanto os participantes como a Riversdale pudessem
compreender completamente as questoes em discussao.
As listas de presen9as assinadas das reunioes de consulta publica desta fase encontram-se
no Anexo 5.

Local: Hotel Tivoli, 21/09/09
Convidados: 30 institui96es.
Participa9ao: 23 participantes, incluindo representantes das Direc95es Provinciais do
Ambiente, Recurses Minerais e Energia, Turismo, WNF, Parque Nacional da
Gorongosa (PNG), llP, IDPPE, Universidade Cat61ica de Mo9ambique, Conselho
Municipal e CFM.
Principais questoes levantadas:

• Efeitos da dragagem sabre as agu:as subterraneas. Estudos tern mostrado que
o Lago Urema e alimentado pelo len9ol freatico das aguas que veem do rio
Zambeze; este Iago localizado dentro da area do PNG e o maior recurse de
abastecimento de agua ao Parque;
• Possibilidade de conflitos com pescadores artesanais, operadores turf sticos,
comunidades locais e outros utilizadores, como os grandes campos de
irriga9ao ou as novas barragens ja projectadas;
• Possfvel influencia com a linha costeira (mangais) e com a produ9ao de
camarao no Banco de Sofala - as mais importantes areas de pesca;
• Como sera feita a dragagem e qual sera a periodicidade da dragagem de
manuten9ao, necessaria para permitir que os canais permane9am abertos;
• A necessidade de revisao no mapa de sensibilidade apresentado da area das
terras humidas de RAMPSAR e incluir a area do PNG.

• E

necessario que se efectue uma inventaria9ao dos recurses faunisticos
(hipop6tamos, especies piscicolas, etc.) em todo o trajecto.

Preparado pe/a lmpacto, Lda
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• Existe uma concessao de prospec<;ao de petr61eo em alto-mar, ao longo da
costa de Sofala, que pode entrar em conflito com o local da plataforma de
transbordo (PANAMAX).

Local: Hotel Zambeze, 22/09/09
Convidados: 26 institui96es
Participa9ao: 8 participantes, incluindo um representante do Governo Provincial Claudina Mazalo - Direc<;oes Provinciais dos Recurses Minerais e lndustria e
Comercio, ARA-Zambeze, GPZ e INGC.
Principais questoes /evantadas:

•

Possfvel impacto sob re as areas sen sfveis como o Complexo do Marromeu e
a area de RAMPSAR;

•

Perque nao considerar a hip6tese de transporte atraves da linha-ferrea de
Morrumbala (excluindo Malawi);

•

A necessidade de avaliar a viabilidade do projecto com a constru<;ao das
duas novas barragens de Lupata e Boroma;

•

A possibilidade de exportar coque juntamente com o carvao;

•

Garantir que a dragagem nao tera nenhum efeito sobre o delta do rio e as
terras humidas nos arredores;

•

Possibilidade de efeito da dragagem nos nf veis de oxigena9ao da agua;

Preparado pela lmpacto, Lda
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•

Possibilidade de parcerias entre as companhias que produzem carvao em
Tete (Riversdale, VALE) de transportar em conjunto o carvao ao longo do
Zambeze;

•

0 proponente deve organizar uma reuniao mais abrangente, alargado a nivel
regional e nao s6 provincial, com todas as entidades chave das provincias
ribeirinhas (Sofala, Tete, Zambezia, etc.) do Zambeze em conjunto, ao inves
de realizar reunioes em cada uma das provincias, para que cada Governo
Provincial tenha uma ideia geral dos sentimentos das outras provincias.

Quelimane
Hotel: Hotel Flamingo, 23/09/09
Convidados: 19 instituic;oes
Participac;ao: 9 participantes, incluindo um representante do Governo Provincial Albertina Tivane - Direcc;oes Provinciais do Ambiente, dos Recurses Minerais,
dos Transportes e Comunicac;ao e lndustria e Comercio, Administrac;ao Maritima,
INAHINA, CFM, IDPPE e VWVF
Principais questoes levantadas:

e

•

Que tecnologias de dragagem serao implementadas e onde
sedimentos serao armazenados;

•

Possivel conflito com os pescadores artesanais;

•

A Sugar State ate aos anos 80 usou o rio para o transporte de mercadorias de
Marromeu ate Chinde, mas os seus barcos eram mais pequenos e nao
influenciavam com a dinamica do leito do rio;

•

A necessidade de maier envolvimento das comunidades ribeirinhas e a
possibilidade de criac;ao de emprego para essas comunidades;

•

A grande erosao natural em Chinde;

•

Possibilidade de utilizar outros lugares pr6ximos de Chinde, tal como Macuzi
cujas aguas sao mais profundas.

•

Onde e que as barcac;as serao guardadas e come sera feita a sua
manutenc;ao.

Preparado pela lmpacto, Lda
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Maputo

Local: Hotel VIP, 24/09/09
Convidados: 30 institui9oes.
Participayao: 18 participantes, incluindo MICOA (Departamentos de Avalia9ao de
lmpacto Ambiental e de Gestao Ambiental), MIREM, MTC, Ministerio da
Energia/UTIP, Direcyao Nacional de Aguas (DNA), INHAHINA, CFM, Centro de
Promo9ao de lnvestimento (CPI).
Principais questoes levantadas:

•

0 Zambeze deve ser olhado coma um rio internacional e nae coma uma
unidade. Necessidade de consultar os estudos tecnicos da SADC e os
protocolos sabre a utiliza9ao do rio;

•

Avaliar a op9ao de transporte atraves do Porto de Nacala, porto de aguas
profundas, que pode acomodar grandes barca9as de carvao, nao havendo a
necessidade de transbordo;

•

Avaliar detalhadamente a manuten9ac dos canals depois da primeira
dragagem.
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Na Fase de EPDA

Foram igualmente realizadas quatro reunioes de Consulta Publica: Tete (2 de Abril de
2010), Beira (5 de Abril de 2010), Quelimane (6 de Abril de 2010) e Maputo (8 de Abril de
2010).
Para a realiza9ao das reunioes foram enviadas cartas-convite as PIAs via e-mail, fax e
correio, acompanhadas de confirma9oes telef6nicas. De acordo com o Regulamento, foram
tambem publicados anuncios nos jornais nacionais (Noticias e Diario de Mo9ambique).
A equipa de Consulta Publica era composta por: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Sandra
Fernandes (lmpacto), Kamal Govender (ERM), representando os Consultores, Jeniffer
Garvey, Phil Tanner e Anthony Martin (em Maputo), em representa9ao da Riversdale.
A estrutura de todas as reunioes incluiu uma apresenta9ao preparada pelos Consultores,
descrevendo os objectives da reuniao e uma ideia geral do projecto proposto, seguida da
apresenta9ao dos representantes da Riversdale sobre o andamento do processo de
Consulta Publica. Depois realizou-se a sessao de perguntas e respostas entre os
participantes, baseada no conteudo das apresenta9oes.

0 conteudo das apresenta9oes foi fornecido pela Riversdale; a reuniao foi conduzida de
forma clara, com linguagem nao tecnica e em lingua Portuguesa. Entretanto, sempre que
necessario, as questoes levantadas e as respostas eram traduzidas para Portugues ou
Ingles para garantir que tanto os participantes, como a Riversdale pudessem compreender
as questoes em discussao.
lgualmente, as listas de presen9as assinadas das reunioes de consulta publica desta fase
de EPDA encontram-se no Anexo 5.

Local: Hotel Zambeze, 02/04/10
Convidados: Foram anviados 78 coiwites personaiizados.
Participa9ao: 31 participantes, incluindo PIAs chave tais come: representante do
Governo Provincial, Administrador de Moatize, representante do Municipio de
Moatize, representantes das Direc95es Provinciais do Ambiente (DPCA),
Recurses Minerais, lndustria e Comercio, Saude e Plano e Finan9as,
Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB), ARA-Zambeze, GPZ, Vale
Moc;ambique, ETA Star, Associac;ao de Camponeses dos bancos e llhas do
Zambeze, IDPPE, Visao Mundial e o Forum das ONGs de Tete.
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Principais questoes /evantadas:

•

Possivel impacto da dragagem sobre a qualidade dos dados recolhidos nas
estac;oes hidrol6gicas ao longo do rio;

•

Possivel impacto da dragagem nos efluentes do Zambeze e nos padroes de
sedimentac;ao do delta;

•

Possiveis impactos ambientais e sociais devido a poeira do carvao gerada
durante as operac;oes do projecto;

•

Beneficios a ser concedidos as populac;oes ribeirinhas afectadas pelo
projecto;

•

Possibilidade de investir, apenas, na infra-estrutura ferroviaria, a fim de evitar
o transporte fluvial;

•

lmpactos do projecto no modo de vida das comunidades ribeirinhas,
particularmente na pesca;

•

Necessidade de Moc;ambique ter em conta as obrigac;oes internacionais,
visto que o rio Zambeze e um rio internacional;

•

Necessidade de monitoramento da qualidade da agua, logo que o projecto se
inicie;

•

lmpacto do projecto sobre a actividade turistica, estabelecida no rio;

•

Compatibilidade do projecto de transporte fluvial com outros possiveis
projectos, especificamente com a construc;ao da barragem de Lupata, a
jusante de Benga.

Preparado pela lmpacto, Lda
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Local: Hotel Tivoli, 05/04/10
Convidados: Foram enviados 72 convites personalizados.
Participai;ao: 29 participantes incluindo PIAs chave tais como: representante do
Governo Provincial, representantes das Direc96es Provinciais do Ambiente
(DPCA), Recurses Minerais, Pescas, Turismo e Agricultura, Posto
Administrative de Chupanga, Posto Administrative de Sena, Conselho
Municipal da Beira, \MNF, Parque Nacional de Gorongosa (PNG), llP, IDPPE,
INAMAR, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedag6gica, CFM,
Cornelder.
Principais questoes /evantadas:

• 0

ruido produzido pela circulai;ao de comboios pode ser um factor
preocupante, nao s6 para os seres humanos, mas tambem para as diversas
especies que habitam o rio. Esta questao deve ser devidamente investigada;

• 0 projecto pode ter um impacto sobre a reserva de Marromeu. 0 director da
reserva de Marromeu deve ser envolvido na pesquisa de medidas, para
garantir a proteci;ao desta area de conservai;ao importante;
•

A erosao e um problema pertinente no vale do Zambeze. 0 processo de
dragagem e o trafico pode agravar ainda mais o problema de erosao das
margens. As machambas podem ser afectadas;

•

0 risco de acidentes com comboios e o trafego fluvial existente. Este impacto
deve ser notificado;

• Os meios tecnicos a ser utilizados durante as opera96es de transferencia do
carvao devem ser cuidadosamente avaliados. As garras tern um elevado risco
de derrame. Os metodos de vacuo devem ser considerados;
• As popula96es locais nao irao beneficiar do projecto. Devem ser estudadas
medidas de compensai;ao;
• A dragagem e a queda de carvao na agua pode afectar os mangais e a
produi;ao de camarao no Banco de Sofala - local de pesca mais importante no
pals. Esta questao deve ser investigada;

•

0 impacto do projecto sobre a migrai;ao da avifauna deve ser avaliado;

• As alternativas de transporte terrestre devem ser examinadas. Estudos de
viabilidade econ6mica devem ser produzidos para todas as alternativas;
• Onde serao depositados os materiais resultantes da dragagem? Esta questao
deve ser cuidadosamente considerada. Alem disso, os efeitos da dragagem
sobre a fauna bentica devem ser devidamente estudados;
•

A informai;ao e necessaria, no que diz respeito ao volume de sedimentos a
serem dragados.
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Quelimane

Local: Hotel Chuabo, 06/04/10
Convidados: Foram enviados 60 convites personalizados.
Participai;:ao: 28 participantes incluindo PIAs chave tais como: representantes das
Direci;:oes Provinciais do Ambiente, Recursos Minerais, Saude, Mulher e Ac9ao
Social, Agricultura, Turismo, Districto de Chinde, Posto Administrativo de
Mopeia, INAMAR, INAHINA, CFM, Radio Mo9ambique, Universidade
Pedag6gica.

Principais questoes levantadas:

•

Necessidade de implementar regras de navega9ao e procedimentos de
seguran9a, a fim de evitar incidentes no rio;

•

Eventual conflito com projectos hidroelectricos;

•

Possfveis implica95es na decisao politica que envolve o projecto de Chire;

•

Emissoes de poeira durante o carregamento, o transporte e a transferencia,
como uma possfvel fonte de polui9ao do ar;

•

Derrames de carvao como uma fonte possfvel de polui9ao de agua.
Necessidade de pesquisar medidas adequadas anti-derrame;

•

Trafego de barca9as como um potencial acelerador de erosao das margens e
ii has;
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•

0 ruido produzido pela circula9ao de comboios pode ser um factor relevante
para algumas especies, que podem ser obrigadas a abandonar o seu habitat
actual;

•

Possivel contamina9ao do rio devido a derrames de combustive! e oleo;

•

0 impacto da alternativa ferroviaria e menos significante do que o impacto do
transporte fluvial. 0 lnvestimento nas estruturas ferroviarias deve ser vista
como uma solu9ao preferivel, em vez de investimento em transporte fluvial. 0
rio e um recurso vital para a subsistencia das comunidades ribeirinhas e deve
ser deixado intacto;

•

Cuidado extremo deve ser dado para preservar os mangais do delta do
Zambeze, vista que sao importantes viveiros de camarao capturados no banco
de Sofala;

•

A possibilidade de usar fontes renovaveis de energia para operar rebocadores
deve ser investigado;

•

0 impacto da dragagem nos padroes de erosao deve ser investigado;

•

Qual sera o impacto socioecon6mico do projecto no vale do Zambeze? Para
alem do estudo macroecon6mico devem ser realizados estudos
microecon6micos;

•

As universidades locais devem ser incluidas no processo de monitoria;

•

0 que ira acontecer se eventos climaticos impe9am que as barca9as
naveguem regularmente? 0 carvao sera armazenado em Chinde?

•

As inspect;oes tecnicas as barca9as e rebocadores devem ser efectuadas
rigorosamente;
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Maputo

I

'

Local: Hotel VIP, 08/04/10
Convidados: Foram enviados 86 convites personalizados.
Participa9ao: 48 participantes, incluindo PIAs chave tais como: representantes dos
Ministerios da lndustria e Comercio, Agricultura, Saude, Direc9ao Nacional de
Geologia, INAMAR, INAHINA, ARA-Sul, ANE, Hidroelectrica de Mphanda
Nkuwa (HMNK), FIPAG, CFM, GPZ, TVM , IDPPE, Institute Nacional de Gestao
de Calamidades (INGC). Universidade Pedag6gica e Justi9a Ambiental.
Principais questoes levantadas:

•

Os potenciais efeitos das mudam;:as climaticas sobre o projecto devem ser
tomados em conta, uma vez que as situa96es de seca ou inunda9oes extremas
podem afectar a viabilidade do projecto;

•

Modelos hidrol6gicos: o nfvel de confian9a aceitavel deve ser definido para a
tomada de decisao;

•

Existe uma necessidade de definir que tipos de medidas serao aplicados, para
compensar as comunidades ribeirinhas na interrup9ao das suas actividades,
relacionadas com o rio;

•

O carvao de Moatize tern uma quantidade, consideravel, de cinzas. Devem ser
estudados metodos eficientes para impedir que as cinzas alcancem o rio;

•

Necessidade de definir o tipo de medidas de controlo da qualidade da agua
que serao implementados para verificar o impacto do projecto na qualidade da
agua;

•

Necessidade de definir o numero de locais a serem dragados e a quantidade
de sedimentos a ser removida;

•

Necessidade de avaliar o aumento de turbidez da agua devido as operat;:oes
de dragagem;

•

0 MICOA e a UEM, em parceria com a VVWF, estao a elaborar o Plano de
Gestao Ambiental do Delta do Zambeze. Existe uma necessidade de
coordenar o projecto com o referido piano, ap6s a sua aprova9ao pelas
autoridades competentes;

•

0 transporte fluvial podera entrar em conflito com os projectos hidroelectricos,
projectos de irriga9ao e OS projectos de abastecimento de agua. Alem disso,
tambem e essencial respeitar os protocolos da SADC sobre o Zambeze, uma
vez que e um rio internacional;
OS

•

0 Institute Nacional de Gestao de Calamidades Naturais (INGC) implementou
o comite de Gestao de Risco, ao longo do vale do Zambeze. Estes comites
devem estar envolvidos no projecto;

•

As eomunidades dependentes da pesca, ao longo do rio, serao severamente
afectadas. Existe uma necessidade de investigar alternativas para aqueles que
podem ser for9ados a parar de pescar;

•

Existe um trabalho em curse sobre a reabilita9ao do delta do Zambeze, devido
aos impactos negatives causados por Cahora Bassa. Este trabalho pode ser
prejudicado pelo impacto cumulative do projecto de transporte fluvial ;
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r

•

0 "comportamento" do Zambeze deve ser tornado em considerac;ao. E um rio
muito imprevisfvel, e o canal principal e sujeito a mudanc;as, quanto a sua
posic;ao. lsto fara com que a dragagem seja uma operac;ao dificil e cara;

•

Os comboios vao transportar pessoas (tripulac;oes do comboio), ao longo do
rio, e vao parar em determinados locais (ponte D. Ana, Chinde). Existe uma
necessidade de consciencializar as pessoas sobre a SIDA e programas de
prevenc;ao;

•

Tres alternativas foram apresentadas para o transporte de carvao: A linha de
Sena, Nacala e o projecto de transporte fluvial. Outras alternativas devem ser
consideradas, tais come uma nova linha-ferrea e um novo porto na Provincia
da Zambezia;

•

Estatuto do canal: uma vez navegavel, o canal vai ser dedicado,
exclusivamente, ao transporte de carvao da Riversdale ou vai ser aberto a
outros transportadores?

Conclusoes Gerais das Reunioes Realizadas

Em geral, as seguintes considerac;oes podem ser extraidas:
1. Existe um apreciavel nivel de interesse e consciencializac;ao sobre o projecto de
transporte fluvial. lsso e demonstrado pelo nivel de comparecimento as reunioes
publicas e pelo rigor da discussao em todas as reunioes (Tete, Beira, Quelimane e
Maputo).
Preparado pe/a lmpacto, Lda
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2. Existe um consideravel apoio em relac;:ao ao projecto. No entanto, existe igualmente
oposic;:ao, que parece ser ditada por dois tipos de considerac;:oes:

a.

b.

A percep9ao do projecto de transporte fluvial como uma ameac;:a potencial
para outras actividades. Especificamente, receia-se que o projecto de
transporte fluvial possa diminuir o papel da ferrovia como opc;:ao preferencial
ou possa entrar em conflito com outros tipos de utilizac;:ao do rio (projectos de
energia hidroelectrica, pesca ou turismo local).
Preocupac;:oes ambientais: o rio e visl:o come um sistema muito fragil, que
deve ser preservado, e o projecto e apercebido coma passive! de induzir
elevados custos ambientais e sociais.

Em resumo, alguns participantes manifestaram reservas em rela9ao ao projecto e
valorizaram a alternativa ferroviaria coma a soluc;:ao a optar para o transporte de carvao da
Riversdale.
Ha tambem uma percepc;:ao de que o projecto, embora importante a nivel nacional, ira gerar
alguns inconvenientes para as comunidades ribeirinhas, que dependem do rio para varios
aspectos do dia-a-dia (transporte, pesca, lavar a roupa, tomar banho, etc.).
A pesca, em particular (uma actividade muito importante, tanto para o consume pr6prio
coma para fins comerciais), e prevista um certo impacto. Existe, portanto, uma percep9ao
de que sera necessario estudar medidas de compensac;:ao para as comunidades afectadas
pelo projecto.
4. REGISTO DAS QUESTOES APRESENTADAS NAS REUNIOES DE CONSULTA
PUBLICA
Foram elaboradas Actas das reunioes de Consulta Publica, para as fases de "Pre-EPDA" e
EPDA, que apresentam de forma resumida o modo como as reunioes decorreram. As
quest6es discutidas nas reunioes foram registadas numa tabela, incorporadas dentro da
Acta, que integra as questoes colocadas e as respectivas respostas. As tabelas nao
apresentam uma transcri9ao das Perguntas e Respostas, mas sim um resumo das questoes
colocadas e das respectivas respostas. Algumas respostas foram melhoradas, com o
objective de as tornar mais esclarecedoras. Estes documentos sao apresentados a seguir.
Comentarios adicionais foram recebidos atraves de uma Ficha de Registo de Comentarios,
anexada ao Documento Informative e distribuidas nas reunioes. Os comentarios recebidos
sao apresentados coma Anexo 6 do presente relat6rio , e serao levados em considerac;:ao
para a elaborac;:ao dos Termos de Referencia para o EIA.
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- FASE DE PRE·EPDA -
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
"STAKEHOLDERS ENGAGEMENT" (ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
& AFECTADAS)
Local: Beira - Hotel Tivoli
Data: 21 de Setembro de 2009
Hora: 09:00 h - 11 :30 h

PARTICIPANTES:
Riversdale Moqambique: Anthony Martin
Equipe de Trabalho: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Natasha Aragao (Consultee),
Guilhermina Honwana (Consultee), Joaquim Luis Kanambanga (INAMAR)

BOAS-VIN DAS
Coube ao consulter Victor Hugo Nicolau, na sua qualidade de Facilitador do encontro,
proceder a abertura da sessao, dando as boas-vindas a todos os participantes e
esclarecendo que o encontro nao se tratava de uma reuniao publica como as habituais dos
processes de AIA mas sim de uma reuniao de stakeholders engagement, promovida pela
Riversdale (o proponente), sendo que a Consultee ea lmpacto estavam no encontro apenas
como facilitadores. A reuniao serviria para a Riversdale apresentar a possibilidade, que vem
estudando, para o escoamento do carvao da sua concessao em Benga (provincia de Tete)
por via fluvial, e com o auxilio dos stakeholders identificar os principais constrangimentos e
sugestoes no que concerne a implementac;ao do mesmo. Acrescentou que se tratava de
uma fase preliminar e que, caso o projecto fosse avante, todas as preocupac;oes que
fossem ali levantadas seriam a posteriori estudadas no ambito do Estudo de lmpacto
Ambiental.
De seguida apresentou os restantes membros da equipa envolvidos neste processo de
"stakeholders engagement" (envolvimento das partes interessadas e afectadas), bem coma
o representante do proponente presente na sessao. Seguidamente apresentou a agenda do
encontro, que se iniciaria com uma nota de boas-vindas, seguida pela apresentac;ao do
conceito, por um breve resumo informativo sabre as ultimos desenvolvimentos (que seria
proferido pelo representante do proponente presente no encontro - sr. Anthony Martin).
Depois seguir-se-ia um breve intervaio e, par fim uma sessao de perguntas e respostas
(que realc;ou coma sendo a parte mais importante do encontro, pois seria efectuada
basicamente pelos stakeholders).

APRESENTACAO DO CONCEITO
O consulter Victor Hugo Nicolau deu inicio a apresentac;ao da possibilidade que a
Riversdale vem estudando para o escoamento de carvao da sua mina de Benga frisando
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novamente o real objective do encontro e mencionou as reunioes que sucederiam nas
provincias de Tete e Zambezia, no mesmo ambito.
De seguida, apresentou o contexto em que surge esta ideia. Explicou que a mina estaria
operacional a partir de 2011 , e que era necessario come9ar-se a pensar em alternativas
para fazer chegar o produto ate aos consumidores finais. Neste ambito sublir:ihou que
estavam a ser avaliadas duas alternativas para o escoamento do mesmo, nomeadamente:
pela via-ferrea de Sena ate ao Porto da Beira, que tern no memento a sua capacidade
limitada, e, come uma alternativa complementar, o transporte fluvial atraves do Zambeze de
Benga ate ao Chinde.
Seguidamente apresentou a lagistica envolvida em cada uma das alternativas
mencionadas, desde o local de produc;ao em Benga ate aas consumidores finais.
Recorrendo a primeira alternativa, a carvao saira da mina em camioes, que percorrerao
cerca de 13 km de estrada ate Moatize, na zana ferroviaria. Em Moatize o carvao sera
descarregado em vagoes per onde seguira par via-ferrea, fazenda cerca de 525 km ate ao
Porto da Beira, num trajecto que durara 33 a 48 horas. Serao utilizados comboios com 70
vagoes e serao ao todo 5 locomotivas. Uma vez chegado a Beira o carvao sera
transportado por garras para correias transportadoras fechadas, concebidas para minimizar
eventuais danos ambientais, ate ao terminal de carvao. Sera necessario adaptar o terminal
de carvao do Porto da Beira. Dado o seu grande calado, cs navies mineraleiros nae
conseguem alcan9ar o Porto da Beira e sera precise embarcar o carvao em barcac;as que
farao o transito ate um ancoradouro oceanico, que neste case sera um navio de grandes
dimensoes do tipo PANAMAX que ficara ancorado a cerca de 25 milhas da costa. A partir
dessa plataforma oceanica, sera efectuado o transbordo do carvao para cs navies
mineraleiros.
Para acelerar este processo pensa-se no transporte do carvao por barcac;as ao longo do rio
Zambeze come um complemento logistico. Este processo envolve duas operac;oes: o
transporte fluvial em si, por barcac;as e o transbordo no alto mar. No que concerne ao
transporte fluvial , o carvao saira da mina em tapetes rolantes complemente fechados, ate as
barcac;as que descerao o rio ate ao Chinde. E de salientar que as barcac;as envolvidas
nestas operac;oes serao fechadas de forma a evitar eventuais derrames de carvao no rio , o
que poderia causar problemas ambientais. As barcac;as serao de grande dimensoes (terao
cerca de 17.5 metros de largura, 75 metros de comprimento e 2000 a 3000 toneladas cada)
e serao emparelhadas duas a duas em filas de quatro, formanda um combaio com 8
barcac;as, com um total de cerca de 300 metros de comprimento e 35 metros de largura. As
barcac;as serao empurradas par rebocadores de baixo calado num sistema de "push-boats".
Havera um pequeno canstrangimento na passagem sob a ponte ferroviaria Dona Ana ,
devido ao espa9amento dos seus pilares (cerca de 70 m de distancia). Aqui ter-se-a que
desemparelhar as barcac;as para evitar que estas colidam com os pilares e faze-las passar
uma a uma. Chegadas ao outro lada da ponte, estas serao novamente emparelhadas e o
comboio de barcac;as seguira o seu percurso ate Chinde. No Chinde as barcac;as seraa
separadas e rebocadas uma a uma ate ao ancoradoura oceanico - um navio PANAMAX
desactivado, que tera cerca de 70 000 toneladas de capacidade.
Finda a explicac;ao deu por encerrada a apresentac;ao do conceito e pa sou
representante do proponente para fazer uma sucinta apresentac;ao
desenvolvimentos relatives a implementac;ao deste conceito, das reunioes
decorrendo a nivel central em Maputo. Natasha Aragao encarregou-se da
ingles para portugues.

a palavra ao
dos ultimas
que ja vem
traduc;ao de

ULTIMOS DESENVOLVIMENTOS

0 proponente agradeceu novamente a presenc;a de todos os participantes. Explicou que a
Riversdale Moc;ambique e parte da Riversdale Limitada, uma empresa Australiana que se
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a

a

dedica minera9ao e nao logistica mas que, no entanto, esta muito interessada nesta
questao do transporte fluvial porque apesar da area de Benga ter um grande potencial para
a explora9ao de carvao (este e um dos maiores que eles ja viram ate ao memento a nivel
mundial) o minerio s6 tern valor quando chega ao consumidor final. Frisou novamente que o
objective do encontro era a troca de informa96es, aprender dos participantes pois estavam
ali representados os sectores chave que lidam com esta questao. Acrescentou que a
Riversdale ja conhece este conceito de transporte de minerios (nao exactamente de carvao)
em outros paises do mundo como Indonesia, America Latina, etc., que nao se trata de um
conceito novo e que e funcional, podendo constituir uma alternativa viavel. 0 conceito ja foi
apresentado a nivel central aos ministros dos Transportes e dos Recurses Minerais, ao
INAMAR, INAHINA, etc. Estas reunioes revelaram-se ate agora muito positivas e, de uma
forma geral, ha um grande interesse a nivel do governo nesta questao. Porem, sera
necessario fazerem-se estudos pois o rio Zambeze e de interesse nacional e esta op9ao
podera ter impactos ambientais e sociais. Deu por encerrada a sua interven9ao
acrescentando que os stakeholders estavam ali presentes porque tern a no9ao que as
discussoes a nivel central e provincial sao muito diferentes.
De seguida, Victor Hugo Nicolau real9ou que a implementa9ao deste conceito envolvera
muitas etapas, que sera necessario preparar o rio, o que porventura podera requerer
dragagens em alguns pontos do rio.
Real9ou novamente a importancia do contribute dos stakeholders para o desenvolvimento
deste conceito, refor9ou o acompanhamento da equipe por um tecnico do INAMAR que
poderia auxiliar no esclarecimento de questoes mais tecnicas relativas a navegabilidade
e/ou transitabilidade do rio. Por fim, apresentou a rota proposta para o transporte fluvial do
carvao num mapa que contemplava algumas zonas sensiveis ja identificadas, que
merecerao devida aten9ao caso o projecto va avante, e afirmou que o proponente esperava
uma forte contribui9ao dos stakeholders para a identifica9ao de outras questoes sensiveis
que deverao ser tomadas em considera9ao no desenvolvimento desta ideia.
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Questoes I Comentarios levantados
Comentarios/Questoes colocadas

Em primeiro lugar gostaria de parabenizar a iniciativa da Riversdale, lmpacto
e Consultee, penso que sob o ponto de vista ecol6gico e assim que as
coisas devem ser feitas.
1. Penso que no mapa apresentado com a localiza9ao das areas sensiveis
ao longo do rio deveria estar integrada a area do PNG .

Quern
colocou/respondeu

Edgar Faduco
(Parque Nacional da
Gorongosa - PNG)

2. Gostaria de saber qual e a experiencia da Riversdale no transporte de
minerios sob o ponto de vista ecol6gico?
3. No que concerne a dragagem, a Riversdale ja tern algum estudo sabre o
efeito destas nas aguas subterraneas? Levanto esta questao porque o Iago
Urema que esta !ccalizadc dentrc da area do P~~G e alimentado pelo lenc;ol
freatico das aguas que vem do rio Zambeze.
1. Obrigado pela sua sugestao. A area do parque sera incluida no mapa.
1. A Riversdale como empresa nao tern experiencia em transporte fluvial de
cargas; aqui em Africa ja tern algumas minas na Africa do Sul e em Tete,
Mo9ambique. No entanto, existem quadros dentro da Riversdale com
experiencia relevante no transporte fluvial na Indonesia e America latina.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)
Anthony Martin
(Riversdale)

2. A Riversdale nao tern acesso a nenhum estudo sabre o efeito das
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dragagens nas aguas subterraneas, mas na altura da realiza<;ao dos estudos
no ambito do Estudo de lmpacto Ambiental, caso o projecto siga em diante,
far-se-ao estudos sobre estes possfveis efeitos e por isso que a Riversdale
contratou especialistas ambientais como a lmpacto, Consultee ERM).
1. Dentro do PNG existe um departamento cientffico, onde sao realizados
varios estudos. No ambito desses ja foi estudada a questao da proveniencia
das aguas do Iago Urema situado dentro do parque e foi comprovado que
advem do rio Zambeze. Se o projecto for avante o parque esta disponivel em
colaborar e disponibilizar informa96es para se estudar a melhor alternativa
para levar avante qualquer projecto que possa vir a ter algum impacto sobre
este sistema. O Departamento cientifico esta aberto.

Edgar Faduco
(PNG)

1. Agradecemos ao PNG pela sua disponibilidade e a Riversdale de certeza
fara o prestimo da mesma.

Anthony Martin
(Riversdale)

1. 0 projecto nao vai substituir o transporte pela via-ferrea, estou feliz e
clarificado, porque alguns meios de comunica96es do pals, em particular
televisoes, levantam esta questao do transporte fluvial como sendo uma
op<;ao em particular. Ja anunciado que o Malawi tern vindo a estudar a
mesma possibilidade.

Teot6nio Pio
(DPRME - Sofala)

2. Gostaria de saber quanto tempo demorara o transporte fluvial de Benga
ate Chinde?

3. Sabemos que o rio Zambeze por vezes tern picos de cheias. De acordo
com a capacidade das barca9as, levanto a questao se o rio sera navegavel
durante todo ano, mesmo durante o periodo de cheias?

4. Uma outra questao esta relacionada com os conflitos de interesses na
navegabilidade do rio. Gostaria de saber como e que esta sera gerida, tendo
em conta os interesses da Riversdale, o calado das embarca96es dos outros
operadores, ja que a Riversdale assegura que a via permanecera aberta
para os mesmos. Sera que nao irao de forma nenhuma impedir os outros
operadores de transitarem ap6s abrirem a via?
1. Neste momento nao poderei dar uma resposta concisa sobre a
navegabilidade do rio de Benga a Chinde. 0 INAMAR ja efectuou no
passado estudos sobre a navegabilidade no rio Zambeze, mas estes porem
se encontram ultrapassados e estao de momento a ser actualizados.
Podemos dizer que cabera a cada operador ou interessado fazer os estudos
necessarios e enviar-nos para que possamos dar um parecer sobre a
navegabilidade do rio. Sabemos que o Malawi tambem esta interessado
nesta alternativa. No passado dia 20 de Agosto foi assinado um memorando
de entendimento para o estudo da navegabilidade ao longo do Chire,
incluindo no tempo de cheias.
1. Em rela9ao a primeira questao tenho a dizer que, para o que a Riversdale
necessita, esta a partir-se do pressuposto que o rio e navegavel. Ja foram
efectuados alguns estudos preliminares e estes mostram-se bastante
positivos nesse sentido. 0 tempo de navegai;:ao de Benga ate Chinde sera
de cerca de 3 dias.

Joaquim Luis
Kanambanga
(INAMAR)

Anthony Martin
(Riversdale)

2. Em rela<;ao ao conflito de interesses, tenho a dizer que a Riversdale quer
evitar ao maximo este conflito. Pensamos na utiliza9ao do rio no duplo
sentido (barca<;as a ir e vir ao mesmo tempo) . 0 que a Riversdale esta aqui
a proper pode ser comparado com a abertura de uma estrada. lremos
somente com base em estudos provar ao Governo que esta e viavel e e
transitavel. A Riversdale sera apenas um camiao dentro da estrada, mas a
Questao da gestao do trafego, quern podera ou nao circular nela, estara a
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cargo do Governo. Para finalizar gostaria de dizer que a Riversdale e muito
cooperativa, somos a favor da utilizac;ao da via per outros operadores,
mesmo mineiros.
3. Preve-se que a barcac;a cheia e vazia irao se cruzar a cada 2 dias no rio.
1. Em resume, o que o Martin quis dizer foi que a Riversdale esta a investir Victor Hugo Nicolau
na navegac;ao com o (mice interesse de escoar o seu proprio produto.
(lmpacto)
2. A gestao do transito nae sera da sua responsabilidade. A utilizac;ao do rio
per outros operadores devera ser regulada pelo governo.
3. 0 INAMAR come entidade reguladora do transporte maritime, podera
tambem estar a par desta questao.
1. Foi efectuado um grande investimento no sistema ferroviario da Beira
recentemente. Vai ser novamente efectuado um grande investimento no
sistema fluvial do Zambeze. Ja foi efectuado um estudo comparative sabre
os volumes que estarao a circular em cada um destes sistemas? Sera que a
melhor opc;ao nao passaria por apetrechar o Porto da Beira, dota-lo de infraestruturas, do que abrir uma nova via?

Rite Almirante
(CFM)

1. Ha que notar que a Riversdale nae e o (mice cliente do porto da Beira, e Victor Hugo Nicolau
que o porto da Beira dificilmente tera capacidade para dar resposta a todas (lmpacto)
as solicita96es quando as diversas empresas mineiras comec;arem a escoar
o seu produto. Per isso a Riversdale esta a procura de solu96es
complementares.

2. Ja pensaram na ideia da duplicac;ao da linha-ferrea para que o Zambeze
sirva de polo de desenvolvimento?

Rite Almirante
(CFM)

1. A questao do use do Zambeze nae e uma exclusividade, a opc;ao do use Anthony Martin
da ferrovia e do rio sac complementares. Dado ao tamanho da explorac;ao (Riversdale)
do carvao e de outras empresas o porto de certeza que vai crescer e vai ser
necessario a dado memento encontrar outras alternativas.
2. Queremos pensar em outras alternativas, queremos ter a certeza que ao
longo de toda a vida do projecto, durante 0 tempo de produc;ao, 0 carvao e
efectivamente escoado. Pensamos na possibilidade de utilizar o porto de
Nacala tambem. Todas as vias estao a ser consideradas e come empresa
vamos sempre optar per aquela em que a relac;ao custo-beneficio seja
melhor. Vai ser efectuado um estudo de viabilidade economica.
1. 0 que e Riversdale oferece em termos de beneficios?

Antonio Domingos
Simbe (Estudante
2. Como serao mensurados os efeitos adverses que poderao advir de toda a UP)
operacao?
1. A Riversdale esta ciente que muitos impactos adverses possam vir a Anthony Martin
ocorrer e estes serao devidamente estudados na altura da realizac;ao do EIA. (Riversdale)
2. Em relac;ao aos beneficios gerais para o pais a abertura da via de certeza
que trara novas investimentos, etc. Quante aos beneficios mais especificos
se o projecto avanc;ar estes serao mensurados apos a realizac;ao do EIA,
apos se avaliarem todos os impactos e se estudarem as devidas medidas.
1. Existe uma actividade pesqueira muito intensa ao longo do rio. A
populac;ao ribeirinha depende destes recurses para sobreviver. Com projecto
nae haverao conflitos com pescadores, as redes de pesca, etc?

Martinho Padera
(llP)

2. Em relac;ao as dragagens gostaria de saber qual sera a periodicidade das
Preparado pela lmpacto, Lda

25

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

mesmas, se estas serao constantes ou nao, dependerao do nivel do caudal
do rio, etc. Ao longo desta zona do baixo Zambeze, existem muitos locais
com erosao nas margens do rio. Como sera feito este trabalho das
dragagens, sera intense por causa do assoreamento?
1. Os estudos vao determinar a periodicidade das dragagens no rio. A
questao vai ser vista quando forem realizados os devidos estudos. Ternes
em conta esta questao dos sedimentos no rio, em particular na epoca
chuvosa.
1. A Riversdale tern consciencia da activa actividade pesqueira que ocorre
ao longo do rio, em particular no baixo Zambeze. Os possiveis conflitos com
esta serao a posterior devidamente estudados na altura do EIA.

Luis Kanambanga
(INAMAR)

Anthony Martin
(Riversdale)

2. Como ja referi antes esta e ainda uma fase muito preliminar, mas e
importante que estas quest5es estejam ser colocadas agora ainda nesta
fase. Todas elas serao depois integradas numa lista para posteriormente
serem avaliadas no estudo (estes aspectos vao ser estudados).
1. De Chemba para o Zambeze existem muitos crocodiles e estao la Mamade Abdul
presentes operadores turisticos que trabalham com animais bravios na Remane (DPA recolha de ovos, etc. Existem corredores de migra9ao de elefantes nessa Sofala)
area, que o mapa nao faz men9ao, uma rota que faz Manica - Chemba e
provavelmente estes animais continuem ate ao Niassa e atravessem ate ao
Malawi. lsto e s6 para terem em aten9ao a questao do conflito Homemanimal.
2. Uma outra questao e que o governo ve o mesmo rio com potencial
energetico e vem apostando em projectos neste sentido. Como e que sera o
caudal do rio com estes projectos? E uma questao que e precise analisar.
3. Nao conhe90 muito bem todo rio, s6 um pequeno tro90 de Chemba ate a
foz e devo dizer que existem muitos bancos de areia neste tro90. A
dragagem de um rio e muito complicada por causa das suas flutua95es, e
dificil manter o canal aberto e e muito diferente da dragagem de um porto.
4. Ha agora tambem uma grande solicita9ao para o desenvolvimento da
actividade turistica ao longo do Zambeze. E precise ter em conta todos estes
aspectos.
5. Ja foi efectuado um estudo de base sobre a profundidade do rio, o
comportamento deste? Desde a independencia naclonal que nao se tern o
conhecimento sobre a naveQabilidade do mesmo.
1. 0 Governo vem efectuando muitos estudos e ao que tudo indica a sua Victor Hugo Nicolau
estrategia e utilizar o rio para produzir energia. As barragens nao tern (lmpacto)
necessariamente efeito negative na questao da navegabilidade dos rios,
muito pelo contrario, estas auxiliam na estabilidade dos seus fluxes. Falando
da albufeira de Mphanda Nkuwa, tenho estado envolvido no processo de AIA
para a constru9ao da mesma e devo dizer que esta nao vai reter muita agua
e sera cerca de 100 vezes menor do que a a!bufeira de Cahora Bassa. A
ideia que se tern e utilizar a agua que Cahora Bassa descarrega e
reaproveita-la para produ9ao de energia em Mphanda Nkuwa.
2. E certo que o governo tera que olhar para o rio Zambeze come entidade
(mica e saber o que quer deste rio (se e energia, transitabilidade, talvez as
duas op95es). Mas Mphanda Nkuwa nao vai afectar os caudais do rio de
modo sen sf vel.
1. Nao ha muitos comentarios, sao recomendacoes que estamos a tirar e Anthony Martin
Preparado pela lmpacto, Lda

26

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

vamos levar adiante. Como o Victor estava a dizer as barragens auxiliam a
estabilizar o caudal do rio, elas tern um efeito positivo para sua
navegabilidade e nao o contrario.

(Riversdale)

2. 56 para acrescentar em relac;ao a esta questao do conflito Homemanimal, o pais tern que reequacionar e esta questao do conflito entre a fauna
e as pessoas e geri-la sem destruir a riqueza faunistica . Enquanto
continuarmos a pensar assim vamos nos perder no ritmo do
desenvolvimento. Nos outros paises daqui de Africa a industria turistica
arrecada milhoes e milhoes de d61ares com a sua vida selvagem. No Quenia
e na Tanzania e frequente ver-se zebras, bufalos ou gnus misturados com o
gado da populac;ao, e esta nao corre a abate-los. Aqui isso seria dificil. E,
por vezes, a populac;ao instala-se nas rotas migrat6rias dos animais e
queixa-se quando um elefante invade uma machamba, e la vao os tecnicos
da fauna bravia abate-lo e no fundo essa mesma populac;ao, por vezes, s6
quer e a came do animal. A continuar assim perdemos os nossos recursos
faunisticos.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. No mapa apresentado e necessario que se efectue uma revisao da area
RAMSAR, a parte assinalada creio que s6 diga respeito as coutadas
existentes na regiao. A area RAMSAR sobe um pouco mais ate ao rio .

Milice Alexandre
(WWF)

2. Em relac;ao a questao das barragens sabemos que estas tern um efeito
negativo na alimentac;ao das terras humidas, afectando o padrao de
desenvolvimento dos animais.
3. Existe um piano de maneio dentro da Reserva de Marromeu penso que
necessario olhar para este piano.

e

1. Tern toda a razao. Estamos aqui a falar de duas areas distintas que
possuem um enquadramento juridico diferente. Uma e a reserva de
Marromeu que tern um Plano de Gestao Ambiental, com medidas
especificas sobre o seu maneio com vista a conservac;ao dos seus recursos,
outra e a area RAMSAR, que e gerida por protocolo especifico ao qual
Moc;ambique aderiu em 2003, mas cujo piano de gestao, creio, ainda nao foi
elaborado.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Para alem da questao da navegabilidade do rio que ja foi aqu i levantada,
tenho uma questao relacionada com a tecnologia que vai ser empregue
durante todo este processo. Recomendo que esta seja implementada de
forma a garantir a seguranc;a a nfvel do pr6prio rio. E necessario que se
defina de modo claro o transporte de carvao em seguranc;a , para evitar
acidentes e derrames ao longo do percurso.

Manuel Colete
(Ceplaga)

2. A outra questao esta relacionada com manuseamento desta tecnologia,
em particular na travessia das pontes Dona Ana e a outra ponte existente ao
longo do rio, que nao foi aqui mencionada - a ponte de Caia, que ja se falou
que sera necessario efectuar a separac;ao das barcac;as, etc.
3. Gostaria de saber se ja foi estudado o impacto ambiental nessas areas em
caso de acidentes? E quais sao as medidas de seguranc;a que serao
acaute!adas?

1. Existe uma grande preocupac;ao da Riversdale com esta questao da
seguranc;a tanto dentro da mina coma na questao do transporte.

Anthony Martin
Riversdale

2. Esta questao do transporte fluvial e um conceito novo para Moc;ambique e
para Africa no geral, embora ja exista em outros paises. Olharemos para a
experiencia destes pal ses e serao implementadas todas as med id as e
tecnologias para garantir a maxima seguranc;a durante este processo. Por
exemplo existem paises em que as barcac;as ao chegarem as pontes
afundam , oassam por baixo desta, saem do outro lado e continuam o seu
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trajecto (nae que isto va ser implementado, mas para dizer que serao
estudadas as melhores alternativas e aplicadas as tecnologias mais
adequadas de acordo com o rio , etc) .

3. Ternes conhecimento da existencia de uma outra ponte ao longo do rio, no Victor Hugo Nicolau
entanto o enfase dado a ponte Dona Ana prende-se ao facto desta ter uma (lmpacto)
distancia entre pilares um pouco estreita (70 metros) e se prever que sera
muito complicado o comboio de barca9as fazer as manobras quando estiver
a passar par baixo desta. A ponte de Caia e diferente, tern cerca de 170 m
de distancia entre pilares e ja foi concebida atendendo a estes aspectos.
1. Falou-se da ancoragem de uma plataforma desactivada que nae sera Antonio
mais do que um navio de grande dimensoes para onde o carvao sera Sim be
transportado, armazenado e depois levado para os navies mineraleiros para UP)
fazerem chegar aos clientes. Sabemos da existencia de muitas areas de
mangal e outros ecossistemas que sac importantes locais de produ9ao de
camarao ao longo do banco de Sofala . Este processo nao podera criar um
constrangimento nesta area?

Domingos
(Estudante

1. A plataforma vai estar a cerca de 20 - 25 km da costa e vao ser tomados
todos as cuidados necessaries para que nae se afectem essas areas.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Existem muitas questoes em torno deste assunto, muitas das quais
podem nae estar a ser analisadas agora e so reflectiremos sabre elas mais
tarde. Poderiam disponibilizar algum contacto para obtermos mais
informa96es, deixamos as nossas contribui96es, etc.

Manuel
(Ceplaga)

1. 0 PNG pode parecer estar muito distante da area, mas quando se faz
uma analise verifica-se que este e parte integrante do ecossistema do baixo
Zambeze. Par isso penso que e mesmo necessario mostrar no mapa a
localiza9ao e area abrangida pelo parque, para que se tenha este aspecto
em considera9ao nos estudos que ainda se vao efectuar.

Edgar
(PNG)

1. Penso que e necessario que se efectue uma inventaria9ao dos recurses
faunisticos (Hipopotamos, especies piscicolas, etc.) em todo o trajecto (de
Tete ate ao mar) , pois poderao ocorrer derrames de oleos, etc.

Mateus
Ribaue
(DPTUR - Sofala)

Colete

Faduco

2. Existem opera dares turf sticos que utilizam o rio para a ca9a de crocodiles
e outras especies, penso que deve existir uma interac9ao com estes para
evitar conflitos mais tarde.

E precise analisar muito bem a localiza9ao da plataforma PANAMAX, pois
o governo concedeu recentemente uma area para a prospec9ao de petroleo
no mar, ao longo da costa de Sofala e e precise que nae hajam cheques
entre estas duas areas.

3.

1. Estamos muito agradecidos par todas as recomenda96es efectuadas.
Estas ja estao anotadas, e case o projecto va adiante todas estas serao
tomadas em considsra:;ao.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Gostaria de acrescentar, que e importante que se efectuem estudos sabre
alguns efeitos ao longo da linha de Sena, particularmente na Beira.

Alexandre
Vasco
(Concelho Municipal
da Beira)

Victor Hugo agradeceu novamente a presen9a de todos as participantes, disponibilizou
endere9os electronicos (vhnicolau@impacto.co.mz e ghonwana@consultec.co.mz) para
onde estes poderiam mandar mais questoes e comentarios. Acrescentou tambem que
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poderiam aceder a uma c6pia em formate electr6nico da apresenta<;ao ali proferida se
assim o solicitassem nesses endere<;os. De seguida encerrou a sessao.

TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
"STAKEHOLDERS ENGAGEMENT" (ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
& AFECTADAS)
Local: Tete - Hotel Zambeze
Data: 22 de Setembro de 2009
Hora: 08:30 h - 10:30 h

PARTICIPANTES:

Riversdale Moqambique: Anthony Martin, Belinda Jamieson
Equipe de Trabalho: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Natasha Aragao (Consultee),
Guilhermina Honwana (Consultee), Joaquim Luis Kanambanga (INAMAR)

BOAS-VIN DAS

Coube ao consulter Victor Hugo Nicolau, na sua qualidade de Facilitador do encontro,
proceder a abertura da sessao, dando as boas-vindas a todos os participantes e
esclarecendo que o encontro nao se tratava de uma reuniao de consulta publica, como as
habituais dos processes de AIA, mas sim de uma reuniao de stakeholders engagement,
promovida pela Riversdale (o proponente), sendo que a Consultee ea lmpacto estavam no
encontro apenas como facilitadores. A reuniao serviria para a Riversdale apresentar a
possibilidade, que vem estudando, para o escoamento do carvao da sua concessao em
Benga (provincia de Tete) por via fluvial e para, com o auxilio dos stakeholders, averiguar
qual seria a receptibilidade publica em rela<;ao a esse projecto e identificar os principais
constrangimentos e sugestoes no que concerne a implementa<;ao do mesmo. Acrescentou
que se tratava de uma fase preliminar e que, caso o projecto fosse avante, todas as
preocupa<;oes que fossem ali levantadas seriam a posteriori estudadas no ambito do Estudo
de lmpacto Ambiental.
De seguida apresentou os restantes membros da equipa envolvidos neste processo de
"stakehoiders engagement" (envoivimento das partes interessadas e afectadas), bem como
os representantes do proponente presentes na sessao. Seguidamente apresentou a agenda
do encontro, a qual, ap6s as boas-vindas, se iniciaria com a apresenta<;ao do conceito,
seguida por um breve resume informative sabre os ultimos desenvolvimentos (que seria
proferido pelo representante do proponente presente no encontro - sr. Anthony Martin).
Depois seguir-se-ia um breve intervalo e, por fim. uma sessao de perguntas e respostas
(que realgou como sendo a parte mais importante do encontro, pois seria efectuada
basicamente pelos stakeholders).
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APRESENTACAO DO CONCEITO

0 consulter Victor Hugo Nicolau deu inicio a apresentai;ao da possibilidade, que a
Riversdale vem estudando, de escoamento do carvao da sua mina de Benga per via fluvial
atraves do Zambeze, frisando novamente o real objective do encontro - recolher opinioes e
recomendai;oes sabre tal possibilidade.
De seguida, apresentou o contexto em que surge esta ideia. Explicou que a mina estaria
operacional a partir de 2011, e que era necessario comei;ar-se a pensar em alternativas
para fazer chegar o produto ate aos consumidores finais. Neste ambito sublinhou que
estavam a ser avaliadas duas alternativas para o escoamento do mesmo, nomeadamente:
per via-ferrea, atraves da linha de Sena ate ao Porto da Beira, que tern no memento a sua
capacidade limitada, e come alternativa complementar, atraves de transporte fluvial per
barcai;as, de Benga para o Chinde. Referiu ainda que, dado o grande volume de carvao a
escoar (nae s6 pela Riversdale come pelas outras empresas mineiras a operar na regiao) a
Riversdale encara tambem a hip6tese de uma terceira via de escoamento, mais
concretamente o porto de Nacala.
Seguidamente apresentou a logistica envolvida em cada uma das alternativas
mencionadas, desde o local de produc;ao em Benga ate aos consumidores finais.
Mencionou o facto de em Benga existir um ancoradouro antigo a ser reactivado.
Recorrendo a primeira alternativa, o carvao saira da mina em camioes, que percorrerao
cerca de 13 km de estrada ate Moatize, na zona ferroviaria. Em Moatize o carvao sera
carregado em vagoes per onde seguira per via-ferrea, fazendo cerca de 525 km ate ao
Porto da Beira, num trajecto que durara entre 33 a 48 horas. Uma vez chegado a Beira o
carvao sera transportado per garras para correias transportadoras fechadas, concebidas
para minimizar eventuais danos ambientais, ate ao terminal de carvao. Sera necessario
adaptar o terminal de carvao do Porto da Beira . Os navies mineraleiros, dado o seu grande
calado, nao conseguem atracar no Porto da Beira e sera precise embarcar o carvao em
barca<;as que transportarao o produto ate um ancoradouro oceanico, que nae sera mais do
que um navio de grande dimensoes, do tipo PANAMAX que ficara ancorado ao largo.
Para acelerar este processo pensa-se na possibilidade de transporte do carvao per
barca<;as ao longo do rio Zambeze. Este processo devera envolver duas componentes: o
transporte fluvial per barca<;as e o transbordo no alto mar. No que concerne ao transporte
fluvial, o carvao saira da mina em tapetes rolantes, complemente fechados, ate as barcac;as
que descerao o rio ate ao Chinde. E de salientar que as barcac;as envolvidas nestas
operai;oes serao fechadas de forma a evitar eventuais derrames de carvao no rio, o que
poderia causar problemas ambientais. As barcac;as serao de grande dimensoes (terao cerca
de 17.5 metros de largura, 75 metros de comprimento e 2000 a 3000 toneladas cada). Estas
serao emparelhadas (duas a duas) em filas de quatro, formando um comboio com 8
barcac;as, com um total de cerca de 300 metros de comprimento e 35 metros de largura. As
barca<;as serao empurradas per rebocadores de baixo calado num sistema de "push-boats".
Havera um pequeno constrangimento na passagem da ponte ferroviaria Dona Ana, devido
ao espa<;amento dos seus pilares (cerca de 70 m de distancia entre pilares). Aqui ter-se-a
que desemparelhar as barca<;as para evitar que estas colidam com os pilares e faze-las
passar uma a uma. Chegadas ao outro iado da ponte, estas serao novamente
emparelhadas e o comboio de barca<;as seguira o seu percurso ate Chinde. No Chinde as
barca<;as serao separadas e rebocadas uma a uma ate ao ancoradouro oceanico - um navio
PANAMAX desactivado, que tera cerca de 70 000 toneladas de capacidade.
Antes de dar por encerrada a apresenta<;ao, acrescentou que a implementa<;ao deste
conceito envolvera muitos estagios, que seria necessario efectuar dragagens em alguns
pontos do rio, para tornar o rio navegavel para as barcac;as. Acrescentou que a Riversdale
nae esta interessada no neg6cio do transporte comercial e que s6 preparara o rio seria para
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o tornar navegavel para barcac;as rasas. Outros operadores, no entanto, poderiam utilizar a
via aberta pela Riversdale.
Mencionou o facto da equipe se fazer acompanhar por um tecnico do INAMAR que poderia
auxiliar no esclarecimento de questoes mais tecnicas relativas a navegabilidade e/ou
transitabilidade do rio e que, caso o projecto fosse avante, seriam efectuados estudos mais
especificos.
Finda a explicac;ao deu por encerrada a apresentac;ao do conceito e passou a palavra ao
representante do proponente para fazer uma sucinta apresentac;ao dos ultimas
desenvolvimentos relatives a implementac;ao desta ideia, das reunioes que vem decorrendo
a nfvel central em Maputo, etc. Natasha Aragao encarregou-se da traduc;ao de ingles para
portugues.
ULTIMOS DESENVOLVIMENTOS

0 proponente agradeceu novamente a presenc;a de todos os participantes. Apresentou-se
coma sendo o gestor de projectos de desenvolvimento da companhia. Explicou que a
Riversdale Moc;ambique e parte da Riversdale Limitada, uma empresa Australiana que se
dedica a minerac;ao e nao a logistica mas que, no entanto, esta muito interessada nesta
questao do transporte fluvial porque apesar da area de Benga ter um grande potencial para
a explorac;ao de carvao (este e um dos maiores que eles ja viram ate ao momenta a nivel
mundial) o minerio s6 tern valor quando chega ao consumidor final. Frisou novamente que o
objective do encontro era a troca de informac;oes, aprender dos participantes pois estavam
ali representados os sectores chave, que conhecem o Zambeze e as questoes com ele
relacionadas. Acrescentou que a Riversdale ja conhecia este conceito de transporte de
minerios (nao exactamente de carvao) em outros paises do mundo (Indonesia, parses da
America Latina e do norte e da Europa) e queria mostrar que este nao era um conceito
assim tao novo e que era funcional como uma alternativa viavel. 0 conceito ja havia sido
apresentado a nfvel central aos ministros do Ministerio dos Transportes e Comunica96es,
Recursos Minerais, ao INAMAR, INAHINA, etc. Estas reunioes tinham se revelado ate entao
muito positivas, e de uma forma geral existia um grande interesse a nf vel do governo nesta
questao, sendo, porem, necessario fazer estudos detalhados. Deu por encerrada a sua
intervenc;ao realc;ando a importancia da participac;ao dos stakeholders na identificac;ao dos
principais constrangimentos em torno desta possibilidade.
De seguida, Victor Hugo Nicolau mencionou o facto de estarem a decorrer em outras
provf ncias ribeirinhas outras reunioes similares, especificando que havia sido realizada no
dia anterior uma reuniao na Beira e que decorreria, no dia seguinte, outra em Quelimane.
Acrescentou que destas reunioes ja se havia concluf do pela necessidade de se
compreenderem quais as areas mais sensf veis, de se conhecerem as questoes estrategicas
para o Zambeze, de se ter em atenc;ao a existencia de comunidades ribeirinhas ao longo do
trajecto, de se estudarem cs impactos das dragagens, as efeitos na area RAMSAR e que,
finalmente, era necessario garantir que este desenvolvimento, case fosse empreendido, nao
afectasse negativamente a populac;ao.
Por fim apresentou a rota proposta para o transporte fluvial do carvao num mapa que
contemplava algumas zonas sensiveis ja identificadas peia equipa, que merecerao, case o
projecto va avante, a devida atenc;ao, solicitando a contribuic;ao dos stakeholders para a
identificac;ao de outras questoes sensfveis que deverao ser tomadas em considerac;ao no
desenvolvimento desta ideia. Seguidamente, deu par aberto o espa90 para colocac;ao das
principais preocupa96es e sugestoes par parte dos participantes.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

Questoes I Comentarios levantados
Comentarios/Questoes colocadas

Quern
colocou/respondeu

Obrigado pela apresentac;:ao, alguns de n6s nasceram e cresceram neste rio.
Ja houveram alguns operadores que faziam transporte para o Chinde,
nomeadamente a trans-Zambeze (que tinha um rebocador) e s6 funcionava
no tempo das chuvas. Me recordo que houve muitos acidentes na epoca.

Sergio Viera (GPZ)

1. Ja foram estudados os custos relatives a cada uma das alternativas
mencionadas (Beira, Nacala, etc)?
2. Nao existem outros parceiros interessados no transporte do minerio? A
VALE ja pensou nesta alternativa? Ha muita gente interessada na mesma
questao, porque estes nao se unem? Ha alguns estudos que comprovam
que a partir de 20 000 toneladas a ligac;:ao a Moatize se tome viavel, porque
nao explorar esta opc;:ao?
3. Um outro aspecto esta relacionado com as dragagens. Lembro-me que na
minha intancia quando pretendiamos pescar no rio agitavamos o fundo para
os sedimentos levantarem e sufocarem os peixes. Ja se analisaram os
efeitos da dragagem na oxigenac;:8o da agua?
4. Ja foi tambem analisada a relac;:ao entre a agua requerida para a
navegac;:ao e para a irrigac;:ao?
5. Uma outra questao prende-se aos interesses do pr6prio pais. Todos falam
em tirar carvao e nao o coque. 0 carvao de queima tern que ser queimado
em termoelectricas e dai retiramos o coque. Ee este que nos interessa pois
gera emprego, tras nova tecnologia para o pais, etc.
6. 0 Zambeze interessa-nos, principalmente, coma meio de produzir energia
hidroelectrica. Esta a ser equacionada a construc;:ao de duas barragens, uma
das quais, Lupata fica a jusante de Benga. lsso pode inviabilizar a
navegabilidade de Benga ao Chinde.
1. Ate ao memento a analise econ6mica desta ideia ainda nao foi estudada
ao detalhe. A ideia que a Riversdale tern assim como outras companhias,
dado o valor da produc;:ao, e que vai ser necessario criar alternativas ao
corredor da Beira para escoar o carvao. Mesmo nao tendo a analise
completa, tem-se a ideia de que a alternativa pelo Zambeze sera mais barata
quando comparada com a criac;:ao de estradas e outras grandes infraestruturas.

Anthony
(Riversdale)

2. Em relac;:ao a associac;:ao entre empresas, devo dizer que tern havido
conversac;:oes com outras empresas, como a VALE, dado que apesar de nao
termos alternativas comuns o objective e o mesmo.
3. Para a opc;:ao de Nacala, que sera lucrativa a partir de 20 milhoes de
toneladas ao ano, te;ia que haver uma eooperac;:ao entre a Riversdaie e a
VALE. 0 que ocorre e que a maior parte dos investidores nao acha que seja
muito lucrativa a alternativa que envolva dois paises ou transito
transfronteiric;:o. Eu particularmente, como gestor, nao vejo nenhum problema
nesta coligac;:ao. No que diz respeito ao transporte fluvial, no entanto esta
colaborac;:ao limitar-se-ia a realizac;:ao dos estudos necessaries para a
implementac;:ao desta opc;:ao. Caso o projecto fosse avante cada empresa
teria que ter as suas pr6prias barcac;:as para fazer transportar o carvao ate
aos seus clientes.
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4. Os potenciais impactos na dragagem, a questao da irriga9ao espera-se
que sejam analisados nos pr6ximos 12 meses (caso o projecto va avante)
nos estudos que irao ser realizados no ambito do processo de AIA. As
barragens auxiliam na navegabilidade, na medida em que contribuem para a
estabilidade do caudal.

a

5. Em rela9ao
produ9ao do coque, nao sou especialista no assunto, sei
apenas que envolve tres estagios: a produ9ao, o processo de transforma9ao,
e a mistura (blend).
Para se implementar a produ9ao do coque aqui teria que se importar coque
intermedio para se adicionar ao que se pretende produzir de outro local, e
essa questao logistica seria muito complicada (teriam que se juntar
diferentes carvoes). Este tipo de empreendimento s6 e viavel quando se esta
nas proximidades de uma industria metalurgica.
Em resumo as recomenda9oes que podem ser daqui tiradas sao as
seguintes:

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Considerar a hip6tese de escoamento via Nacala sem passar pelo Malawi
mas sim atraves da Morrumbala;
2. A necessidade de se avaliar a viabilidade do projecto tendo em vista a
constru9ao de barragens em Lupata e Boroma;
3. Nao perder de vista a possibilidade de se exportar o coque, para alem do
carvao.
Agrade90 a apresenta9ao proferida e ao dr. Sergio Viera que expos grande
parte das nossas preocupa9oes.

Manuel Malaze
(ARA-Zambeze)

Devo dizer que o batelao da SENA SUGAR necessita de um caudal de cerca
de 1800 m 3./s para operar e possui um calado de cerca de 1.5 a 1. 70 metros.
No entanto, agora no tempo seco, fomos solicitados desde o dia 16, que
aumentassemos as descargas na HCB, estao neste memento a passar
cerca 3000 m3 /s para jusante para permitir que companhia de Sena navegue
(de Marromeu a Chinde).
1. A minha questao vai para a dragagem. A zona do baixo Zambeze e uma
zona aluvionar, a partir de Marromeu, Chupanga, existe muita erosao. Sera
que nestas condi9oes sera possivel manter facilmente o canal aberto?
2. Associado ao trajecto proposto, devo dizer que existe uma area abaixo,
perto do delta, onde existem muitos rios efluentes dos quais a area RAMSAR
precisa muito, e muitos destes alimentam a reserva de Marromeu. Esta em
curso um estudo sobre os escoamentos ambientais. Se fizermos a dragagem
estaremos a piorar a contribui9ao destes rios na alimenta9ao da reserva.
Esta questao da dragagem
muito sensivel no nosso delta. Se
aumentarmos o canal, aumentaremos as descargas no tempo seco (temos
que tomar isto em considera9ao). Temos que garantir que a questao das
dragagens nao influencia a alimenta9ao dos rios efluentes nas zonas
humidas.

e

1. Ha aqui nesta zona um grande interesse na produ9ao do a9ucar.

Sergio Viera (GPZ)

2. No Chinde ha um grande problema de erosao esta e tambem uma area
vital para o banco de Sofala para a produ9ao de camarao. 0 afundamento
de uma barca9a nesta regiao podera criar uma situa9ao irreversivel na flora
e fauna do rio e do mar. Temos tambem a area de Marromeu que se
apresenta como uma regiao bastante sensivel.
2. Uma questao prende-se a aquilo que sao os interesses do estado. Este
esta a espera do resultado do estudo do Messunge ate ao Chinde. Ainda se
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esta a analisar qual sera a responsabilidade do Malawi e de Moc;ambique
neste processo.
1. Tai como disse o sr. Sergio Vieira, o Governo ainda tern que se decidir Victor Hugo Nicolau
quais os usos que pretende para o rio. 0 Governo tera que fazer uma {lmpacto)
avaliac;ao estrategica dos usos para este rio.
2. Temos estado a realizar reunioes em outras provincias ribeirinhas. Ja
escalamos a provincia de Sofala, agora estamos aqui em Tete e depois
seguiremos para Zambezia. lremos contudo realizar uma tambem a nivel
central em Maputo. Gostaria de aproveitar desde ja para informar quais
foram as principais questoes levantadas ate agora nessas reunioes, foi-nos
dito por um participante na Beira, do departamento cientifico do PNG que o
rio Zambeze alimentava atraves de um sistema muito complexo as aguas
subterraneas do parque que alimentavam o Iago Urema. A ARA Zambeze
partilha esta opiniao?
Malaze
1. Realmente existe ali um sistema muito complexo. Quando o caudal do Manuel
Zambeze esta muito alto existem uma serie de rios efluentes que carregam {ARA-Zambeze)
esta agua e alimentam o PNG . Por isso esta questao que nose apresentada
e para nos tambem muito sensivel.
1. Ainda nao ha respostas sobre que medidas poderemos tomar em relac;ao Victor Hugo Nicolau
a todas estas preocupac;oes. Se o projecto for avante teremos que realizar {lmpacto)
muitos estudos especificos para integrar todas estas questoes.
2. Ja tiramos daqui muitas recomendac;:oes ineditas.
1. Esta-se a pensar numa linha dedicada com electrificac;ao.

Sergio Vieira {GPZ)

2. Ainda se esta a efectuar o estudo tecnico, existem duas alternativas a
linha
3. Em Mpinda esta se bifurcara e seguira via Morrumbala ou via Mocuba.
Esta reuniao foi importante e teve um caracter muito diferente do da Beira. Victor Hugo Nicolau
Tete vive mais o rio do que a Beira. Nao esta definido o que vai ser feito na {lmpacto)
zona RAMSAR, sac muitas as questoes que devem ser encaradas. Se
algum participante quiser contribuir mais tarde pode contactar os enderec;os
electr6nicos {vhnicolau@impacto.co.mz e ghonwana@consultec.co.mz) no
prazo de 1O dias a partir de hoje. Podermos tambem fornecer uma c6pia da
apresentac;:ao que foi efectuada em formato electr6nico se alguem assim o
solicitar.

INTERVALO

PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONTINUACAO)

Questoes I Comentarios levantados
1. Qual sera a metodologia da auscultac;ao que sera aplicada nos passes
seguintes?
2. Havera uma outra oportunidade em que teremos a confirmac;ao da
aprovac;ao ou rejeic;ao desta ideia? Porque penso que a partir dai
poderemos proferir recomendac;oes mais concretas. Sugeria que este
encontro fosse mais abrangente, fosse alargado a nivel regional e nao s6
provincial, que se juntassem numa mesma sala todas as entidades chave
das provincias ribeirinhas {Sofala, Tete, Zambezia , etc.) para que haia uma
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maior interac9ao e para que estas possam em conj unto dar a sua
contribui9ao.
1. Devemos nos recordar que existem outros operadores interessados, coma
a VALE, pois uma vez aberta a via penso que nao s6 a Riversdale ira utilizala. Sera que essa frequencia do transito das embarca96es no rio nao tera
outros efeitos e como sera tudo isto gerido? A questao das dragagens, o
calado das outras embarca96es permitira que estas naveguem com a
profundidade que esta sendo prevista?

Manuel
Malaze
(ARA-Zambeze)

1. Ter-se-a que pensar qual a metodologia a aplicar para as dragagens.

Victor Hugo Nicolau
(impacto)

1. Estamos a pensar em criar duas faixas, permitindo que as embarca96es Anthony
(Riversdale)
circulem em ambos sentidos.
1. Qual sera a distancia de Tete a Chinde e a distancia utilizando a via ate
Nacala.
1. Utilizando o Porto de Nacala seria necessario construir-se cerca de 1200
km de linha-ferrea, o que e muito. lsso e quase a distancia de Maputo a
Beira e acarretaria muitos custos.

Martin

Manuel
Malaze
(ARA-Zambeze)
Anthony
Martin
(Riversdale)

1. 0 INAMAR coma entidade reguladora da area do transporte maritime Joaquim
Luis
ainda esta fazer estudos sabre esta questao. Neste momenta o Ministerio Kanambanga
dos Transportes e Comunica96es nao tern nenhum dado sabre a (INAMAR)
navegabilidade do rio, apenas o institute e estes sao muito antigos e
precisam ser actualizados. N6s estamos a colher essas informa96es. Os
proponentes interessados e que deverao fazer esses estudos e n6s depois
poderemos dar o nosso parecer sabre a naveQacao do rio.
1. A Riversdale calcula que leve cerca de 3 dias de Benga a Chinde, sao Victor Hugo Nicolau
cerca de 550 km de rio. Em cada 2 ou 3 dias, cruzar-se-ao no rio dais (impacto)
comboios de barca9as, um ascendente com um descendente.
1. Em rela9ao aos custos, quais sao OS custos de cad a uma das
alternativas?
1. Eles estao a considerar ambas as hip6teses (via ferrea e via fluvial) , uma
sera complementar da outra. De notar que, mes mo na alternativa de
escoamento via linha-ferrea de Sena, existirao barca9as para levar o carvao
desde o porto da Beira ate ao ancoradouro oceanico.

Ma laze
Manuel
(ARA-Zambeze)
Victor Hugo Nicolau
(impacto)

1.Para operacionalizar a via de Nacala estamos a falar de cerca de 3 bilioes Anthony
de d61ares enquanto que para operacionalizar o transporte fluvial, estamos a (Riversdale)
falar de cerca de 450 milhoes de d61ares.
Victor Hugo agradeceu novamente a presen9a de todos os participantes, e de seguida,
deu por encerrada a sessao.
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
"STAKEHOLDERS ENGAGEMENT" (ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
& AFECTADAS)
Local: Quelimane - Hotel Flamingo
Data: 23 de Setembro de 2009
Hora: 08:35 h - 10:30 h

PARTICIPANTES:

Riversdale Mo<;ambique: Jeniffer Garvey
Equipe de Trabalho: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Natasha Aragao (Consultee),
Guilhermina Honwana (Consultee), Joaquim Luis Kanambanga (INAMAR)

BOAS-VIN DAS

Coube ao consulter Victor Hugo Nicolau, na sua qualidade de Facilitador do encontro,
proceder a abertura da sessao, dando as boas-vindas a todos os participantes e
esclarecendo que o encontro nao se tratava de uma reuniao publica coma as habituais dos
processes de AIA mas sim de uma reuniao de stakeholders engagment, promovida pela
Riversdale (o proponente), sendo que a Consultee ea lmpacto estavam no encontro aper;ias
coma facilitadores. A reuniao serviria para a Riversdale apresentar a possibilidade, que vem
estudando, para o escoamento do carvao da sua concessao em Benga (provincia de Tete)
par via fluvial, e com o auxilio dos stakeholders identificar os principais constrangimentos e
sugestoes no que concerne a implementac;ao do mesmo. Acrescentou que se tratava de
uma fase preliminar e que, case o projecto fosse avante, todas as preocupac;oes que
fossem ali levantadas seriam a posteriori estudadas no ambito do Estudo de lmpacto
Ambiental.
De seguida apresentou os restantes membros da equipa envolvidos neste processo de
"stakeholders engagement" (envolvimento das partes interessadas e afectadas), bem coma
o representante do proponents do projecto, presente na sessao. Seguidamente apresentou
a agenda do encontro, que se iniciaria com uma nota de boas-vindas, seguida pela
apresentac;ao do conceito, por um breve resume informative sabre os ultimas
desenvolvimentos (que seria proferido pela representante do proponente presents no
encontro - Sra. Jeniffer Garvey). Depois seguir-se-ia um breve intervalo e, por fim uma
sessao de perguntas e respostas (que realc;ou como sendo a parte mais importante do
encontro, pois seria efectuada basicamente pelos stakeholders).
APRESENTACAO DO CONCEITO

O consulter Victor Hugo Nicolau deu inicio a apresenta9ao da possibilidade que a
Riversdale vem estudando para o escoamento de carvao da sua mina de Benga frisando
novamente o real objective do encontro, que seria recolher opinioes e contribui96es dos
participantes quanta a validade do projecto.
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De seguida apresentou o contexto em que surge esta ideia. Explicou que a mina estaria
operacional a partir de 2011, e que era necessario come9ar-se a pensar em alternativas
para fazer chegar o produto ate aos consumidores finais. Neste ambito sublinhou que
estavam a ser avaliadas duas alternativas para o escoamento do mesmo, nomeadamente:
pela via-ferrea de Sena ate ao Porto da Beira, que tern no memento a sua capacidade
limitada, e, como alternativa complementar, o transporte fluvial atraves do Zambeze de
Benga ate ao Chinde. Entretanto, esta ultima alternativa incluia dragagens em alguns
pontos do rio, pois este possui muitas ilhas e muitos bancos de areia.
Seguidamente apresentou a logistica envolvida em cada uma das alternativas
mencionadas, desde o local de produ9ao em Benga ate aos consumidores finais.
Recorrendo a primeira alternativa, o carvao saira da mina em camioes, que percorrerao
cerca de 13 km de estrada ate Moatize, na zona ferroviaria. Em Moatize o carvao sera
descarregado em vagoes por onde seguira por via-ferrea, fazendo cerca de 525 km ate ao
Porto da Beira, num trajecto que durara 33 a 48 horas. Serao utilizados comboios com 70
vagoes e serao ao todo 5 locomotivas. Uma vez chegado a Beira o carvao sera
transportado par garras para correias transportadoras fechadas, concebidas para minimizar
eventuais danos ambientais, ate ao terminal de carvao. Sera necessario adaptar o terminal
de carvao do Porto da Beira. Dado ao seu grande calado, os navies mineraleiros nao
conseguem alcan9ar o Porto da Beira e sera precise embarcar o carvao em barca9as que
farao o transito ate um ancoradouro oceanico, que neste caso sera um navio de grande
dimensoes do tipo PANAMAX que ficara ancorado a cerca de 25 milhas da costa. A partir
dessa plataforma oceanica, sera efectuado o transbordo de carvao para os navies
mineraleiros.
Para acelerar este processo pensa-se no transporte do carvao por barca9as ao longo do rio
Zambeze como um complemento logistico. Este transports envolve duas opera9oes: o
transports fluvial em si, por barca9as e o transbordo no alto mar. No que concerns ao
transports fluvial, o carvao saira da mina em tapetes rolantes complemente fechados, ate as
barca9as que descerao o rio ate ao Chinde. E de salientar que as barca9as nestas
opera96es serao fechadas de forma a evitar eventuais derrames de carvao no rio, o que
poderia causar problemas ambientais. As barca9as serao de grande dimensoes (terao cerca
de 17.5 metros de largura, 75 metros de comprimento e 2000 a 3000 toneladas cada) e
serao emparelhadas (duas a duas) em filas de quatro, formando um comboio com 8
barca9as, com um total de cerca de 300 metros de comprimento e 35 metros de largura. As
barca9as serao empurradas por rebocadores de baixo calado num sistema de ''push-boats".
Existem duas pontes ao longo do rio, a ponte ferroviaria Dona Ana ea nova ponte em Caia.
Em termos de navega9ao ao longo do rio, um dos elementos de preocupa9ao era a ponte
ferroviaria Dona Ana, devido ao espa9amento dos seus pilares (cerca de 70 m de distancia).
Aqui ter-se-a que desemparelhar as barca9as para evitar que estas colidam com os pilares
e faze-las passar uma a uma. Chegadas ao outro lado da ponte, estas serao novamente
emparelhadas e o comboio de barca9as seguira o seu percurso ate Chinde. No Chinde as
barca9as serao separadas e rebocadas uma a uma ate ao ancoradouro oceanico - um
navio PANAMAX desactivado, que tera cerca de 70 000 toneladas de capacidade . Este todo
processo apresenta-se como uma opera9ao eficiente e economicamente viavel.
Finda a explica9ao deu por encerrada a apresenta9ao do conceito e passou a palavra a
representante do proponente, Sra. Jeniffer Garvey para fazer uma sucinta apresenta9ao dos
ultimas desenvolvimentos relatives a implementa9ao deste conceito, e um resume das
reunioes que ja vem decorrendo a nivel central em Maputo.
ULTIMOS DESENVOLVIMENTOS

0 proponente agradeceu novamente a presen9a de todos os participantes. Explicou que
houve, ha duas semanas atras, a apresenta9ao ao Governo Provincial local. A Riversdale
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Moc;ambique e parte da Riversdale Limitada, uma empresa Australiana de minerac;ao e tern
cerca de 22 titulos mineiros em Tete e um na Provincia de Niassa. 0 escoamento de carvao
tern sido o principal constrangimento da minerac;ao em Tete. A concessao de Benga estara
operacional a partir de 2011 enquanto as outras estao ainda em pesquisa. Afirmou ainda
que a linha de Sena s6 tinha capacidade para escoar 6 milh6es de toneladas de carvao por
ano e a Riversdale sozinha produzira cerca de 20 milh6es de toneladas por ano, valor que,
somado a produc;ao das outras grandes empresas de minerac;ao existentes, leva a crer que
sera necessario encontrar outras vias para o escoamento do carvao.
I

'

Acrescentou que a nivel central foram envolvidos neste processo, desde o inicio, o
INAMAR, o INAHINA e o Ministerio dos Recurses Minerais.e, um pouco mais tarde, os
ministros dos Transportes e Comunica96es e da Energia. Tambem foram efectuadas
reuni6es no Governo da Provincia da Zambezia, porque se acredita que o Chinde seja
fulcral para esta operac;ao, devendo funcionar como ponto de apoio, para o transbordo do
carvao. Havia no entanto uma grande preocupac;ao com a realizac;ao de estudos porque
ninguem utilizava o rio para o transporte de carga desde a decada 30, e nessa altura nao
existia a barragem, que podera ter alterado a dinamica do rio. A Riversdale estava a procura
de tecnologias que pudesse adaptar para que fosse possivel a navegac;ao no Zambeze.
Realc;ou que a Riversdale era uma empresa mineira e nao de transporte, pelo que o seu
Cmico interesse era somente avaliar se esta possibilidade de transporte fluvial era ou nao
viavel e verificar se podera haver beneficio para as comunidades locais.
De seguida, Victor Hugo Nicolau acrescentou que mesmo que a via fluvial fosse aberta pela
Riversdale, a sua gestao ficaria a cargo do governo. lnformou tambem que ja haviam
decorrido reuni6es em Tete e na Beira e que no dia seguinte seria efectuada a ultima
reuniao desta etapa em Maputo.
Enfatizou novamente a importancia do contribute dos stakeholders para o desenvolvimento
deste conceito, reforc;ou o acompanhamento da equipe por um tecnico do INAMAR que
poderia auxiliar no esclarecimento de questoes mais tecnicas relativas a navegabilidade
e/ou transitabilidade do rio. Por fim, apresentou a rota proposta para o transporte fluvial do
carvao num mapa que contemplava algumas zonas sensiveis ja identificadas, que
merecerao devida atenc;ao caso o projecto va avante, e afirmou que o proponente esperava
uma forte contribuic;ao dos stakeholders para a identificac;ao de outras quest6es sensiveis
que deverao ser tomadas em considerac;ao no desenvolvimento desta ideia.
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Quest6es I Comentarios levantados
Comentarios/Questoes colocadas

1. No inicio da apresentac;ao mencionou-se a necessidade da preparac;ao do
rio para a navegac;ao, gostaria de saber come e que isso sera efectuado?

Quern
colocou/respondeu
Faira Jetha (DPRME
- Zambezia)

2. Como e que vai ser efectuado 0 transporte das barcac;as para a
p!ataforma e desta para os navios minera!eiros?
3. Quanto tempo a barcac;a levara de Benga ate Chinde?
1. Ainda estamos a estudar a preparac;ao do rio. Temos ideia que esta por Jeniffer
Garvey
ventura podera requer dragagens e alguns pontos. Ainda vao ser efectuados (Riversdale)
estudos nesse sentido.
2. Tem-se a ideia de proceder a essas dragagens de uma forma muito
particular. Nao sera necessario retirar os sedimentos do rio, apenas afastalos de forma a abrir um corredor para permitir a naveQacao. Mas tudo ainda
Preparado pela lmpacto, Lda
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vai ser devidamente estudado.
1. A barcac;a levara cerca de 3 dias para descer o rio de Benga ate Chinde.
2. O transporte de carvao de Benga ate Chinde sera efectuado em barcac;as,
e, das barcac;as para a plataforma e desta para os navies, serao utilizadas
garras mecanicas que fazem uma especie de concha e fecham.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Esta tecnologia ou processo nao e desconhecido aqui em Moc;ambique, e
muito similar ao que e utilizado no projecto de areias pesadas em Moma, a
(mica diferenc;a e que aqui teremos o interveniente do rio Zambeze ate
chegar ao ponto de transbordo em Chinde. As areias saem da mina e
seguem 8 km em tapetes rolantes ate a um porto e de la em barcac;as ate
aos navies mineraleiros. Sao tambem utilizadas garras para passa-las das
barcac;as para os navies.

Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

1. Gostaria de agradecer esta oportunidade de podermos dar o nosso
contribute sobre esta possibilidade. 0 que nos e aqui apresentado e um
grande desafio. Devo dizer que as condic;6es de navegabilidade ao longo do
rio nao sao homogeneas. A Sugar State ate aos anos 80 usou o rio para o
transporte de mercadorias de Marromeu ate Chinde.

Tome
IDPPE

Capece

2. Penso que atendendo ao perf odo utilizado, esta operac;ao podera criar
muitos conflitos com outros usuarios do rio come canoas artesanais que
poderao estar em perigo. Gostaria de saber come sera transportado o
carvao atendendo o periodo de navegac;ao dos rebocadores, existe um
movimento muito acentuado de cargas no rio.Mencionou-se aqui o facto de
tratar-se de comboios de barcac;as com cerca de 300 m de comprimento, isto
podera criar muitos acidentes. E precise envolver outros intervenientes que
utilizam o rio.
4. 0 Governo tern promovido o desenvolvimento da pesca artesanal no mar
aberto, mais ou menos a 25 km da costa. E precise passar uma informac;ao
muito clara sobre a zona de seguranc;a e da localizac;ao exacta da
plataforma, para seguranc;a dessas pessoas. Os pescadores deverao ser
consultados para evitar conflitos.
5. E necessario tambem indicar a rota das barcac;as de Chinde ate a
plataforma no mar aberto, para se saber a localizac;ao da zona de seguranc;a
na envolvente.
6. Gostaria de saber onde sera armazenado/abastecido o combustive! que
os rebocadores irao utilizar, estamos a falar de mais de 300 km de rio de
Benga ate Chinde.
7. Penso que e necessario envolver tambem as comunidades que estao ao
longo do rio de Marromeu a Chinde, pois esta e uma zona com tradic;ao de
navegac;ao e podem auxiliar na identificac;ao dos locais seguros para esta
actividade. Mesmo com Cahora Bassa o nivel do rio nao e constante. Com
barcos 6 metros afunda-se no rio, e precise conhecer as linhas de
navegac;ao.
1. Na fase dos estudos, se o projecto for adiante, as eomunidades ribeirinhas
serao certamente envolvidas. Neste memento interessa-nos sobretudo
recolher informac;oes mais tecnicas. Ainda estamos numa fase muito
preliminar, em que estudamos se esta possibilidade pode ou nao ir adiante.
Caso o projecto prossiga, de certeza que as comunidades serao envolvidas.

Victor Hugo Nicoiau
(lmpacto)

1. 0 INAMAR come entidade reguladora do transporte maritime e fluvial,
quando a Riversdale lhe apresentou a sua ideia, aconselhou que fizessem
estudos sobre a questao das dragagens no rio. Neste memento temos
informac6es nao concisas sobre que efeitos estas poderao ter e ainda estao

Joaquim
Kanambanga
(INAMAR)
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a ser efectuados estudos mesmo sobre a navegabilidade do rio.
2. Ate mesmo o Ministerio dos transportes nao tern dados concretes sobre o
rio. Nos temos alguns dados mas estao desactualizados. Mas quando os
interessados nos trouxerem os resultados dos estudos que aconselhamos
poderemos tecer comparac;oes e dar um parecer. Nern mesmo sobre as
embarcac;oes temos conhecimento. 0 Governo do Malawi tambem colocou a
questao da utilizac;ao do rio Chire para o escoamento dos seus produtos,
recomendamos que efectuassem estudos especificos e nos apresentassem
os resultados.
1. Foram estas questoes que foram transmitidas pelo Ministerio de
Transportes e Comunicai;:oes quando apresentamos esta possibilidade. A
Riversdale ja efectuou alguns estudos preliminares sobre a navegabilidade
do rio em 2007, que apresentou resultados bastantes positives para
procedermos a estudos mais detalhados. Agora esperamos que os
resultados destes ultimos tambem se mostrem positives.

Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

2. Pensamos tambem em efectuar estudos sobre o impacto economico e
social sobre as pescas case o projecto va adiante.
1. Atendendo que as barcac;as vao ficar cerca de 3 dias a navegar no rio
gostaria de saber come e que sera feita a manuteni;:ao das mesmas? A
questao do abastecimento de combustiveis, em case de situa<;:oes de
acidentes, etc.

Fatima Mudanisse
(DPCA - Zambezia)

1. 0 desenho que vem se estudando para as barcac;as, tenciona que estas
sejam concebidas de modo que nao seja necessario abastecer. Terao
camadas duplas. Nada vai ser deitado no rio mas sim em contentores
apropriados. A manuten<;:ao sera efectuada em Tete e consideramos
tambem a possibilidade desta vir a ser efectuada em Chinde (esta
possibilidade e ainda muito preliminar). No entanto teremos sempre um
rebocador a acompanhar o comboio de barcac;as. Na travessia da Ponte
Dona Ana teremos tambem um rebocar especifico para o efeito para alem
disso cada rebocador sera acompanhado por uma equipe multidisciplinar, o
comandante, tecnicos especializados, etc. e do Chinde para o mar vai existir
um centre de operac;oes para coordenar e cooperar. Mas e ainda tudo
preliminar.

Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

1. Caso alguma barcac;a venha a sofrer uma avaria durante o percurso esta
nao sera reparada no local, sera rebocada para os locais de manutenc;ao
que se preve que sejam em Tete e em Chinde, onde havera condic;oes para
armazenar os oleos, etc.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

2. Em relac;ao a questao dos acidentes ainda vai ser estudado come esta
sera gerida, os pianos de contingencia, etc. Tudo isto sera depois integrado
no Plano de Gestao Ambiental, case o projecto va adiante.
1. 0 rio Zambeze de Caia ate Chinde sofre muitas mutac;oes na epoca seca
e na epoca chuvosa o que infiui no calado das embarcac;oes que por ali
navegam. Me recordo da altura em que estava a operar o batelao.

Lucas
(INAHINA)

Antonio

2. 0 rio tern muitas curvas e algumas destas sao bastantes apertadas, as
barcac;as nao terao dificuldades de manobras nestas?
3. Gostaria de saber quais sao os periodos em que a navega9ao decorrera.
Esta sera nocturna ou diurna? Se for nocturna ja esta prevista a colocac;ao
de sinais, de se efectuar a balizagem?
4. Ja se referiu que a tecnologia que sera utilizada nas dragagens sera muito
Preparado pela lmpacto, Lda
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particular. Nao havera a remoc;ao de sedimentos ou solos para fora do rio,
estes serao apenas afastados para abertura do canal de forma a permitir a
navegac;ao. No tempo das chuvas esses sedimentos nae poderao alterar a
rota de outras embarcac;6es? De Chinde ate Caia e s6 areia. Caso seja
necessario a remoc;ao de solos neste ponto, onde e que estes serao
depositados. De Caia em diante s6 tern rochas.
5. Foram efectuadas sondagens na boca do Chinde em 2007, estas
mostraram que este local esta assoreado. Estao previstas dragagens e infraestruturas no Chinde? Serao efectuadas sondagens?
6.

E efectuada a travessia de alguns passageiros de Micuane-Chinde.

1. Sabemos que as cheias trazem muitos sedimentos. As barcac;as irao
exigir cerca de 2.5 m de profundidade. Os estudos preliminares ate entao
efectuados indicam que nao poderemos utilizar o rio durante todo o ano
apenas durante 7 a 8 meses por ano.

Jennifer
Garvey
(Riversdale)

2. As barcac;as vao estar apetrechadas com equipamentos que vao dar
informac;ao dos movimentos no canal. Estas irao diariamente fazer
sondagens do leito/fundo. Os estudos futures mais detalhados poderao
indicar on de e possf vel a navegac;ao. Sabe mos da barra que existe em
Chinde e tambem um canal (de Benga a Chinde) que estamos a avaliar se e
posslvel utilizar. Para iniciar o estudo, esta foi a luz a verde.
3. Ate agora os resultados tem-se mostrado positives. Foi tornado em
considerac;ao o nivel das ondas e os movimentos do mar.
1. Vai haver o cruzamento de barcac;as a cada dois dias em certos pontos do Victor Hugo Nicolau
rio, entre o comboio de barcac;as que estara a subir e o que estiver a descer, (lmpacto)
vai ser estudado qual o melhor local para que isto ocorra, vao ter que ser
coordenados os horarios de partida de cada embarcac;ao, etc.
2. Vai haver um ancoradouro no Chinde onde estao previstas:
- Uma zona de manutem;ao;
- Talvez um ponto armazenamento (se houver maior quantidade de carvao
do que a que pode ser escoada);
2. A medida que o ritmo da prodw;:ao for aumentando poderao ser utilizadas
outras alternativas de escoamento (transito atraves de Nacala, Morrumbala).
Ha muitos operadores.
1. Ja se pensou na possibilidade de utilizar a zona de Mecuzi. Pode-se fazer Lucas Antonio
um desvio de Mutararra ate Mecuzi e neste local nao existem os problemas INAHINA
que ocorrem no Chinde, as aguas sao mais profundas, nao requer muitos
estudos, nae iria precisar de transbordo. 0 (mico constrangimento seria a
construcao de infra-estruturas necessarias, pois nae ha porto.
1. Seria necessario construir a ferrovia ate Morrumbala, mas seria uma boa Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)
sugestao.
1. No rio ha locais com muitos hipop6tamos e crocodiles. Ja estudaram Faira Jetha (DPRME
coma e que a passagem de duas barcac;as podera afectar os locais mais -Zambezia)
sensiveis como as zonas de maior concentracao desses animais?
1. Qualquer alternativa que vier a ser escolhida passara pela preservac;ao da Victor Hugo Nicolau
biodiversidade. Vao ser ajustados as pontos de cruzamentos das barcac;as e (lmpacto)
estes serao locais fora das zonas que sejam sensfveis em termos
faunisticos. Sera escolhida a soluc;ao que preserve o meio ambiente. Mais
tarde serao listados os constrangimentos e tudo isso tera que ser estudado.
1. Quern navega pelo rio Zambeze sabe o quao e dificil encontrar habitats
permanentes de crocodiles e hipop6tamos. Esses animais tendem a refuaiarPreparado peta /mpacto, Lda
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se nos afluentes por causa do intenso movimento no rio. Para manter a vida
normal destas especies e preciso que se efectuem estudos de como se
podera manter esses animais num local e evitar que eles migrem para os
canais. No rio Marrincampaze por exemplo existem muitos crocodilos.
1. 0 movimento das barca<;as nao sera constante. Estas cruzar-se-ao uma
vez em cada dois dias. Mas todos estes aspectos serao estudados.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Uma sugestao seria que o cruzamento de barca<;as fosse efectuado em
diferentes bra9os do rio para evitar o cruzamento no mesmo canal. Ha locais
onde provavelmente possa ser feito o cruzamento sem interferir com a
fauna.

Tome
(IDPPE)

Capece

1. Vai ter que ser estudada esta questao, para encontramos a melhor Victor Hugo Nicolau
solu<;ao possivel. Queremos as vossas sugestoes e comentarios.
(lmpacto)
1. Existem outras empresas que tambem vao utilizar a ferrovia, estas em
conjunto ja estudaram uma forma de manuten<;ao da linha para nao
sobrecarregar o governo?

Faira Jetha (DPRME
-Zambezia)

1. Existe um cons6rcio entre os CFM e o CCFB que tern a responsabilidade
na opera<;ao e manuten<;ao da linha. Agora estao na fase de constru<;ao,
mas depois eles farao os seus contacto para poderem operar.

Jose Albino (CFM Zambezia)

1. A Riversdale vai ser um mero cliente e as entidades gestoras da linha e
que deverao tratar da sua manuten<;ao, nao os clientes.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Nos estudos que estao ser conduzidos parece-me que as questoes estao
a ser estudas ao mf nimo detalhe. Espero que na altura da implementa<;ao
todos estes aspectos sejam incluidos. Digo isso porque no caso de Moma os
estudos foram bem feitos, mas a reabilita<;ao das areas nao estao a decorrer
bem.

Americo
(VV\11/F)

Sardinha

2. Por isso penso que estas questoes devem ser respeitadas na altura da
implementa<;ao caso o projecto va avante. E normal fazer-se um born estudo
e na fase de implementa<;ao nao se verificarem nenhuma destas
recomenda96es. Penso que a questao do armazenamento e manuseamento
dos combustf veis deve ser muito bem analisada.
1. Esta questao precisa da colabora<;ao de todos para ser resolvida com
eficacia. A fase de monitoria e crucial. 0 papel da s~ciedade civil e alertar as
entidades que tutelam a implementa<;ao dos Pianos de Gestao Ambiental
quando as monitorias nao estao sendo efectuadas. Com a participa<;ao da
sociedade civil est a monitoria pod era trazer OS resultados por todos
almejados e as recomenda<;oes dos PGAs serao, realmente, devidamente
implementadas.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Penso que e tudo parte de um processo. As vezes as recomenda96es nao
sao implementadas, nao por falta de iniciativa/ vontade por parte do
proponente mas sim pela praticabilidade das mesmas.

Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

2. A legislac;:ao vem sendo modificada. Agora a nova iegisla<;ao do ambiente
da uma validade de cerca de 5 anos para as licen<;as ambientais e findo este
prazo os projectos tern que ser revistos , o que ache ser uma medida muito
boa.
1. Ha previsao de cria<;ao de pestos de trabalho para as comunidades locais,
no Chinde em particular?

Preparado pela lmpacto, Lda
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1. Ha previsao global dos empregos no projecto em geral. Em Benga
iniciamos um programa que contemplava 5 pestos de censo para saber as
capacidades e habilidades da comunidade local.

Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

2. Foi efectuado tambem um levantamento socioecon6mico em Benga e em
Tete para saber as potencialidades da popula9ao e fez-se uma forma9ao
para as pessoas. Na fase de constru9ao daremos preferencia as
comunidades locais.

3. Nesta area cerca de 500 famflias vao ser reassentadas, estas para alem
de se beneficiar de infra-estruturas vao ter preferencia na altura do
recrutamento de mao-de-obra.

4. 0 mesmo modelo podera ser implementado em Chinde, se o projecto for
avante.
1. Gostaria de parabenizar a Riversdale pelo passo que esta a ser dado de
seguir as recomenda96es do governo da Zambezia em envolver as partes
interessadas e afectas neste processo aqui na provincia da Zambezia em
particular.
2. Ha necessidade de se envolverem algumas institui96es ligadas a area do
ambiente: ARA-Centro, ARA-ZAMBEZE porque fazem a monitoria do rio, o
INGC pois o Zambeze e ciclicamente afectado pelas cheias e e precise
envolve-los nos estudos da prolifera9ao das plantas aquaticas.

Albertina Tivane Secretaria
Permanente
da
Provincia
da
Zambezi a

E precise que se fa9a a ausculta9ao das popula96es ao longo das zonas
ribeirinhas do rio Zambeze para compreender como evitar acidentes com a
pesca artesanal.
3.

E importante tambem a questao da constru9ao de infra-estruturas nao s6
portuarias mas socioecon6micas em Chinde atendendo ao principio da
responsabilidade social; criar formai;oes e capacidades humanas para o
pr6prio projecto.

4.

5. Dependendo da area necessaria para o armazenamento e precise talvez
come9ar-se a pensar em algum reassentamento nessa area, para outra com
capacidade para albergar essa populai;ao.

6. Temos aqui em Quelimane a escola superior de ciencias marinhas e
costeiras (oceanografia}, a (mica de genero em Africa que pode dar um
contribute muito grande neste projecto.

7. Como governo estamos com grande expectativa de poder ter acesso ao
estudo para podermos dar as nossas opinioes. E uma grande oportunidade.
Gostariamos de poder contribuir nos passes subsequentes.
1. A ideia de envolver a Universidade na elabora9ao dos estudos e uma
recomenda9ao muito importante.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

A ARA-ZAMBEZE esteve presente na reuniao que tivemos em Tete e foi
tambem convidada para esta. 0 INGC tambem foi convidado .
1. Estao a pensar em fazer a ausculta9ao mesmo no Chinde?

1. Caso o processo de AIA siga em diante, no EPDA deverao ser
auscultadas as popula9oes directamente afectadas ou, pelo menos, uma
amostra significativa destas popula9oes em Chinde, Caia, etc.

Albertina
Tivane
(Secretaria
Permanente
da
Provincia
da
Zambezia)
Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

2. A consulta publica nao e obrigat6ria por lei na fase do EPDA. Mas
normalmente, em projectos de grande envergadura como este, e comum
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haver consulta publica na fase do EPDA como apoio para a cria9ao dos
Termos de Referencia para o Estudo de lmpacto Ambiental (EIA)
1. 0 fabrico de barca9as sera local? Havera algum estaleiro para armazenalas no momento em que nao estarao a operar?

1. 0 desenho preliminar das barca9as ja foi encomendado a uma empresa
canadiana bem co mo dos rebocadores atendendo as condi96es do
Zambeze. Ja lnvestigamos se existe ou nao um estaleiro ca no pais.
Encontramos um na Beira e outro em Quelimane (porem este e pequeno).
Existe uma empresa local que faz a manuten9ao na Africa do Sul. Estamos a
estudar esta possibilidade em Benga e em Chinde (e muito preliminar)
1. Queria s6 saber da previsao da doca seca para a manuten9ao das
barca9as e considero a questao respondida.

Albertina
Tivane
(Secretaria
Permanente
da
Provincia
da
Zambezia)
Jeniffer
Garvey
(Riversdale)

Jose Albino (CFM Zambezia)

Victor Hugo agradeceu novamente a presenc;:a de todos os participantes, disponibilizou
enderec;:os electr6nicos (vhnicolau@impacto.co.mz e ghonwana@consultec.co.mz) para
onde se poderiam mandar mais questoes e comentarios e atraves destes poderiam
tambem aceder a uma c6pia da apresentac;:ao proferida se assim o solicitassem. De
seguida encerrou a sessao.
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
"STAKEHOLDERS ENGAGEMENT" (ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
& AFECTADAS)
Local: Maputo - Hotel VIP
Data: 24 de Setembro de 2009
Hora: 10:30 h - 12:30 h

PARTICIPANTES:

Riversdale Moc;ambique: Anthony Martin, Humberto Leonardo
Equipe de Trabalho: Victor Hugo Nicolau (lmpacto), Natasha Aragao (Consultee),
Guilhermina Honwana (Consultee), Joaquim Luis Kanambanga (INAMAR)

BOAS-VIN DAS

Coube ao consulter Victor Hugo Nicolau, na sua qualidade de Facilitador do encontro,
proceder a abertura da sessao, dando as boas-vindas a todos os participantes e
esclarecendo que o encontro nao se tratava de uma reuniao publica como as habituais dos
processes de AIA mas sim de uma reuniao de stakeholders engagement, promovida pela
Riversdale (o proponente), sendo que a Consultee ea lmpacto estavam no encontro apenas
como facilitadores. A reuniao serviria para a Riversdale apresentar a possibilidade, que vem
estudando, para o escoamento do carvao da sua concessao em Benga (provincia de Tete)
par via fluvial, e com o auxflio dos stakeholders identificar os principais constrangimentos e
sugestoes no que concerne a implementacyao do mesmo. Acrescentou que se tratava de
uma fase preliminar e que, caso o projecto fosse avante, todas as preocupac;oes que
fossem ali levantadas seriam a posteriori estudadas no ambito do Estudo de lmpacto
Ambiental.
De seguida apresentou os restantes membros da equipa envolvidos neste processo de
"stakeholders engagement" (envolvimento das partes interessadas e afectadas), bem como
o representante do proponente presente na sessao. Seguidamente apresentou a agenda do
encontro, que se iniciaria com uma nota de boas-vindas, seguida pela apresentacyao do
conceito, por um breve resume informative sobre os ultimas desenvolvimentos (que seria
proferido pelo representante do proponente presente no encontro - Sr. Anthony Martin).
Depois seguir-se-ia um breve intervalo e, por fim. uma sessao de perguntas e respostas
(que realgou como sendo a parte mais importante do encontro, pois seria efectuada
basicamente pelos stakeholders).
APRESENTACAO DO CONCEITO

0 consulter Victor Hugo Nicolau deu inicio

a

apresentacyao da possibilidade que a
Riversdale vem estudando para o escoamento de carvao da sua mina de Benga frisando
novamente o real objective do encontro e mencionou as reunioes que sucederiam nas
provincias de Tete e Zambezia, no mesmo ambito.
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De seguida, apresentou o contexto em que surge esta ideia. Explicou que a mina estaria
operacional a partir de 2011, e que era necessario come9ar-se a pensar em alternativas
para fazer chegar o produto ate aos consumidores finais, pois este s6 tinha valor quando
fosse transportado para o cliente. Neste ambito sublinhou que estavam a ser avaliadas duas
alternativas para o escoamento do mesmo, nomeadamente: pela via-ferrea de Sena ate ao
Porto da Beira, que tern no memento a sua capacidade limitada, e que este por si s6 nao
teria capacidade de escoar todo o carvao. Como uma alternativa complementar apresentase o transporte fluvial atraves do Zambeze de Benga ate ao Chinde.
Seguidamente apresentou a log fstica envolvida em cad a uma das alternativas
mencionadas, desde o local de produyao em Benga ate aos consumidores finais.
Recorrendo a primeira alternativa, o carvao saira da mina em camioes, que percorrerao
cerca de 13 km de estrada ate Moatize, na zona ferroviaria. Em Moatize o carvao sera
descarregado em vagoes par onde seguira por via-ferrea, fazendo cerca de 525 km ate ao
Porto da Beira, num trajecto que durara 33 a 48 horas. Serao utilizados comboios com 70
vagoes e serao ao todo 5 locomotivas. Uma vez chegado a Beira o carvao sera
transportado par garras para correias transportadoras fechadas, concebidas para minimizar
eventuais danos ambientais, ate ao terminal de carvao. Sera necessario adaptar o terminal
de carvao do Porto da Beira. Dado o seu grande calado, os navies mineraleiros nao
conseguem alcanyar o Porto da Beira e sera preciso embarcar o carvao em barca9as que
farao o transito ate um ancoradouro oceanico, que neste caso sera um navio de grandes
dimensoes do tipo PANAMAX que ficara ancorado a cerca de 25 milhas da costa. A partir
dessa plataforma oceanica, sera efectuado o transbordo do carvao para os navies
mineraleiros.
Para acelerar este processo pensa-se no transporte do carvao por barca9as ao longo do rio
Zambeze co mo um complemento logf stico. Este processo envolve du as opera96es: o
transporte fluvial em si, par barca9as e o transbordo no alto mar. No que concerne ao
transporte fluvial, o carvao saira da mina em tapetes rolantes complemente fechados, ate as
barcayas que descerao o rio ate ao Chinde. E de salientar que as barca9as envolvidas
nestas opera96es serao fechadas de forma a evitar eventuais derrames de carvao no rio, o
que poderia causar problemas ambientais. As barca9as serao de grande dimensoes (terao
cerca de 17.5 metros de largura, 75 metros de comprimento e 2000 a 3000 toneladas cada)
e serao emparelhadas duas a duas em filas de quatro, formando um comboio com 8
barcayas, com um total de cerca de 300 metros de comprimento e 35 metros de largura. As
barca9as serao empurradas por rebocadores de baixo calado num sistema de "push-boats".
Havera um pequeno constrangimento na passagem sob a ponte ferroviaria Dona Ana,
devido ao espayamento dos seus pilares (cerca de 70 m de distancia). Aqui ter-se-a que
desemparelhar as barca9as para evitar que estas colidam com os pilares e faze-las passar
uma a uma. Chegadas ao outro lado da ponte, estas serao novamente emparelhadas e o
comboio de barca9as seguira o seu percurso ate ao Chinde. No Chinde as barca9as serao
separadas e rebocadas uma a uma ate ao ancoradouro oceanico - um navio PANAMAX
desactivado, que tera cerca de 70 000 toneladas de capacidade.

0 consultor realyou o acompanhamento da equipe par um tecnico do INAMAR que poderia
auxiliar no esclarecimento de questoes mais tecnicas relativas a navegabilidade e/ou
transitabilidade do rio.
Finda a explicayao deu por encerrada a apresenta9ao do conceito realyou que a
implementa9ao deste conceito envolvera muitas etapas e que seria necessario preparar o
rio para o dotar das necessarias condi96es de navegabilidade, o que porventura poderia
requerer dragagens em alguns pontos do rio.
De seguida passou a palavra ao representante do proponente para fazer uma sucinta
apresenta9ao dos ultimas desenvolvimentos relatives a implementa9ao deste conceito, das
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reuni6es que ja vem decorrendo a nivel central em Maputo. Natasha Aragao encarregou-se
da tradu9ao de ingles para portugues.

ULTIMOS DESENVOLVIMENTOS

0 proponente agradeceu novamente a presen9a de todos cs participantes. Apresentou-se
come sendo o responsavel pelo conceito na sua companhia. Explicou que a Riversdale
Mo9ambique e parte da Riversdale Limitada, uma empresa Australiana que se dedica a
minerac;ao e nae a logistica ou a constru9ao de infra-estruturas mas que, no entanto, esta
muito interessada nesta questao do transporte fluvial porque apesar da area de Benga ter
um grande potencial para a explora9ao de carvao (este e um dos maiores que eles ja viram
ate ao memento a nivel mundial) o minerio s6 tern valor quando chega ao consumidor final.
Frisou novamente que o objective do encontro era a troca de informa96es, aprender dos
participantes pois estavam ali representados os sectores chave, que conhecem o Zambeze
e as questoes com ele relacionadas. Acrescentou que a Riversdale ja conhecia este
conceito de transports de minerios (nao exactamente de carvao) em outros paises do
mundo (Indonesia, paises da America Latina e do norte e da Europa) e queria mostrar que
este nao era um conceito assim tao nova e que era funcional como uma alternativa viavel.
Referiu ainda que o conceito ja foi apresentado a nivel central aos ministros dos
Transportes e dos Recurses Minerais, ao INAMAR, INAHINA, CPI, etc. De uma forma geral
estas reuni6es revelaram-se ate agora muito positivas e, ha um grande interesse a nivel do
governo nesta questao. Porem, sera necessario fazerem-se estudos. Deu per encerrada a
sua intervern;ao acrescentando que era muito importante o contribute dos stakeholders era
pois era necessario que houvesse troca de informac;oes, aprender dos participantes e que
estavam ali representados os sectores chave que lidam com esta questao.
De seguida sucedeu-se um breve intervalo. Findo este Victor Hugo Nicolau real9ou mais
uma vez que era importante o contribute de todos os stakeholders para o desenvolvimento
desta questao e deu per aberto o espa90 para que estes efectuassem os seus comentarios
e sugestoes em torno do que lhes fora ali apresentado.
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Questoes I Comentarios levantados
Comentarios/Questoes colocadas

Quern
colocou/respondeu

Qual sera a frequencia de transporte de carvao (a intensidade do trafego) no
rio?
Machava
Wilson
(MICOA - DNAIA)
1. 0 trafego ira variar com a produ9ao de carvao. Estamos a prever que Anthony
Martin
sejam produzidas cerca de 1 milhao de toneladas de carvao per ano, (Riversdale)
teremos cerca de 3 comboios de barcac;as a circularem. Atendo que cada
comboio levara cerca de 3 dias a subir o rio, preve-se que estes se cruzem a
cada dois dias. Temos a no<;ao que este nao sera um fluxo contf nuo, ao
olhar para a natureza do rio (o caudal deste varia no periodo seco e
chuvoso), naquilo que sera abrir a via fluvial, cs sedimentos que terao que
ser afastados e as quantidades, cs pontos de dragagem e o tipo de
dragagens que sera efectuado.
2. Mesmo nos paises em que este conceito ja e aplicado o transports nao
acontece durante todo o ano s6 durante 6 a 8 meses. Tudo vai depender do
caudal e da profundidade do rio, e, vao ser necessaries realizar estudos
neste sentido oara saber o oerf odo em Que pod era ser passive! efectuar o
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transporte.
3. 0 estudo sobre a dragagem vai depender do estudo hidrografico e do tipo
de barcac;as a utilizar (o calado destas, o tamanho/capacidade, etc.). Neste
memento esta-se a pensar nas zonas em pode ser efectuado o cruzamento
das barcac;as, areas onde o rio seja largado que permitam que os dois
comboios passem confortavelmente.
1. 0 conceito que se pensa para a dragagem passa pelo afastamento dos
sedimentos e nao pela sua retirada para as margens. Os estudos
hidrograficos a serem efectuados ainda vao determinar se isto sera ou nao
possivel.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Qual sera a capacidade da plataforma PANAMAX, atendendo a Wilson
Machava
capacidade de produc;ao, que podera variar durante o tempo de vida do (MICOA - DNAIA)
projecto. Ira se parar a produc;ao caso haja esgotamento da capacidade de
armazenamento da plataforma.
2. Penso que a dragagem podera ter efeitos na ecologia, e estes deverao
ser estudados.
1. A questao da quantidade armazenada e o tempo de armazenamento Anthony
estara relacionada com a gestao da venda ao cliente e nao tern nada haver (Riversdale)
com a produc;ao.

Martin

2. Havera no inicio uma dragagem maior e depois algumas para a Anthony
(Riversdale)
manutenc;ao do canal , assim como acontece no Porto da Beira.

Martin

3. As dragagens tern haver com o fluxo do rio.
1. A Riversdale quer utilizar o rio e conta tambem com a alternativa da linhaferrea que neste memento tern a sua capacidade limitada. Se os estudos
mostrarem que a opc;ao da linha-ferrea e viavel a companhia esta disposta a
abandonar a possibilidade do transporte fluvial?

Marilia Bene (CFM)

1. Como ja havia referido, a Riversdale e uma industria mineira e nao de Anthony
log istica, se os estudos mostrarem que esta opc;ao e economicamente mais (Riversdale)
viavel nao teremos nenhum problema em optar por esta.

Martin

1. Eles vao utilizar a linha de Sena coma uma alternativa complementar ao
transporte fluvial. Nao sera uma alternativa isolada.

Natasha
Aragao
(Consultee)

1. Houve um seminario identico ontem promovido pelo Banco Mundial, sobre
as potencialidades de lnvestimento no Vale do Zambeze.

Jafar
(INAHINA)

Ruby

2. Quando se fala do Vale do Zambeze nao se pode olhar s6 para
Moc;ambique. 0 mesmo recurso hidrico que existe no rio Zambeze tern
varias formas de utilizac;ao, ao longo das regioes por onde este passa. 0
Banco Mundial apresentou varios cenarios desde o presente ate ao actual.
Moc;ambique possui 7000 hectares e 100 a 200 hectares de area irrigada.
Nao se pode deixar que o pais sofra com a falta ou excesso de agua durante
nos periodos de seca ou cheias. A agua que vai sobrar para a navegac;ao
que a Riversdale propoe tern que ser bem analisada.
3. 0 estudo hidrol6gico tern que trazer uma analise muito detalhada desde a
montante, olhar para a bacia hoje, a medio prazo e a longo prazo e garantir
que o cenario da navegac;ao seja sustentavel.
1. A Riversdale afirma que esta apenas a realizar os estudos e nao precisa
de monop61io da via caso o projecto va avante. A provincia de Tete e uma
grande bacia carbonlfera e a linha de Sena pode nao ser suficiente para
todos os operadores que la existem. Caso o trafego seja excessivo qual
seria o privilegio da Riversdale?
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1. Haven~ conversa96es. Quando a Riversdale come9ou a olhar para a Anthony
capacidade do rio, foram a procura de especialistas e descobriram que o (Riversdale)
Zambeze tern uma capacidade maior do que os outros rios onde o transporte
fluvial de cargas ja e implementado. Em rela9ao a utiliza9ao do rio isso sera
responsabilidade do governo decidir.
2. Como comentario geral tenho a dizer que a reserva de carvao de Moatize
e umas das melhores que ja vi. Mas o potencial desta explora9ao estara
associada a loQistica de escoamento.
1. Mo9ambique produz cerca de 900 Mega watts de ener,gia dos quais 80%
provem do Vale do Zambeze. Temos um Plano Director de Explora9ao de
Energia. Ha um projecto que temos em mente em Lupata e pretendemos
produzir cerca de 600 MW de energia e abrir duas Linhas Lupata 1 e 2,
temos consciencia que essa questao de energia carece de padroniza9ao.

Sergio
(Ministerio
Energia)

Martin

Elisio
da

2. Em Mo9ambique apenas 14% da popula9ao tern acesso a energia. Ja
fizemos estudos em Mphanda Nkuwa.
3. Em fun9ao do regime de explora9ao da HCB, flutua96es de cerca de meio
metro na zona de Tete s6 deixam de fazer sentir a cerca de 20 km a
montante. 0 peso das barca9as sera consideravel e nao sei qual sent No
periodo de estiagem Cahora Bassa deve fazer descargas consideraveis para
permitir o transito de passageiros no rio.
4. Como o colega do CPI disse Tete e uma bacia carbonifera e temos muito
operadores la. E preciso considerar a via-ferrea Tete-Nacala como uma
alternativa viavel. 0 porto de Nacala nao tern assim tanto esses problemas
de transito.
1. De uma forma geral no mundo as barragens auxiliam na estabilidade do Anthony
fluxo do rio .
(Riversdale)
1. 0 peso das barca9as influencia muito pouco no rio , estas calam muito Rassul
pouco, sao muitas mas o calado se mantem 1 a 1.5 metros
(Emodraga)
1. 0 que pretendemos sao cerca de 2.5 metros de profundidade. 0 peso da Anthony
barca9a sera respondido pela engenharia e design da mesma e estas serao (Riversdale)
concebidas de acordo com as caracteristicas do rio.
2. A ideia de Nacala e muito boa mas e muito cara, precisa de um grande
financiamento. A hip6tese tera que ser trabalhada. Estamos a procura de
uma barca9a que seja leve, rasa e resistente para poder enfrentar tambem o
mar aberto.
1. 0 Zambeze e um rio partilhado. Existe um forum pr6prio para gerir todas
as quest6es relacionadas com o rio, onde se discutem os seus usos. 0 que
e feito do Zambeze nao e decidido por cada pais, mas, sim a nivel regional
(SADC). Existe ja uma estrategia aprovada para os usos neste rio e a
questao da navegabilidade nao esta contemplada. Recomendo que sejam
apreciados estes documentos e todos os Protocolos da SADC para este rio.
2. 0 projecto da Riversdale mexe com os compromissos que o pais tern com
outros paises da regiao com quern partilhamos o rio.
1. Sera possivel a manuten9ao 24 sob 24 horas e 7 dias por semana do
estuario e da capacidade de transporte do PANAMAX.

Khan
Martin

Felizmina
(DNA)

Anti a

Rassul
(Emodraga)

Khan

2. Qual sere a capacidade de transbordo do PANAMAX para os navios
mineraleiros e das barca9as para a plataforma?
3. Far-se-a uma compara9ao dos custos que serao necessarios para
aumentar a capacidade do Porto, da linha, do terminal? Ja se fez a previsao
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dos investimentos que serao necessaries para apetrechar o porto da Beira?
E precise que se invistam nas infra-estruturas ja existentes.
4. E precise que haja conhecimento sobre os solos para efectuarem as
dragagens e a sua manuten<;ao. N6s come empresa de dragagem
estaremos disponiveis para auxiliar nesse sentido.
1. 0 transbordo depende das condi<;6es climatericas. Ondas de cheia de 2 a Anthonhy
3 metros nae sac compativeis com esta actividade.
(Riversdale)

Martin

2. Actualmente a maier parte das empresas que realizam este trabalho
utilizam o PANAMAX ou um navio muito similar. Estes ja possuem a logistica
toda (bra<;os, guindastes, etc.) e 0 valor de 70 000 toneladas nae e limitante.
3. Ainda nae foram feitas as analises econ6micas das alternativas mas irao
ser realizadas.
1. 0 que sabemos da SENA SUGAR, de Chinde para Marromeu as
profundidades rondam a 1 metro. No tempo seco a SENA SUGAR tern
solicitado a HCB para aumentar as descargas. Eles possuem um batelao de
cerca de 1m. 0 porto mais problematico e ode Chinde, seguido pela Beira e
per ultimo Quelimane, em termos de dinamica de sedimentos. Fizemos um
estudo e contemplamos que em Chinde o canal muda constantemente de sul
para norte e de norte para sul sem obedecer a nenhuma regra especifica de
migra<;ao, e esta depende do fluxo do rio e do seu caudal.

Jafar
(INAHINA)

Ruby

2. lsto para dizer que nae sera facil a manuten<;ao do canal uma vez
dragado. 0 canal muda muito e a direc<;ao e muito variavel.
1. A Riversdale ja efectuou um levantamento preliminar do canal em
Dezembro de 2007 e os resultados mostraram-se bastante positives.

Anthony
(Riversdale)

1. Deve-se ter em aten<;ao que este levantamento foi efectuado em
Dezembro, na epoca chuvosa quando a mare esta alta.

Jafar
(INAHINA)

Martin
Ruby

1. Os estudos hidrograficos a serem realizados farao um levantamento mais Anthony
aturado, na epoca seca e chuvosa e estes dados nae serao os unicos. (Riversdale)
Varnes analisar a dinamica do rio antes e depois da constru<;ao da HCB,
vamos consultar os dados ja existentes. Os 2.5 metros apresentam-se como
a profundidade ideal, mas tudo vai ainda depender da tecnologia que sera
aplicada nas dragagens.

Martin

2. Ternes consciencia que as dragagens em um rio e num porto em termos
de manuten<;ao do canal sac bastante diferentes.
1. Existem estudos que ja foram efectuados estudando a mesma Teresa
possibilidade. Quando se abriu a linha de Sena considerou-se a via fluvial, (MTC)
mas o Banco Mundial come financiador achou que seria mais racional
reabilitar a via.

Jeremias

2. Muito recentemente o MTC aprovou uma estrategia para o sector de
comunica<;6es e pensa-se na reabilita<;ao da linha de Morrumbala. Penso
que neste case a hip6tese mais viavel seria o porto de Nacala. A Riversdale
tern que tomar em considerayao todos estes aspectos.
3. Ja efectuei uma viagem pelo Chire e existem muitas comunidades
ribeirinhas que dependem do rio para sua sobrevivencia.
4. Mo<;ambique possui varias vias de escoamento.
dragagem do Porto de Maputo.

E precise

potenciar a

1. Todos estes aspectos serao tomados em considera<;ao, e e per esta razao
que estamos aqui hoje. Todas as alternativas serao avaliadas.
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1. Neste processo de auscultayao mencionaram que ja estiveram em varias
provincias. A ARA-ZAMBEZE foi convidada? Esta pode fornecer
contribuiy6es bastante importantes no que respeita as quest6es hidrol6gicas.

Lely
(DNA)

Namboro

2. Gostaria de saber tambem se teremos mais tempo para darmos o nosso
contributo depois deste encontro.
1. Caso queiram dar o vosso o contribute depois da reuniao, mais sugest6es,
poderao os enviar para os seguintes endereyos electr6nicos
(vhnicolau@impacto.co.mz
e
ghonwana@consultec.co.mz).
Poderao
tambem aceder a uma c6pia da apresentayao aqui proferida se assim o
solicitarem.

Victor Hugo Nicolau
(lmpacto)

1. Envolvemos a ARA-ZAMBEZE, eles foram convidados para outras
reunioes que ja realizamos.

Anthony
(Riversdale)

1. A partir de 2013 o CFM preve que circulem cerca de 20 000 toneladas por
mes. S6 a VALE pretende produzir cerca de 20 000 000 de toneladas par
ano. A partida este ja nae seria um ponto para a inviabilidade do projecto?

Edgar Jorge (CFM)

Martin

2. Ja forma estudadas as consequencias que poderao advir em caso de
acidentes, case as barcayas virem no rio?
1. Vao ser realizados estudos para saber quais as consequencias de Anthony
(Riversdale)
possiveis acidentes, que contingencias deverao ser tomadas, etc.

Martin

2. Ha que compreender que a Riversdale e uma empresa de minerayao e
nao de logistica. Vao ser analisados os custos operacionais desta
possibilidade e o capital envolvido para leva-la adiante. Serao necessaries
estudos econ6micos.
1. 0 governo de Moyambique ja aprovou o piano de produyao da mina de Antonio
Benga.
(MIREM)

Manhiya

2. Temos consciencia de que a linha de Sena e incapaz de suportar as duas
grandes empresas de minera9ao que vao iniciar a sua produ9ao (a VALE ea
Riversdale), em particular a partir de 2015 e 2016 quando atingirem o seu
ponto mais alto.
3. Entretanto, estes projectos tern que ser sustentaveis em termos
socioecon6micos e ambientais. 0 desenvolvimento ao longo do Zambeze
tern que ser visto de forma hoHstica. 0 Zambeze pode parecer que tern
muita agua mas quando come9armos a utiliza-lo vamos compreender que
nao.
4. Esta no ambito da estrategia nacional para a reduyao do combate a
pobreza absoluta promover projectos sustentaveis que auxiliem no
desenvolvimento do pais e promovam o crescimento econ6mico das
popula96es mais carenciadas.
5. 0 ambito da analise desta alternativa e que OS estudos ate agora
efectuados mostram que a ferrovia nao sera suficiente. A Riversdale tera que
efectuar o estudo de todas alternativas e provar que a via fluvial e viavel.
1. Esta aiternativa que apresentamos ainda sera pensada.

Anthony

2. 0 que podemos dizer e que a questao logistica do escoamento podera
auxiliar nas potencialidades do pais.

(Riversdale)

~

Martin

Victor Hugo agradeceu novamente a preseni;a de todos os participantes, reali;ou que
poderiam ser enviados mais comentarios e sugest6es para os enderei;os electr6nicos ja
disponibilizados. De seguida encerrou a sessao.

Preparado pe/a lmpacto, Lda
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE-RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
Acta da Reuniao de Consulta Publica - CIDADE DE TETE
Local: Hotel Zambeze
Data: 2 de Abril de 2010
Hora: 08:30 - 11 :30

BOAS-VIN DAS
Victor Hugo Nicolau, facilitador do encontro, deu as boas-vindas aos participantes,
agradecendo a sua disponibilidade em participar na reuniao, e fez a apresentac;ao da
equipa de trabalho constituida pelo Proponente, a Riversdale Moc;ambique, Lda,
representada par Jennifer Garvey e Phil Tanner, e pelos Consultores, o cons6rcio
ERM/lmpacto, contratados para levar a cabo a Avaliac;ao de lmpacto Ambiental e Social do
projecto de transporte fluvial de carvao no Rio Zambeze, representado par Kamal
Govender, Sandra Fernandes e pelo pr6prio, respectivamente.
Depois informou que os estudos se encontravam em fase de viabilidade ambiental e a
reuniao publica tinha par objective principal apresentar o projecto as partes interessadas e
afectadas e os principais aspectos a serem estudados no Estudo de lmpacto Ambiental
(EIA), e recolher quest6es, comentarios e sugest6es dos participantes.
Referiu que ja havia side realizada uma primeira ronda de consulta publica em Setembro de
2009, denominada "stakeholder engagement' (envolvimento das partes interessadas e
afectadas), para apresentar o projecto ao publico e recolher as suas primeiras impress6es
sabre o projecto proposto. Seguidamente solicitou a apresentac;ao individual dos
participantes.
Depois apresentou a agenda do encontro - a apresentac;ao do projecto par Jennifer Garvey
e apresentac;ao par ele pr6prio da informac;ao ambiental e social do projecto, constatadas
na primeira fase da AIA, no Estudo de Pre-Viabilidade Ambiental e Definic;ao do Ambito
(EPDA), e os principais aspectos a serem estudados na segunda fase, no EIA. Ap6s as
apresenta96es, seguir-se-ia um curto intervalo e, par fim uma sessao de perguntas e
respostas, na qual os participantes iriam colocar todas as quest6es relacionadas com o
projecto e respectivos esclarecimentos por parte do proponente e dos consultores,
considerada a parte mais importante do encontro.
DESCRICAO DO PROJECTO
Jennifer Garvey forneceu uma descric;ao geral do projecto proposto, abrangendo os
seguintes t6picos principais:
0
0
0
0

Apresentac;ao do proponente - a Riversdale
Antecedentes: a bacia de Moatize e o projecto de Benga
Apresentac;ao das tres vias para o escoamento do carvao de Benga
A alternativa em estudo: Exportac;ao do carvao via Rio Zambeze com barcac;as a
partir de Benga - Construc;ao e Operac;ao.

Preparado pela lmpacto, Lda
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Para complementar a apresentac;ao do projecto, foi mostrado um video animado de todo o
processo de transporte fluvial do carvao por barcac;as, desde o enchimento em Benga ate o
transbordo em Chinde.

INFORMACAO AMBIENTAL E SOCIAL
0 facilitador, Victor Hugo Nicolau, comec;ou por explicar que o levantamento da situa9ao de
referencia teve em conta as areas de influencia directa e indirecta do projecto. Depois disse
que o estudo estava dividido em duas fases, a Fase 1 - Estudo Ambiental e Social
Preliminar, a qual a sua apresentac;ao se incidiria (Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e
Definic;ao de Ambito - EPDA) e a Fase 2 - Estudos Especializados (Estudo de lmpacto
Ambiental - EIA).
Seguidamente passou a apresentar a equipa do estudo, constituida pela ERM, lmpacto (a
Consultee na fase inicial de consulta publica) e Especialistas sul-africanos e mo9ambicanos,
as actividades-chave do projecto a serem avaliadas na segunda fase do estudo
(identificadas na fase preliminar do estudo), as actividades realizadas na fase preliminar,
incluindo o workshop de especialistas que contribuiu para a elaborac;ao dos Termos de
Referencia, passando depois a falar das questoes ambientais e sociais sensiveis
identificadas durante o estudo preliminar e de reconhecimento da area de estudo.
Depois, a sua apresentac;ao cobriu os seguintes t6picos:
0
0
0
0

0 Processo de Avalia9ao do lmpacto Ambiental (AIA)
Enquadramento legal (a Lei do Ambiente, EIA e Licenc;a Ambiental)
Estudos Especializados (para a fase do EIA)
Programa de Trabalho (fase inicial do projecto, fase de EPDA e fase de EIA)

Como conclusao, Victor Hugo Nicolau explicou que os passes seguintes as reunioes de
consulta publica eram a finalizac;ao do Relat6rio de EPDA e dos Termos de Referencia para
o EIA (com incorporac;ao do relat6rio de consulta publica), inicio dos estudos especializados
e preparac;ao do rascunho do EIA e condu9ao de uma nova ronda de Consulta Publica,
onde as Partes lnteressadas e Afectadas terao oportunidade de apreciar e comentar o
rascunho do EIA antes de o Relat6rio ser finalizado e enviado ao MICOA para a tomada de
decisao.
Depois das duas apresentac;oes houve um intervalo de 15 minutes ap6s o qual se iniciou a
sessao de debate.
SESSAO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Abaixo as questoes levantadas pelos participantes durante a reuniao publica e as respostas
fornecidas pelo Proponente e pelos Consultores.
QUESTOES
A dragagem vai fazer a!terac;ao do regime
de escoamentos e isso significa mudar as
caracteristicas da secc;ao. Ao longo do rio
temos uma rede hidrol6gica e com
alterac;ao do regime de escoamento por
causa da dragagem corremos o risco de
termos a rede hidrol6gica nao funcional.
Temos dados de 80 a 75 anos e vamos
perder essa serie de dados por causa
Preparado pela lmpacto, Lda

RES POSTAS
Victor Hugo, !mpacto
Ha alguma hip6tese de n6s termos uma lista das
reguas existentes e a sua localizac;ao?
Kamal Govender, ERM
A ideia nao e fazer a dragagem ao longo de todo o
rio, apenas em algumas secc;oes para permitir a
navegabilidade. Essa dragagem vai ser feita apenas
num raio de 50 metros e nao de margem a margem,
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desse pormenor.

que sao mais ou menos 300 a 1000 metros.

Como e que a rede hidrol6gica vai ser
tratada? Foi referido que os canais sao
mais profundos junto as margens e e junto
as margens onde temos as reguas de
ajustamento, portanto, teremos reguas que
nao vao medir e os erros das nossas
escalas foi referenciada aos marcos
geodesicos nacionais e alterando a nossa
base tambem termos que fazer novos
calculos.

Tomamos nota ea ideia da Riversdale e trabalhar
com a Ara-Zambeze no sentido de manter esses
dados que existem nessas estac;oes de colheita de
dados.

Ha outros projectos que vao ocorrer ao
longo do rio, coma por exemplo o projecto
de Lupata, que e uma limitante a ter em
conta neste projecto.

Jennifer Garvey, Riversdale
Outro aspecto que o Sr. Kamal fez referencia e de ver
com a Ara-Zambeze come coabitar com as regras de
mediac;ao que estao a realizar e que poderao ser
interrompidos ou comprometidos com o projecto. E
uma questao complicada para comentar e devemos
trabalhar juntos para evitar ou mitigar.

Manuel Malaze, Ara Zambeze
Relativamente aos pontos de influencia
para o Delta do Zambeze, temos varies rios
que sao efluentes do Zambeze e ao se
fazer a dragagem vai baixar os niveis ou
regime desses efluentes, e influenciar o
nivel de sedimentos do Delta.

Victor Hugo, lmpacto
Questao registada. E um assunto a ser estudado: o
possfvel efeito das operac;oes de dragagem na
recolha de dados feitos pela rede hidrol6gica nacional
e garantir que a dragagem nao inutilize o sistema de
recolha de dados.

Manuel Malaze, Ara Zambeze

Sabemos que ha possiveis impactos da dragagem
que possa ter sobre os outros rios que tern ligac;ao na
hidrodinamica e de mode a minimizar os impactos
n6s faremos um estudo de modelac;ao dos rios.
Registamos e faremos constar no relat6rio a questao
do curse dos rios e dos sedimentos no rio Zambeze.

Como e sabido, o Zambeze comporta
varias utilizac;oes, tambem gostaria de ver
analisado o impacto nas aguas superficiais
que tambem e importante por causa do
abastecimento de agua as populac;oes e
para a pesca.
Como serao tratados os residues
resultantes do transporte e o local de
enchimento das barcac;as? Que efeitos tera
0 p6 na agua, durante 0 periodo de
enchimento?
Foi dito que teremos a barragem de Lupata,
come e que o transporte por barcac;as sera
compatibilizado com estas infra-estruturas?
Cacilda Machava, Ara-Zambeze

Kamal Govender, ERM
N6s tomamos nota e parte do estudo vai cobrir essa
componente dos impactos das poeiras resultantes do
transporte do carvao nas aguas superficiais bem
come nas subterraneas.
Victor Hugo, lmpacto
lsso ja faz parte da preocupac;oes do estudo,
estamos conscientes de que e precise estudar os
possiveis impactos dos derrames de carvao na agua.
Em principio nao deve haver grandes problemas
porque o carvao e inerte e em termos de poluic;ao,
emissao de poeiras e come e que as populac;oes de
peixe e a qualidade da agua vai ser afectada. Neste
memento nao temos respostas definitivas, porque isto
vai ser estudado na fase do EIA e depois n6s iremos
dizer-vos a que conclusoes chegamos e
submeteremos ao vosso escrutf nio.
Jennifer Garvey, Riversdale

E uma questao que ainda nao podemos responder.
Tivemos conversas com o Governo desde o inicio
dos nossos estudos sabre a possibilidade de
transporte fluvial, e uma das quest6es e a utilizac;ao
do rio para varies efeitos, come as barragens de
Preparado pela lmpacto, Lda

55

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAc;Ao PUBLICA

QUESTOES

RESPOSTAS
Lupata e Mphanda Nkuwa, o projecto de irrigac;ao e
outros ja identificados, tal coma a pesca. Ha varias
formas tecnicas de utilizac;ao de um rio para efeitos
hidroelectricos ou para barragens e noutros paises
onde existe o transports fluvial eles utilizam sistemas
de pontes que permitem as barcac;as e outros navios
passarem pela barragem.

Victor Hugo, lmpacto
A barragem nao impede a navegac;ao, desde que
seja construida prevendo a navegac;ao. Ha sistemas
de comporta que saem mais caro e ai tera que se
pensar de onde saem os fundos.
Mas em principio as barragens, nao s6 nao impedem
a navegac;ao coma ate podem facilitar porque
mantem os fluxos do rio, mais ou menos constantes.
Portanto, uma coisa nao exclui necessariamente a
outra, mas sim e demasiado cedo para ver e por isso
e um assunto que tera que ser estudado.
Relativamente ao impacto social, nas zonas
ribeirinhas temos populac;ao, temos
camponeses que fazem as suas
actividades. Qual e 0 beneficio que eles
terao com o projecto?

Domingos Manuel Jofir, Direc~ao
Provincial do Plano e Finan~as

Victor Hugo, lmpacto
Os impactos socioecon6micos deste projecto sao
uma das principais areas de preocupac;ao, ha
pescadores, ha pessoas a atravessar o rio, ha
pessoas a por rede no canal para apanhar o peixe,
·tudo isso vai ter que ser estudado. N6s vamos iniciar
agora uma serie de longas visitas desde o Chinde ate
Tete, vamos parar em Marromeu, Luabo, Chinde,
Chupanga, Chemba, Murac;a, Mutarara entre outros e
vai-se analisar a situac;ao junta com as populac;oes.
Mas uma coisa e certa, os beneficios sociais deste
projecto podem ser descritos da seguinte maneira:
nalguns pontos, tal coma Benga e Chinde, vai haver
eventualmente alguns pestos de trabalho porque vai
ser preciso criar algumas infra-estruturas auxiliares e
alguem vai ter que operar essas estruturas;
Vao ser precisas pessoas para as tripula96es dos
comboios, cada barcac;a tera uma tripulac;ao de 15
pessoas, vai ser precise localmente treinar pilotos,
etc., mas isso nao e em numero muito grande porque
este e um projecto de passagem, as barcac;as vao
passar, nao vai haver criac;ao de emprego ao longo
de 540 km do rio, e impossivel, 0 rio neste projecto e
como se fosse uma estrada feita de agua ao inves de
cimento.
Ira sim haver interferencia com algumas actividades
da populac;ao que tern que ser salvaguardadas,
desde 0 perigo da esteira (rasto de agua levantada
pelos navies), poder afundar algumas canoas que
estiverem ancoradas ao longo das margens,
inc6modo para os pescadores.
Como e Que sao

Preparado pe/a lmpacto, Lda
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seas pessoas poem as redes durante a noite no
canal e no outro dia vao buscar, vamos ter que
estudar.
Agora, este e um projecto de interesse nacional, se
for para a frente e porque o pais tern necessidade
deste projecto. Nao nos interessa ter carvao e nao
conseguir por o carvao nos lugares onde os
consumidores estao. Este carvao s6 tern valor se nos
o conseguirmos transportar a quern o vai consumir,
senao o valor dele e zero.
Para a economia nacional e importante encontrar
maneiras de levar este carvao para os mercados
consumidores, se nao conseguirmos faze-lo, o valor e
zero, e ha milhoes de toneladas de carvao. Portanto,
temos que compatibilizar, se este projecto for para
frente, nada garante que o projecto avanc;a, estamos
a estuda-lo somente. Mas se este projecto for para
frente temos que ver como e que se vao minimizar os
impactos socioecon6rnicos ao longo do rio. Ha
beneficios a escala nacional, sao milhoes e milhoes
de d61ares que a economia moc;ambicana beneficia
exportando seu carvao.

Se havenfl construc;ao de infra-estruturas
sociais, como escolas, estruturas
sanitarias, era isso que gostaria que
dissessem.

Domingos Manuel Jofir, Direc~ao
Provincial do Plano e Finan~as

Como disse, ele aqui nao tern grande valor, havera
criac;ao de emprego nalguns pontos mas nao sera
muito emprego, isto e um projecto de transporte e ha
uma serie de perturbac;oes na populac;ao ribeirinha,
isso sim nos varnos ter que estudar cuidadosamente
como e que isso tern que ser minimizado.
Victor Hugo, lmpacto
A Riversdale tern um principio que e ode
responsabilidade social, esse principio implica que a
Riversdale procure implementar medidas para
melhorar a vida das comunidades no seio das quais
exerce as suas actividades. Acho que nao se pode
esperar que a Riversdale va comec;ar a construir
escolas de Tete ao Chinde, compete-lhes, mas nao
acredito porque nunca vi tal coisa. Agora, em Benga
e no Chinde, nos pontos onde o projecto nao so vai
passar mas vai ficar, porque uma coisa e a minha
barcac;a passar aqui outra coisa e a minha barcac;a
carregar aqui, eu vou precisar de construir cantinas,
alojamento para os trabalhadores e a minha barcac;a
vai chegar la no Chinde e eu vou precisar de ter
escrit6rios; nesses pontos fulcrais do projecto eu
creio que podemos esperar que a Riversdale ajude
na construc;ao de infra-estruturas.

Jennifer Garvey, Riversdale

Preparado pela lmpacto, Lda
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logo com alguns projectos e agora estamos
dependentes de um estudo para desenvolvimento de
um Plano de Desenvolvimento Social nas
comunidades anfitriaes do proiecto de Benoa ao
57

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

QUESTQES

RESPOSTAS
redor da propria mina come no local de
reas~enta.mento. E isso e um acordo ou piano que vai
ser d1scut1do com as proprias comunidades
identificadas e aprovado pelo Governo para
assegurar que ha uma articula9ao, porque como
sabem, nao se pode construir uma escola sem
enquadrar no Sistema Nacional de Educa9ao, tern
que ter professores, tern que enquadrar. Entao, come
parte dos estudos que serao realizados, na medida
complementar dos impactos socioeconomicos vamos
identificando onde a Riversdale pode ter melh~r
interven9ao.

No inicio da apresenta9ao foram
apresentadas 3 op9oes para o escoamento
do carvao e referiu-se que a linha de Sena
tinha uma capacidade muito pequena em
rela9ao a aquilo que serao as demandas
futuras do projecto. Alem do rio Zambeze
tinhamos o Corredor de Nacala, nao sei se
ja foram referidas as potencialidades que
esta linha tern, para se evitar essas
complica9oes todas relativas aos recursos
hldricos sobre o Zambeze.
Manuel Malaze, Ara Zambeze

A nossa grande preocupa9ao e saber se e
posslvel evitar o transporte fluvial porque
nos come pals nae temos condi96es neste
memento de poder fazer um tratamento ao
recurse hldrico, de tal forma que ele possa
ser usavel para outros fins. Perque para
alem dos pos do carvao, hao-de drenar la
oleos e o pais nae tern condi96es de
tratamento de agua. E e por isso que,
muitas vezes, se recorre ao abastecimento
de agua atraves de campos de furo, mas
nos sabemos, par exemplo em Tete, que
temos um elevado indice de ferro e em
algum memento temos que ir captar agua
directamente do rio Zambeze.
E come o pals nae tern recurses para fazer
tratamento de agua, porque nae potenciar
essas outras alternativas de transporte do
carvao fora do rio Zambeze?
0

Cacilda Machava, Ara-Zambeze
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Jennifer Garvey, Riversdale
Drenar oleos, nao entendo exactamente a que se
refere, mas se esta a falar dos rebocadores vao ter
m~to~es que v~o precisar de Diesel. A tecnologia que
hoJ.e e usada nae permite despejar nenhum 61eo para
o no, nenhum residue porque existem lugares de
de~pej~ no terreno, tal come, o dep6sito de aguas
res1dua1s que saem da mina e da fabrica de
processamento que podem ser aproveitados para os
mesmos fins e que serao objecto de uma serie de
mitiga96es para evitar qualquer impacto sobre as
aguas subterraneas. Mas para dizer que nae temos
inten9ao de deitar os residues no rio.
Um dos estudos que vai ser feito e o impacto de
acidentes. Sabemos desde o inicio que o carvao e
um m~terial i~erte, que nae interage com a agua,
quer d1zer, nae tern um efeito poluente de alterar a
composi9ao da agua, mas n6s vamos estudar isso e
ver, na pior da hip6teses, se o carvao a ser
'
constantemente deitado na agua o que ira acontecer.
0 que sabemos e que essa zona de Tete e coberta
per camadas de carvao, ate muito profundo, e per
1sso que em muitos sitios a agua subterranea nae e
po!av.el ~orque passa pelo carvao e fica salgada, o
propno no Zambeze e salgado por causa desse efeito
na terra. Mas nos vamos estudar e vamos ter uma
resposta precisa sabre estes aspectos.
Sabre a utiliza9ao do Corredor de Nacala e da Linha
de Sena, coma expliquei durante a apresenta9ao, a
capacidade produtiva da bacia de Moatize, para alem
de outras bacias carboniferas que se localizam em
Tete e Niassa, e tao grande que a linha de Sena e
Nacala nao vao acomodar o escoamento dessa
produ9ao. Ternes que procurar outros meios, mas
tambem, a linha de Nacala e uma solu9ao de media a
longo prazo, porque neste momenta nao ha meio de
coma usa-la, requer estudos de viabilidade tecnica
para saber par onde podera passar a linha ferrea de
liga9ao, precisa de um grande investimento, 1 milhao
de d61ares/km de linha ferrea, mas tambem a linha de
Nacala tern as seus uses neste momenta e e possivel
ate que se requeira a construcao de uma nova linha.
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Nacala e o futuro, mas se os projectos vao para
frente, curto a medio prazo, e preciso procurar outras
alternativas.
A Linha de Sena em si tern suas limita96es, nao tanto
na linha de Sena, mas sim o Porto da Beira, porque e
um porto com pouca profundidade e neste momento
os barcos s6 podem entrar e sair duas ou tres vezes,
com mare-alta, o que poe limita96es muito grandes
sobre o uso deste. Tern uma capacidade de talvez
15-20 milhoes de toneladas e isto outra vez nao
serve a capacidade produtiva da bacia de Moatize.
Esse desenvolvimento, aproveitamento de carvao de
Tete, e de interesse nacional, e o Governo que vai
decidir como balancear esse conjunto de interesses e
como adequar melhor todos interesses nessas areas.

Nos entendemos que ha uma linha-ferrea
que poderia se construir ou ser melhorada
a partir de Mutarara, aproveitando essa
linha-ferrea para ir ate Quelimane, no
entrocamento com o estuario, depois e
mais facil andar com as barca9as um pouco
depois de Quelimane.
Outra coisa que talvez vale a pena
aprofundar sao as implica96es de uma
dragagem no Porto da Beira. Para
aumentar a capacidade do Porto da Beira
tambem importa estudar o aproveitamento
da linha de Sena.

Cacilda Machava, Ara-Zambeze

Victor Hugo, lmpacto
De facto as questoes que levantou sao pertinentes,
mas e preciso nao esquecer que neste momento vai
se iniciar a produ9ao do carvao, e a curto prazo vai
ser preciso tirar carvao, como foi referenciado, a linha
de Nacala, embora represente o futuro, nao estara
pronta. Primeiro e necessario construir um bocado de
linha ferrea de Tete ate a fronteira do Malawi, da
fronteira do Malawi ate ligar com a actual linha de
CEA (Linha ferrea do Malawi), depois a CEA vai ligar
a Cuamba - entre Lagos, e depois de Cuamba ate
Nacala tudo bem, mas e preciso construir um novo
porto mineraleiro do lado da baf a de Nacala, em
Nacala Velha, e tudo isso vai demorar mutiosanos. E
o futuro, ja ha projectos que estao a estudar, por
exemplo a Vale e outros produtores ja estao a
estudar essa opgao, mas isto nao vai estar pronto
amanha ou depois de amanha, vai demorar alguns
anos.
0 porto da Beira esta a ser dragado, aquele porto
esteve muitos anos sem dragagem e e preciso tirar
10 mil hoes de metros cubicos de sedimentos. Por
outro lado, a actual capacidade da linha de Sena se
s6 levasse carvao e nao levasse mais nada, no
maximo 6 milhoes de toneladas, se calhar n6s vamos
ter 40 para tirar, de 40 para 6 ainda faltam 34 milhoes
de toneladas, o problema esta que nos estamos
perante uma grande contradi9ao, necessidade de
explorar ja e poucas hip6teses de escoamento neste
momento.
Entao, o que os produtores estao a fazer e estudar
que vias de escoamento e que poderao estar prontas
no mais curto prazo possfvel, e a op9ao fluvial do
Zambeze poder ser actualizada, vai demorar muito
menos tempo a ser viavel do que a op9ao de Nacala.
Tirando ainda aquela op9ao de ir pelo Malawi,
passando por Mutarara, e preciso construir quase
800 km de linha-ferrea, que e uma fortuna . E essas

Preparado pela lmpacto, Lda
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QUESTOES

RESPOSTAS
obras necessitam de financiadores internacionais.
O que os produtores de carvao neste memento estao
a fazer e, eu vou ter esta necessidade amanha as
grandes solui;6es vao demorar muitos anos a
estarem implementadas e ate la o que e eu fac;o? E e
nesta conjuntura que surge esta ideia de explorar o
Zambeze como via alternativa, nao coma uma grande
soluc;ao para o future mas uma soluc;ao a curto prazo.
De facto as grandes opc;6es estrategicas tern que ser
tomadas pelo Governo, que sabe o que quer fazer
em relac;ao ao Corredor de Desenvolvimento do
Norte a linha de Nacala. 0 Governo sabe o que tera
de fazer em relac;ao a uma estrategia de longo prazo
para o Zambeze, e decidir se usa este rio para
produzir energia e irrigac;ao antes de maos nada?
Vamos permitir a utilizac;ao tambem como via fluvial?
Essas decis6es vao ser tomadas em ultima instancia
pelo Governo de Moc;ambique.
0 papel dos consultores neste memento e fazer
estudos das diversas opc;6es para alguem de direito
ter uma visao completa das alternativas e escolher.
Portanto neste momenta esta-se a explorar todas as
possibilidades, na certeza porem que a decisao final
compete ao governo. Agora para o Governo decidir
com conhecimento de causa tern que ter em cima da
mesa as hip6teses e as suas vantagens. Neste
memento, o que estamos a preparar e um estudo
aprofundado de uma possivel opi;ao, que sera
avaliada comparativamente a todos outras pelo
Governo de Moc;ambique, e tambem sabemos que as
outras opc;6es preferenciais, coma caminhos de ferro,
vao demorar muito tempo a estarem disponiveis e
antes delas comec;arem a estarem disponiveis e
preciso comec;ar a tirar carvao, por isso neste
memento se nos perguntar, mas este projecto vai
mesmo para frente, nae sabemos, agora e que
estamos a estudar. Varnes ver quais sac os
problemas, o relat6rio que n6s coma consultores
entregarmos nao e um relat6rio que quer ser
simpatico, nem antipatico, e tecnico podemos ate
chegar a conclusao que nao, ha muitos problemas.
Este relat6rio vai ser produzido de maneira
independente, nao vai ser produzido para a ERM ou
para a lmpacto fazerem boa figura para a Riversdale,
nem a Riversdale quer isso, vai ser uma analise
objectiva. Se for viavel compete a Riversdale junto
com o Governo decidirem.
Ternes muitos problemas e poucas soluc;6es, porque
as opc;6es ferroviarias vao demorar muito tempo, mas
antes disso vai ser precise comec;ar a tirar carvao,
antes delas poderem estar fisicamente prontas.

Apelar para que as ONGs e Associac;6es
Comunitarias de base seiam envolvidas
Preparado pe/a lmpacto, Lda
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QUESTOES
nos estudos, porque muitas vezes, come
trabalhamos em advocacia deparamo-nos
com algumas reclama96es das
comunidades, mesmo ap6s alguns acordos
com as comunidades.

RESPOSTAS
Comentario registado.

Ernesto de Assis, Forum Provincial das
ONGs I ASA (Associa~ao para Sanidade
Ambiental)
A minha questao esta relacionada com os
futures projectos depois de Benga ate a
jusante. Pelo conhecimento que tenho,
exactamente nesse troc;:o do Zambeze ha
intensa actividade pesqueira, da ponte ate
a jusante. 0 projecto deve incidir sobre
outros estudos ja realizados ou que ja se
esta a falar, per exemplo o projecto da
barragem de Lupata, projecto de
navegai;ao do Chire que constitui um
grande desafio de Malawi.

Kamal Govender, ERM
Essas quest6es serao tomadas em conta durante o
estudo, tomamos notas destas preocupac;:6es, sao
preocupa96es que n6s tambem tivemos em conta na
primeira fase e certamente que iremos aprofunda-las
na segunda fase do estudo.

Na parte de navegai;ao, tern que considerar
como parceiro a Companhia de Sena, pois
eles ja utilizam barcac;:as para fazer o
escoamento do ac;:ucar, provavelmente eles
nao tenham a tecnologia que voces terao
mas e precise considerar que e um
potencial parceiro na navegac;:ao.
Em termos de pessoas afectadas, existe o
potencial que ea pesca, mas esta sera
afectada com a movimentai;ao 24 horas
das embarca96es, pela propaga9ao das
ondas das embarcac;:6es e isto e
fundamental porque a populai;ao desta
zona vive basicamente da pesca. Esta e
uma realidade que nae deve ser posta em
causa em termos dos beneficios, nao e
construir um hospital em Chinde ou nos
locais que foram definidos mas e precise
ver que ha uma particularidade grande que
se deve ter ateni;ao sobretudo aos
pescadores e essa dinamica da navegac;:ao.
Gostaria de ver neste estudo o
monitoramento da qualidade de agua,
devera trazer algumas analises da
qualidade de agua e ate se possfvel tentar
simular a contarnina\:ao da agua.

Rosaque Guale, Hidroelectrica de
Cahora Bassa
Proponho uma metodologia de trabalho que
o de apresentarem apenas as
preocupa96es e na fase posterior aos
estudos apresentarem os resultados.

e

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.

Lourenco Nhaduco, Telecomunicacoes
Preparado pela lmpacto, Lda
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QUESTOES
de

RESPOSTAS

Mo~ambique

Conhe90 a situa9ao que se vive nas
margens e ilhas ate Tambara. 0 grande
impacto e realmente o relacionado com a
actividade pesqueira, as pescadores nao
farao nada quando o projecto tiver lugar. E
outra coisa e que os camponeses de Songo
ate Chinde trabalham nas ilhas (produzem
feijao, batata dace, mandioca, milho,
tomate e cebolas), comem nas ilhas, tern
bicicletas e bancas nas ilhas, etc. Penso
que o impacto sera maier sabre a vida nas
ilhas quando 0 volume das aguas que sera
descarregada pela HBC para permitir as
barca9as aumentarem. Entao, sabendo
isso, poderemos concluir que seremos
afectados muito mais e seremos totalmente
penalizados. Nalgumas reunioes de Comite
de Gestao da Bacia do Zambeze, ja se
falou sabre Marromeu e o use de barca9as,
mas que nae ira afectar as camponeses
porque 0 volume das aguas, 1.200, 1.300,
1.400 metros cubicos de agua, nae afectam
as pescadores e as camponeses nas
margens e nas ilhas.

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.
Essas questoes que colocou preocupam-nos muito e
temos trabalhar em conjunto e com os pescadores
para ver o que e que se passa em termos de
possiveis impactos.

Agora, se precisarem de Songo, 1.800 2.000 para flutuarem as barca9as, a
popula9ao vai passar mal, nae havera
comida, toda a comunidade adjacente ao
rio Zambeze coma Tambara, Mutarara,
Mopeia, Caia e Chemba nao tera comida .
Quando ha abertura das aguas de Cahora
Bassa e ha cheias, recebemos telefonemas
de Mutarara, Tambara e ate da zona de
Gura a procurarem saber o porque de
terem aberto as aguas. Par essa razao
quando as aguas forem maiores a 2.000
metros cubicos, o impacto para n6s
camponeses sera negativo.

Avelino Barros, Associa~ao
GRUCAMIRZA - Grupo de Camponeses
das Margens e llhas do Rio Zambeze

0 rio Zambeze tern mais de 50% de
recurses hidricos do nosso pais, e um rio
internacional, tern um grande impacto e
esse um projecto que tambem tern que
ser vista na dimensao do rio.

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.

e

Essa descarga efectuada pela HCB foi feita
para permitir que as barca9as da
Companhia de Sena pudessem navegar
porque havia muitos bancos de areia, a
profundidade era muito baixa e tivemos que
descarregar agua, a agua chega la depois
Preparado pela /mpacto, Lda
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QUESTOES

RESPOSTAS

de 8 dias. Portanto neste percurso todo,
realmente, vai afectando, no periodo de
estiagem, per exemplo, varias ilhas, varias
machambas, eles sac afectados
directamente, pondo em causa a
sobrevivencia das familias, mas o objective
e escoar o ayucar, enquanto isso as
familias vao sendo afectadas.
Tanto Cahora Bassa come as outras
barragens vao ser geridas em conexao com
a Ara-Zambeze e nae sera s6 este projecto
a solicitar a descarga de agua para permitir
que as barcayas naveguem.
Rosaque Guale, Hidroelectrica de
Cahora Bassa
S6 para esclarecer ao Sr. Representante
do Grupo dos Camponeses, temos estado
juntos nas reunioes de Comite da Bacia do
Zambeze e acho que todas as pessoas
entendem que ha algumas opera96es que
sao efectuadas, combinadas com a HCB.
Ternes que trabalhar em colabora9ao com
a HCB e outros projectos que decorem.

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.

Quando ha uma necessidade de
descarregar agua, n6s sempre temos o
cuidado de comunicar que havera uma
descarga adicional e normalmente sao
situa9oes de curta durayao.
Normalmente sao descarregados ao rio, e
tendo em conta a capacidade de produyao
da HCB, 2.100 metros cubicos/segundo.
Mas ha mementos em que trabalhamos
com a HCB para descarregar para alem da
produyao.
Em condiyoes normais, a partir de Abril,
nao s6 2.000 m3 temos que descarregar,
que resultam da produ9ao, mas temos que
avaliar o que a HCB tern, um pouco mais,
que e para ir preparando e destes 2.100
vamos adicionando e vai descarregando
ate Outubro. Dezembro quando chega a
epoca critica n6s nao temos s6 2.000 m 3 ,
entao temos trabalhar nisto porque tambem
queremos minimizar os impactos de tal
mode que a HCB nao seja obrigada a
descarregar 8.000 m3/segundo em alguns
mementos criticos. E exactamente para
compatibilizar os uses do rio, porque todos
precisamos deste rio, tanto para agricultura,
pesca, produyao de energia, talvez o
transporte do carvao.
Cacilda Machava, Ara-Zambeze
Preparado pela Jmpacto, Lda
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QUESTOES
0 estudo devia mostrar os antecedentes,
porque mesmo na construc;ao da Cidade de
Tete o meio principal foi a utilizac;ao do rio
Zambeze. Chegado aqui montou-se as
feitorias e hoje temos a cidade. Mas no
inicio da explorac;ao do carvao de Moatize
pela Carbonifera de Moc;ambique utilizouse o rio Zambeze como via de escoamento,
isso foi antes da construc;ao da Barragem
de Cahora Bassa, significa que o caudal do
rio era maior que o de hoje e tambem
naqueles tempos a pluviosidade era maior,
mais hoje procuramos muita agua.

RESPOSTAS
Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.

0 EIA deve ter em conta os antecedentes,
qual foi o motivo que fez com que a
utilizac;ao do rio Zambeze, como via de
escoamento do carvao, tivesse que parar.
Claro que com a construc;ao da Linha de
Sena deu azo a interrupc;ao dessas
actividades.
Hoje temos muitas empresas que vao
explorer carvao e naturalmente estas 3
alternativas serao necessarias para
escoamento do carvao.

E. verdade que anteriormente nao tinhamos
a cultura do estudo de impacto ambiental,
talvez teria sido feito de outra maneira, mas
se e possivel navegar, entao vamos
navegar. Mas hoje ha esse todo cuidado,
que muito louvavel.

e

Adelino Andissene Silveira,
do Distrito de Moatize

Administra~ao

Qual sera o impacto do projecto no turismo
fluvial ao longo do Zambeze?
Com a passagem dessas barcac;as sera
possivel praticar actividades turisticas ao
longo do Zambeze e beneficiar a
populac;ao?

Kamal Govender, ERM
Deve-se procurar interagir mais com os operadores
turisticos ao longo do rio. Esse e um assunto que se
vai ter em conta no estudo mais aprofundado.

Isidro Salatiel, Petromoc
Mutarara possui uma associac;ao artesanal
de pescadores e esses pescadores
beneficiaram-se de credito financeiro para
realizar as suas actividades. Com o uso de
barcac;as no rio Zambeze tambem podem
vir a nao conseguir honrar com os seus
compromissos porque as suas redes estao
fixas durante 24 horas.

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.

Francisco Gabriel, lnstituto de
lnvestiga~ao Pesqueira

Preparado pela lmpacto, Lda
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ENCERRAMENTO
0 facilitador agradeceu as valiosas contribuicoes dos participantes, em nome do proponente
e da equipa de EIA. Depois informou que todas as quest5es iriam constar no relat6rio de
EPDA que seria elaborado e posteriormente encaminhado ao MICOA para aprovacao. Ao
mesmo tempo, disse-lhes que seriam informados da pr6xima reuniao publica para
apresentacao do rascunho do relat6rio do EIA.
Por fim, disponibilizou os enderecos para onde estes poderiam enviar mais quest5es e
comentarios ao projecto. Acrescentou tambem que poderiam aceder a uma c6pia em
formate electr6nico da apresenta9ao ali proferida se assim o solicitassem nesses
endere9os. De seguida encerrou a sessao.

Preparado pela lmpacto, Lda
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
Acta da Reuniao de Consulta Publica - CIDADE DE BEIRA
Local: Hotel Tivoli
Data: 5 de Abril de 2010
Hora: 13:00 - 16:00

BOAS-VIN DAS
Victor Hugo Nicolau, iniciou a reuniao agradecendo a disponibilidade dos presentes em
participarem no encontro e fez a apresenta9ao da equipa de trabalho composta por Jennifer
Garvey e Phil Tanner da Riversdale (Proponente do projecto), Kamal Govender da ERM
(Consulter sul-africano) e o pr6prio e Sandra Fernandes da lmpacto (Consultor
mo9ambicano). Seguindo-se a apresenta9ao individual dos participantes, sugerida pelo
Facilitador.
Antes de passar a apresentar a agenda da reuniao, explicou que ja havia sido realizada
uma primeira ronda de consulta publica em Setembro de 2009, denominada "stakeholder
engagemenf' (envolvimento das partes interessadas e afectadas), para apresentar o
projecto ao publico e recolher as suas primeiras impressoes em relac;ao ao mesmo.
A agenda da reuniao era composta por duas apresentac;oes, nomeadamente, descric;ao do
projecto pela Riversdale e informac;;ao ambiental e social pela lmpacto, e depois de um
breve intervalo, uma sessao de perguntas e respostas, onde os participantes colocariam
questoes relacionadas com o projecto e com o estudo e que seriam respondidas, na medida
do possivel, pelo proponente e pelo consulter.
Depois, Victor Hugo Nicolau, em breves palavras, explicou aos presentes os objectives da
reuniao como sendo:
0

0
0

0
0

lnformar as Partes lnteressadas e Afectadas do inicio do Processo de Avaliac;ao do
lmpacto Ambiental (AIA)
Explicac;ao do Projecto
Convidar as Partes lnteressadas e Afectadas a tecer comentarios e levantar
questoes
lncorporar comentarios no relat6rio de EPDA
Recolher subsidies para os Termos de Referencia do EIA

DESCRICAO DO PROJECTO
Jennifer Garvey forneceu uma descric;;ao geral do projecto proposto, abrangendo os
seguintes t6picos principais:
0

0
0
0

Apresentac;;ao do proponente - a Riversdale
Antecedentes: a bacia de Moatize e o projecto de Benga
Apresentac;;ao das tres vias para o escoamento do carvao de Benga
A alternativa em estudo: Exportac;ao do carvao via Rio Zambeze com barcac;;as a
partir de Benga - Construc;;ao e Operac;ao.

Preparado pela lmpacto, Lda
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Entretanto, a meio da apresenta9ao do projecto, foi mostrado um video animado de todo o
processo de transporte fluvial do carvao por barcac;as, desde o enchimento em Benga ate o
transbordo em Chinde.
INFORMACAO AMBIENTAL E SOCIAL
Victor Hugo Nicolau explicou que o levantamento da situa9ao de referencia teve em conta
as areas de influencia directa e indirecta do projecto. Depois passou a falar das actividades
desenvolvidas no ambito da primeira fase do projecto, a Fase 1 - Estudo Ambiental e Social
Preliminar. A equipa de estudo, a ERM, a lmpacto (e a Consultee na fase inicial de consulta
publica) e Especialistas sul-africanos e mo9ambicanos, as actividades chave do projecto,
identificadas nessa fase preliminar do estudo, a serem avaliadas na segunda fase do
estudo, a Fase 2 - Estudos Especializados (Estudo de lmpacto Ambiental - EIA). As
actividades realizadas na fase preliminar, a primeira ronda de consulta publica, denominada
stakeholder engagement, o workshop de especialistas que contribuiu para a elabora9ao dos
Termos de Referencia, e por fim, as questoes ambientais e sociais sensiveis identificadas
durante o estudo preliminar e de reconhecimento da area de estudo.
Depois, a sua apresenta9ao cobriu os seguintes t6picos:
0
0
0
0

0 Processo de Avaliac;ao do lmpacto Ambiental (AIA)
Enquadramento legal (a Lei do Ambiente, EIA e Licenc;a Ambiental)
Estudos Especializados (para a fase do EIA)
Programa de Trabalho (fase inicial do projecto, fase de EPDA e fase de EIA)

Como conclusao, Victor Hugo Nicolau explicou que os passes seguintes as reunioes de
consulta publica eram a finalizac;ao do Relat6rio de EPDA e dos Termos de Referenda para
o EIA (com incorporac;ao do relat6rio de consulta publica), inicio dos estudos especializados
e preparac;ao do rascunho do EIA e conduc;ao de uma nova ronda de Consulta Publica,
onde as Partes lnteressadas e Afectadas terao oportunidade de apreciar e comentar o
rascunho do EIA antes de o Relat6rio ser finalizado e enviado ao MICOA para a tomada de
decisao.
Depois das duas apresenta96es houve um intervalo de 15 minutes ap6s o qual se iniciou a
sessao de debate.

SESSAO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Abaixo as quest6es levantadas pelos participantes durante a reuniao publica e as respostas
fornecidas pelo Proponente e pelos Consultores.
PERGUNTAS
Qual a quantidade ou a intensidade do trafico,
a quantidade do carvao a ser transportado, a
intensidade das barcac;as, assim como a
quantidade de ruido produzido, tendo em
conta a grande variedade de biodiversidade
ao longo do rio?
A quantia de ruido a ser produzido podera
afectar determinadas especies. Deve-se ter
em conta os efeitos destes impactos nas
especies existentes.
Julio Pacheco, Servicos Provinciais de
Preparado pe/a lmpacto, Lda

RESPOSTAS
Jennifer Garvey, Riversdale
Quanto ao volume de trafico esta previsto nos
primeiros dois anos, um a dois comboios. Um
comboio podera ser composto por 4 barcac;as, 6
barcac;as e, no maxima, 8 barca9as.
A estimativa do transito e de uma viagem por
semana. No entanto, se existirem dois comboios
no rio, eles irao cruzar-se cerca de 4 vezes por
semana no rio.
Ademais, se os comboios forem coordenados
para se deslocarem na mesma direccao,
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PERGUNTAS
Geografia e Cadastro

RESPOSTAS
apenas haven~ uma deslocac;ao por semana.
Cada tres dias ha-de passar um comboio.
A previsao nesta fase inicial sao no maximo
entre seis a sete comboios, se houver uma
prodw;ao suficiente e uma capacidade
adequada.
No entanto, tern que se ter em conta que este
estudo se encontra numa fase inicial. 0 estudo
ambiental vai informar a tecnica.

Kamal Govender, ERM
Quanto ao ruido produzido, nao se sabe
concretamente o impacto que vira a ter.
0 especialista ira medir a quantidade de ruido
produzido nesta fase inicial e um modelo sera
feito.

Serao efectuados estudos de cases em
particular, nomeadamente, das pessoas que
habitam a zona ribeirinha ao longo do rio?
Quante ao ruido, o que ira ser feito, e o que
sera feito da popula9ao?
Qual e o impacto previsto na economia
nacional?

Ernesto Armando, Posto Administrativo de
Sena, Distrito de Caia

Esta medic;ao ira ocorrer na semana 14/15 de
Janeiro, onde irao medir a quantidade de som
produzido no momento presente e com o
movimento de barca9as, para comparar o ruido
antes e depois da introdu9ao das barca9as.
Ap6s o estudo especializado teremos uma ideia
do impacto e do som produzido nesta area.
Victor Hugo, lmpacto
Para avaliar o impacto do projecto na economia
foi requisitada uma equipa de economistas
nacionais e sul-africanos, para estudar o
previsto efeito do projecto na economia. Um
estudo macroecon6mico esta a decorrer.

Jennifer Garvey, Riversdale
Tambem e necessario comparar com o
processo mineiro em Tete. Ambos projectos
aumentam a produ9ao nacional e tern um
impacto socioecon6mico.
Em relac;ao ao emprego preve-se a contrata9ao
de 15 pessoas, por cada comboio. Serao
contratados pilotos estrangeiros que sao
mundialmente reconhecidos.
Treinamento do pessoal local, que sera
empregue e instruf do por entidades
profissionais. Em benga, a Riversdale possui
uma base de dados com as potencialidades e a
qualifica96es das pessoas.

Teve-se em consideracao as leis, as politicas
Preparado pe/a lmpacto, Lda

A potencialidade das pessoas locais sera
avaliada em determinados postos de trabalho
no decorrer do projecto.
Victor Hugo, lmpacto
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PERGUNTAS
da conven(fao, aquando da implementa(fao do
projecto em Mo(fambique, sabendo que iria
afectar o complexo de Marromeu?
Viste que ira afectar uma grande area da
reserva de Marromeu, de valor hist6rico.
Noutros paises existe uma grande
preocupa(fao para proteger estas areas.

RESPOSTAS
ldentificamos essa preocupa(fao na fase inicial,
mas os estudos ainda nao foram feitos.
Estudos de ecologia, fluvial, avifauna serao
feitos. Ap6s a realiza(fao destes estudos vamos
tornar publicos. Em termos de polui(fao, nada
sera produzido e nao e comparavel a uma
fabrica de aluminio, come a Mozal. Vao ser
estudadas todas as hip6teses e as suas
implica9oes irao ser debatidas.

Solicita(fao do director da reserva de
Marromeu que esta directamente ligado ao
espaCfo fisico.
Cidelio Bu_quine, Direccao Provincial do
Turismo, Areas de Conservacao
As opera9oes levadas a cabo pela Riversdale
serao semelhantes as do vale do rio doce?
Haverc3 algum tipo de compensa(fao para as
comunidades ribeirinhas, ao longo do
Zambeze?
Manuel Sixpenze, Associacao de Defesa
doAmbiente

A erosao e uma realidade em Marromeu,
sendo necessario o seu destaque no estudo a
ser realizado.
As cheias e a dragagem nos bra9os dos rios
podem levar a destrui(fao das machambas
ribeirinhas, especificamente em areas baixas.

Jennifer Garvey, Riversdale
Ambas as empresas sao provenientes do
mesmo ramo e ha a coopera9ao, devido aos
mesmos interesses.
Na fase inicial, um estudo socioecon6mico sera
realizado, onde as comunidades ao longo do rio
serao abordadas. Um dever da empresa quanto
a responsabilidade social.
Em determinados projectos podera ser
necessario o reassentamento de comunidades.
Alem disso, o desenvolvimento social
e incentivado.
Victor Hugo, lmpacto
Tomar nota da recomenda(fao da sinaliza(fao de
travessia no rio e da dragagem do rio nos
afluentes e efluentes.
Estas preocupa(foes serao consideradas no
EIA.

Sinaliza(fao nas zonas de travessia da
popula(fao de uma margem para a outra do
rio, afim de prevenir acidentes.
Joao Jonas, Posto Administrativo de
Chupanga, Distrito de Marromeu
Os administradores dos distritos deveriam
estar presentes. E importante a sua
rt' .
pa .•
1c1pa9ao.
#

lmportancia do local, a sua preservai;ao e os
efeitos negatives.

Victor Hugo, lmpacto
Foram convidados todos os chefes de pesto e
chefes administrativos. A informac;ao sera
transmitida a todas as entidades.
As preocupai;oes foram registadas.

Local de prestigio internacional devido a
existencia de aves migrat6rias.
Preserva<;ao do ambiente circundante e
Preparado pela lmpacto, Lda
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PERGUNTAS
cuidados a ter para nao destruir o habitat.
Teixeira Manjama, Secretaria Provincial
Alternativa por tubes, menos desperdf cio de
produto em comparac;ao com a pa?
Conceito tecnol6gico entre o processo de
garras e a pa mecanica.

Julio Pacheco, Servi~os Provinciais de
Geografia e Cadastro
Qual e 0 efeito da dragagem no padrao de
sedimentai;:ao, no porto da beira?
Rito Almiranto, Caminhos de Ferro de
Mocambique
Foram examinadas 3 hip6teses alternativas
para o escoamento deste material, mas
apenas a hip6tese fluvial esta em destaque.
Perque nao o transporte terrestre?
Previsao do projecto, ap6s a explorai;:ao? O
que sera feito a area explorada? Aumento da
linha-ferrea, projectos a longo prazo?
A populai;:ao local nao beneficia dos lucres
das empresas que residem nos distritos. Alge
devera ser feito para apoiar o distrito.
A existencia de aves migrat6rias e aves
endemicas de importancia internacional.
A dragagem e queda de carvao no rio, pode
afectar a captura do camarao. Floresta de
mangal e a explorai;:ao adequada.

Narci de Remego, lnstituto de
Pesqueira

lnvestiga~ao

RESPOSTAS

Jennifer Garvey, Riversdale
Estas alternativas estao a ser estudadas. A
observac;ao foi anotada sobre o estudo de
vacuo em vez de garras.

Jennifer Garvey, Riversdale
Os rios que formam a baia da beira sao o
Pungue e o Buzi. A barcai;:a s6 ira deslocar-se
no rio Zambeze, que sai pelo estuario do rio
Chinde.
Jennifer Garvey, Riversdale
Foram sugeridas diversas alternativas de
transporte. 0 transporte mais viavel sera
utilizado.
A implementai;:ao de vias-ferreas, come
alternativa apresenta alguns problemas,
particularmente, a topografia. 0 porto de
Quelimane possui reduzida profundidade e por
isso, pouco viavel.
A bacia de Moatize requer as 3 alternativas, a
curto prazo. A linha de Nacala e de particular
interesse, visto que e um porto de aguas
profundas. A linha-ferrea de Tete nao tern a
capacidade para albergar tamanha carga.
0 porto da Beira tambem possui certas
limita96es na dragagem, esta e de custo
elevado, apenas um a dois barcos podem entrar
e somente durante a mare-alta.
0 novo terminal de carvao previsto para o porto
da Beira tern capacidade para 15 milhoes de
toneladas por ano. A deslocai;:ao de barcac;as
permitira um escoamento rapido do carvao.
Tambem tern que se ter em conta as questoes
monetarias e o investimento no projecto,
especificamente o custo.
As restantes questoes foram anotadas e serao
incorporadas.

Sugere-se que sejam realizados estudos de
Preparado pela lmpacto, Lda

Victor Hugo, lmpacto
0 piano de gestao e de desactivac;ao do
projecto de Benga esta disponivel no MICOA,
para consulta publica.
Jennifer Garvey, Riversdale
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PERGUNTAS
viabilidade econ6mica para cada uma das
alternativas e que sejam apresentadas, para
melhor reflexao.

RESPOSTAS
0 estudo do caudal do rio, do fluxo da agua e
dos niveis das aguas levara pelo menos um ano
a ser realizado.

Muitas actividades econ6micas e culturais
dependem do rio Zambeze.

Medic;ao dos nf veis de agua e observac;ao dos
impactos das cheias.

0 que sera feito destas terras ferteis? Novas
areas para cultivo? Havera algum tipo de
compensac;ao para estas comunidades
afectadas?

Estudos preliminares sobre a qualidade e a
composic;ao (p.ex. rochoso, argiloso) do leito.

Como e que o projecto inseriu a questao de
Cahora Bassano projecto?
Com a experiencia das cheias e das
descargas de Cahora Bassa verifica-se que o
nivel do Zambeze aumenta muito, o que
significa que a dragagem tambem tera um
impacto positive ou negative.
Gestao das aguas que passam o rio Zambeze
provenientes das descargas de Cahora
Bassa?
A Riversdale tern experiencia em fazer esse
tipo de transporte? Os projectos realizados
quais sac os impactos ambientais que
identificaram?
Margarete Vida, Universidade Catolica de
Mo~ambiaue

Aonde irao depositar os materiais resultantes
da dragagem?
Com o processo de dragagem, a
profundidade do rio ira aumentar e alguns
animais do rio vao ser removidos. 0 estudo
vai incluir este pormenor?

Sera estudado em pormenor a questao da areia
solta.
Nao e a questao de uma opc;ao ou outra, a linha
de Sena nae tern capacidade. Teria outro
impacto a construc;ao de mais uma linha-ferrea.
A linha de Nacala esta a ser explorada e um
estudo de impacto ambiental esta em curso .
Para a linha de Nacala, entre lagos, sera
necessario a construc;ao de 180 km de linha.
Esta atravessa o Malawi, em zonas
montanhosas e rochosas, que terao os seus
impactos.
A Riversdale nae tern alguma experiencia previa
com o transporte fluvial. Para este estudo foi
realizado um estudo fluvial na Indonesia e nos
Estados unidos. Nos Estados unidos, o rio
Mississipi e o rio Ohio sac lugares onde
decorrem este tipo de transporte. Apoio nos
estudos feitos noutros paises.
Kamal Govender, ERM
A dragagem sera realizada em determinados
pontos do rio. Os sedimentos removidos durante
a dragagem irao ser transportados para outros
locais no rio. Nao se vai diminuir a carga de
sedimentac;ao do rio.

Carlos Gon~alves, Direc~ao Provincial de
Obras Publicas e Habita~ao

Em relac;ao a fauna bent6nica sera realizado um
estudo. 0 estudo tera que ter em considerac;ao,
as larvas e os juvenis de algumas especies
bent6nicas.

Ja foi feito um !evantamento batimetrico do

0 lmpacto previsto na fauna sera disponivel ao
publico. ap6s o estudo realizado.
Jennifer Garvey; Riversdale
Foram realizados 2 estudos batimetricos. E
desconhecida a quantidade de dragagem.

canal (profundidade) para a dragagem?
E qual e a quantidade OU volume de
dragagem de sedimentos previsto?
Arlindo Duarte, EMODRAGA
Explorac;ao das alternativas propostas. Podiase investir na linha de Sena de 180 km.
Preparado pela lmpacto, Lda

Apenas sabemos que alguns locais irao ser
sujeitos a dragagem. Per isso, vamos estudar o
rio ao longo de todo ano.
Victor Hugo, lmpacto
E reconhecido Que este projecto ira transformar
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PERGUNTAS
Problemas relacionados com a dragagem,
destruicyao do mangal e, talvez, no comercio
do camarao.
Em mega projectos, grande parte das
comunidades locais nao beneficia.
Cassamo Junior,
Pescas

Direc~ao

RESPOSTAS
a area envolvente. No entanto, pretendemos
estudar OS impactos, as mitigacyoes e a
amplitude dos impactos.
Apresentar as conclusoes ao publico e ao
governo para a decisao final.

Provincial das

ENCERRAMENTO
Ap6s a sessao de perguntas e respostas, Victor Hugo Nicolau explicou como enviar os
comentarios ao gabinete de consulta publica, fornecendo os respectivos enderecyos. Depois
agradeceu as valiosas contribuicyoes dos participantes, em nome do proponents e da equipa
de EIA, informou que todas as questoes iriam constar no relat6rio de EPDA que seria
elaborado e posteriormente encaminhado ao MICOA para aprovacyao e encerrou a sessao.

Preparado pe/a lmpacto, Lda
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
Acta da Reuniao de Consulta Publica - CIDADE DE QUELIMANE

Local: Hotel Chuabo
Data: 6 de Abril de 2010
Hora: 09:00 - 12:00

BOAS-VIN DAS
3C

1....

Coube ao consulter Victor Hugo Nicolau da lmpacto Lda, na sua qualidade de Facilitador do
encontro, proceder a abertura da sessao, dando as boas-vindas a todos os participantes e
informando que a reuniao publica tinha por objective: (i) lnformar as Partes lnteressadas e
Afectadas do infcio do Processo de Avalia9ao do lmpacto Ambiental (AIA); (ii) Explica9ao do
Projecto; (iii) Convidar as Partes lnteressadas e Afectadas a tecer comentarios e levantar
questoes; (iv) lncorporar comentarios no relat6rio de EPDA; (v) Recolher subsfdios para os
Termos de Referencia do EIA
Depois apresentou Jennifer Garvey e Phil Tanner em representa9ao do proponente do
projecto, a Riversdale Mo9ambique, Lda, Kamal Govender, da ERM (Consulter sulafricano), Sandra Fernandes e o pr6prio (Consulter mo9ambicano), consultores contratados
pelo proponente para levar a cabo a Avalia9ao de lmpacto Ambiental e Social do projecto
de transporte fluvial de carvao no Rio Zambeze. Depois o facilitador solicitou a
apresenta9ao individual dos participantes.

:>1

Depois informou que os estudos se encontravam em fase de estudo de viabilidade
ambiental e que ja havia sido levada a cabo uma primeira ronda de consulta publica em
Setembro de 2009, denominada "stakeholder engagemenf' (envolvimento das partes
interessadas e afectadas), para apresentar o projecto ao publico e recolher as suas
primeiras impressoes sabre o projecto proposto. Seguidamente solicitou a apresenta9ao
individual dos participantes.
Seguidamente apresentou a seguinte agenda da reuniao:
0
0
0
0

0
0

Apresenta9oes
Objectives da Reuniao
Descri9ao do Projecto
lnforma9ao Ambiental e Social
o Fase 1: Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Defini9ao de Ambito (EPDA)
o Fase 2: Estudo de lmpacto Ambiental
Passos seguintes
Discussao

DESCRICAO DO PROJECTO

A apresenta9ao do projecto por Jennifer Garvey abrangeu os principais t6picos abaixo:
0
0

Apresenta9ao do proponente - a Riversdale
Antecedentes: a bacia de Moatize e o projecto de Benga

Preparado pe/a /mpacto, Lda
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estudo sobre a polui9ao e a emissao de
poeiras, durante o transporte do carvao?
Haven~

derramamento de carvao, polui9ao e emissao de
poeiras.

perda do carvao para o rio?

Manuel Morais, Universidade
Pedag6gica
Este projecto nao entrara em conflito com
as barragens que estao projectadas no
rio Zambeze?
Manuel Morais, Universidade
Pedag6gica

Tera este projecto alguma liga9ao com o
projecto de navega9ao no rio Chire?

Manuel Morais, Universidade
Pedaa6gica
Na transferencia do carvao da barca9a
para o navio havera algum desperdicio
de carvao?
Quais as medidas de precau9ao e
preven9ao, na polui9ao das aguas?

Duartina Francisco, Universidade
Pedaaoaica
Quante a plataforma no delta do chinde,
qual sera o beneficio dessa comunidade
com o projecto?
Ao longo do rio serao construidas infraestruturas que fazem parte do projecto,
serao de uso para as comunidades
circunvizinhas ou nao?

Ito Rapoio, Universidade Pedag6gica

Jennifer Garvey, Riversdale
Em rela9ao as barragens Mphanda Nkuwa e
Boroma encontram-se acima de Benga e, por
isso, nao vao interferir com este projecto.
Nao possuimos nenhuma informa9ao sobre a
planifica9ao da barragem de Lupata.
Estudos de navega9ao nos rios dos Estados
Unidos, Paraguai e Brasil sao usados para
melhor compreensao do projecto. Alguns destes
paises, tambem possuem barragens e um
processo de passagem das barcac;:as.
Jennifer Garvey, Riversdale
A Riversdale e uma empress mineira e este
projecto baseia-se no transporte de carvao.

Jennifer Garvey, Riversdale
Existem varias formas para transferir o carvao.
Sera realizada uma interac9ao entre o estudo
ambiental e os tecnicos, para encontrarem a
melhor op9ao. Nesta fase do projecto, um
conceito podera ser modificado, nada foi
decidido.

Jennifer Garvey, Riversdale
Benga e Chinde serao as areas mais afectadas
pelo projecto. Todavia, em todos os projectos, a
Riversdale interagiu com as comunidades
durante o estudo de impacto ambiental, para ter
conhecimento das preocupa96es de cada um
quanto ao projecto proposto. Durante o estudo,
as sec96es de demografia e socioeconomia dos
distritos vao ser incorporadas no projecto. Por
exemplo, no projecto de Benga vai ser
necessario o reassentamento das comunidades.
A planifica9ao do projecto na fase inicial e sujeita
a altera96es, conforme os resultados adquiridos.
Neste memento, a Riversdale esta a efectuar um
estudo de desenvolvimento ambiental e a
debater as alternativas com as comunidades.
Estas alternativas tern em conta os projectos
viaveis e os que envolvem a comunidade.
Ap6s a obten9ao dos dados adquiridos da micro,
macroeconomia e socioecon6micos vai ser

Preparado pela lmpacto, Lda
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Qual a dura9ao deste projecto?
Ito Rapoio, Universidade Pedag6gica
Havera a emissao de poeiras durante o
carregamento de carvao, na esta9ao de
Benga?
Havera algum estudo para avaliar a
polui9ao, na comunidade de chinde?
Ito Rapoio, Universidade Pedaa6gica
0 projecto nao apresentou nenhuma
proposta quanta a erosao. A navega9ao
das barca9as vai acelerar o processo de
erosao. A dragagem ira criar uma
instabilidade ao longo de todo o rio.
Ito Rapoio, Universidade Pedag6gica

Possivel extin9ao ou afugentamento da
fauna presente devido ao ruido das
barca9as? Alguma previsao para
minimizar estes conflitos?
Ito Rapoio, Universidade Pedag6gica
Antecipamos o impacto dos combustiveis
a ser usados e dos sistemas de
manuten9ao. Foi considerada no estudo,
a polui9ao devido ao combustive! das
barca9as? Qual e 0 Sistema de
manutenc;ao das barca9as?
Bruno Dramusse, Universidade
Pedag6aica
Foi mencionada a construc;ao de
estruturas de apoio. Nesta mesma area
existem ecossistemas e especies de
valor cultural. 0 que vai ser feito destas
areas? Qual e o impacto do projecto nas
areas de conserva9ao?
Bruno Dramusse, Universidade
Pedag6aica
Duas linhas-ferreas foram referidas,
porqus nao rsforc;ar estas ao lnves de
investir no transporte fluvial?
Bruno Dramusse, Universidade
Pedag6gica

possivel informar qual o melhor piano para o
beneficio das comunidades.
Jennifer Garvey, Riversdale
0 projecto tera uma concessao renovavel , entre
os 25 e 50 anos, como o de Benoa.
Jennifer Garvey, Riversdale
0 sistema de humidifica9ao do carvao e uma
das alternativas, para evitar a emissao de
poeiras. A produ9ao de poeiras foi considerada
no estudo de impacto ambiental e devidas
medidas irao ser tomadas (o Plano de Gestao
Ambiental e similar ao usado em Benga).
A erosao e um outro factor a ser tornado em
considera9ao no estudo de impacto ambiental. O
impacto vai ser estudado ao longo de um ano.
Os estudos tern que ser elaborados, nao se
sabe. As questoes vao ser anotadas,
nomeadamente, a questao da erosao e da
polui9ao.
Jennifer Garvey, Riversdale
A produ9ao de ruldo e a fauna existente vao ser
incluidas nos estudos preliminares.

Kamal Govender, ERM
As questoes relacionadas com a polui9ao estao
a ser avaliadas. De momenta, nao ha um
levantamento rigoroso dos impactos em si.

Kamal Govender, ERM
Quanto as areas protegidas, todo o cuidado e
medidas serao tomadas.

Jennifer Garvey, Riversdale
A linha-ferrea de Sena 8 a (mica em
funcionamento que pode fornecer o carvao de
Moatize. No entanto e necessaria a constru9ao
de linhas adicionais, para aumentar a
capacidade de funcionamento.
Na linha de Nacala e necessario um estudo de
impacto ambiental prolongado, para a
construcao de uma linha de 180 km. Para a

Preparado pela lmpacto, Lda
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Tern que se ter em conta a erosao e a
situai;ao econ6mica da area.
0 banco de Sofala que e o maior
produtor de camarao do pais, nao sera
afectado, visto que um dos maiores
viveiros se encontra na foz do rio
Zambeze? Quais sao as medidas de
mitiga9ao? Havera a reposii;ao dos
mangais?

explorai;ao da bacia de Moatize sera
indispensavel a utilizai;ao de varies tipos de
transporte. As vias de escoamento de carvao
vao ser construidas ao longo do tempo.
Kamal Govender, ERM
Os estudos terao que ser realizados para a sua
avaliat;ao, em termos de amplitude e das
medidas de mitiga9ao a ser tomadas. Ainda esta
em fase de estudo. Estas preocupa96es vao ser
contempladas.

Este projecto vai contribuir para um
aumento na economia a nivel nacional.

Roque Abdula, Electro Sul Zambezia,
Lda
Perque nao usar uma energia renovavel
para os rebocadores?
Roque Abdula, Electro Sul Zambezia,
Lda
Havera um impacto sociopolitico, devido
a conexao com o projecto de chire?
Roque Abdula, Electro Sul Zambezia,
Lda
Teve-se em conta o processo de
transbordo no mar? No circuito desde as
barcai;as para o navio, onde sera feito o
armazenamento do carvao?

Kamal Govender, ERM
0 departamento de engenharia da Riversdale vai
tomar em considerai;ao, a sugestao de energia
renovavel.
Jennifer Garvey, Riversdale
0 projecto de Chire tera que realizar o seu
pr6prio estudo de impacto ambiental, de acordo
com o tipo de barcai;as e carga a utilizar. Nao se
tern conhecimento quanto a parte politica.
Jennifer Garvey, Riversdale
As questoes levantadas vao ser estudadas,
como parte do Estudo de lmpacto Ambiental.

Ha algum projecto de manuten9ao? E
inspeci;ao?
Em referencia ao projecto do Malawi,
este foi efectuado sem autoriza9ao.

Americo Sitoe, Administracao Maritima
Qual e o impacto na erosao com a
dragagem? Quais as medidas
preventivas?
Americo Sitoe,

Administra~ao

Maritima

A mao-de-obra sera nacional ou
estrangeira? lncentivar o ensino sobre as
medidas de mitiga9ao, para prevenir a
poluii;ao aquatica.

America Sitoe,

Administra~ao

Maritima

Perque que o transporte fluvial foi
Preparado pela lmpacto, Lda

Kamal Govender, ERM
A erosao e um factor importante. Este rio e
dinamico por si s6 e a erosao e constante, por
ser um processo natural. 0 projecto tern como
objective garantir que a erosao continue a
decorrer como um processo natural, isto e,
evitandc interferencias.
Jennifer Garvey, Riversdale
Tripulai;ao de 12 pessoas por cada comboio e
utilizar pessoas da comunidade onde esta a ser
desenvolvido. Pessoas com formai;ao e
experiencia vao ser usadas. lnforma96es de
cautela vao ser instigadas. Apenas serao
contratados especialistas na naveQacao fluvial.
Jennifer Garvey, Riversdale
77

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

considerado mais viavel, que o transporte
ferroviario? Sera devido aos custos?

Esta questao ja foi abordada. Essencialmente o
projecto esta a analisar o transporte fluvial.

Edma Suli, Universidade Pedag6gica

A recolha de dados para a decisao final e a
aprova9ao do projecto, em termos ambientais
decidida pelo governo.

e

As linhas de Sena nao possuem a capacidade
necessaria. Um estudo de impacto ambiental
esta a ser realizado para a linha de Nacala.
Estas linhas sao alternativas a longo prazo,
devido aos custos da construgao de linhasferreas.
No entanto, este projecto nao esta a avaliar o
custo, nem a comparagao entre as alternativas.
Foram, apenas, abordadas as tecnicas
alternativas e se o transporte e viavel. 0 governo
autorizou a investiga9ao do impacto ambiental
deste tipo de transporte no rio Zambeze.

Nos estudos especializados,
especificamente no fluxo hidrol6gico,
sugeria um estudo de impacto ambiental.
Foi realizada uma analise do caudal e da
sua utilizagao?
Qual e o lmpacto na fauna do Zambeze?
Algum impacto no fluxo de agua?
Um estudo feito no banco de Sofala
atribuiu a bonan9a do camarao ao caudal
do rio Zambeze. lsto deve ser tornado em
conta.

Ap6s a realiza9ao dos estudos, as comunidades
e o meio social vai ser informado acerca dos
resultados obtidos, as solu96es e a viabilidade
do projecto.
Kamal Govender, ERM
Os estudos hidrol6gicos vao ser efectuados,
tendo em conta, a navegagao no caudal, assim
como da fauna existente.
Vai ser realizado tambem um estudo da
hidrodinamica do delta. Analise das potenciais
implicagoes nas especies maritimas,
especificamente, na proliferagao do camarao.

0 estudo de impacto ambiental preve a
variagao hidrodinamica, na zona de
implementagao das plataformas
costeiras?
Carlos Bacaimane, Aquapesca
Neste projecto ha mais perguntas do que
respostas. Queremos que seja bem feito,
mas, por vezes, devido aos custos, tal
nao acontece.

E sugerido o beneficio a populagao.

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.
Sera recomendado o estudo do impacto
comunitario.

E necessario investigar as correntes
migrat6rias criadas com a implementagao
do projecto.
Preparado pela lmpacto, Lda
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I: sugerido o desenvolvimento
comunitario, especialmente, o impacto na
popula9ao.

Bardalez Jorge, Direc~ao Provincial de
Sau de
Quanta a ac9ao social, o rio vai ser
afectado? Par vezes, a razao social e
ignorada. Muitas pessoas residem nesta
area e dependem dos recurses naturais
do rio. Qual e o impacto da economia na
regiao do Zambeze? Quais sao os
beneficios, econ6mico e social, para a
popula9ao que reside na area?
Qual e 0 impacto socioecon6mico
regional?

Gina Sitoe, Universidade Pedag6gica
lndica9ao no estudo sobre as medidas de
mitiga9ao para estes aspectos. Quais as
medidas a ter em conta para os
obstaculos naturais coma as florestas?

Gina Sitoe, Universidade Pedag6gica
Sera necessaria a remo9ao de por96es
de terra (ilhas existentes ao longo do rio),
para melhor navega9ao?
Gina Sitoe, Universidade Pedag6gica

Kamal Govender, ERM
As quest6es socioecon6micas vao ser
estudadas. Muitas localidades vao ser visitadas,
ao longo do Zambeze, para abordar as
popula96es residentes sabre a situa9ao actual. A
dimensao socioecon6mica e uma das principais
preocupa96es dos proponentes do projecto.
Foram contratados economistas para fazer o
estudo de impacto econ6mico a nivel regional e
a nivel nacional. O (mica obstaculo navega9ao,
nalguns lugares, no rio e a existencia de
sedimentos ea resposta a esta sera a
dragagem.
Kamal Govender, ERM
As florestas nao sao um obstaculo, mas sim,
uma caracteristica das margens do rio e nao
impedem a navega9ao. Possui ecossistemas
defendidos.

a

Kamal Govender, ERM

E precise um canal com 50 metros de largura
para a circula9ao das barca9as.
Quanta a existencia de ilhas, e pouco provavel,
se for precise na dragagem, a remo9ao destas.
Apenas os bancos de areia perto das ilhas serao
removidos. No entanto, nao se preve tal impacto.
A remo9ao de ilhas tern custos elevados.

Jennifer Garvey, Riversdale
Um estudo batimetrico foi efectuado ao longo de
todo rio. Este estudo demonstrou que e passive!
um canal de Benga a Chinde.

0 impacto das linhas-ferreas pode ser
menor, em rela9ao ao impacto do
transports fluvia!. As comunidades
necessitam dos recurses do rio.

E sugerido o refor90 da capacidade da

lnforma9ao adicional esta a ser recolhida destes
estudos batimetricos. 0 estudo de todos os
impactos ambientais possiveis e imperative, para
a escolha do melhor canal.
Jennifer Garvey, Riversdale
0 comentario foi anotado e abordado, acima,
come uma das preocupa96es principals. Nao
estao disponiveis as propostas de solu96es.
Esta reuniao serve para o registo das
preocupa96es, a ter em conta, durante o estudo.

linha-ferrea ou a constru9ao.

0 projecto esta baseado na provincia de
Tete e em benga, tera tambem alguma
representa9ao na vila do chinde?
Preparado pela lmpacto, Lda

Os estudos dos impactos socioecon6micos
estao a iniciar, tanto a nivel macro e a nivel
micro econ6mico. Parte deste estudo envolve
uma visita a todas comunidades, para debater os
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A comunidade da Zambezia sera,
provavelmente, a mais afectada.
Nao foi apresentado o esbo90 or9amental
e nesse esbo90 estaria frisada a parte da
responsabilidade social do projecto.

E sugerido que durante o monitoramento
se incluam as Universidades para medir a
fiabilidade desses factores do estudo,
ambiental e o socioecon6mico, de forma
continua, durante o projecto.

Bruno Dramusse, Universidade
Pedag6gica
Quais os impactos benefices para a
comunidade da Zambezia?
No caso de eventualidades naturais
devido as mudan9as climatericas, e as
barca9as tiverem que atracar em Chinde,
havera um terminal de armazenamento
de carvao com capacidade para 70
toneladas?

Roque Abdula, Electro Sul Zambezia,
Lda
Para a realiza9ao da dragagem e
necessario fazer uma sondagem no rio,
para investigar a profundidade.

impactos do projecto. Ap6s esta recolha de
informaQao, o projecto de desenvolvimento
social sera realizado. ldentifica9ao das
necessidades das comunidades.
Existencia de impactos especfficos na
comunidade de Benga e do Chinde. No Chinde
sera necessaria a constru9ao de instala9oes de
apoio e de atracagem. Esta a ser estudado um
tipo de doca seca flutuante no rio e a sua
viabilidade tecnica.

Jennifer Garvey, Riversdale
Nesta fase inicial do projecto, nao esta previsto
qualquer necessidade para tal. Os estudos
meteorol6gicos indicam que ha uma fraca
probabilidade de possiveis eventualidades,
apenas sera necessario o ajuste de liga9oes
para evitar riscos em cases de perigo.
A licen9a ambiental e valida por um periodo de
5 anos. Ao fim de 5 anos e necessario compor
uma auditoria. Esta serve para emendar e
incorporar na licen9a os estudos necessaries, no
caso desta eventualidade.
Victor Hugo, lmpacto
Agradecimento pelo esclarecimento sobre o
processo de dragagem.

As ilhas existentes nao vao ser
destruidas, vista que, a sondagem e feita
de barco.

Lucas Antonio, INAHINA
Satisfa9ao porque as preocupa96es das
comunidades do Chinde foram incluidas
no EPDA.
Os aspectos ligados a erosao e a
actividade econ6mica do Chinde sao
importantes.

Remigio Namariba, Servi~os Distritais
de Actividades Econ6micas de Chinde
Como sera feita a fiscaliza9ao as
barca9as e qual e a capacidade tecnica
da tripula9ao?
Quais sao as institui96es do governo que
fazem parte do grupo responsavel pela
fiscalizayao e assegurar clareza no
processo?
Preparado pe/a lmpacto, Lda

Victor Hugo, lmpacto
A recomenda9ao vai ser tomada em
considera9ao. Nern todos os aspectos tern a
mesma importancia .

Americo Sitoe, Administra~ao Maritima
Quando um navio entra em Mo9ambique, este e
declarado e notificado o prop6sito da sua visita.
0 departamento desloca-se para o terreno para
fiscalizar o barco. Todos os barcos estao sujeitos
a inspec96es anuais.
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Bruno Dramusse, Universidade
Pedaaoaica
Agradecimento pelo convite. Satisfeito
com o dialogo entre a empresa e as
comunidades.

Victor Hugo, lmpacto
Reconhecemos que importante a difusao de
informa9ao pelo meio social.

e

Jose Fabiao, Posto Administrativo do
Distrito de Mopeia-Sede

ENCERRAMENTO
Ap6s a sessao de perguntas e respostas, Victor Hugo Nicolau agradeceu as contribui96es
apresentadas, informando que as mesmas seriam incorporadas no relat6rio de EPDA a ser
enviado ao MICOA para aprova9ao. Explicou que poderiam tambem enviar outros
comentarios ao projecto endere9ados ao Gabinete de Consulta Publica na lmpacto ate o dia

06/04/10.
Antes de encerrar a reuniao disse aos participantes que estes seriam informados da reuniao
publica para apresenta9ao dos resultados do EIA.

Preparado pela lmpacto, Lda
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TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
MOCAMBIQUE
Acta da Reuniao de Consulta Publica - CIDADE DE MAPUTO
Local : Hotel VIP
Data: 8 de Abril de 2010
Hora: 09:00 - 12:00

BOAS-VIN DAS
A reuniao iniciou-se com as boas-vindas aos participantes, enderec;adas por Victor Hugo
Nicolau, facilitador do encontro. Este, em primeiro lugar, apresentou os componentes da
equipa de consultores, a lmpacto (composta pelo pr6prio e por Sandra Fernandes) ea ERM
(Kamal Govender), e os representantes da Riversdale Moc;ambique, Lda, o proponente do
projecto (representada por Jennifer Garvey e Phil Tanner). De seguida, o facilitador
convidou os participantes a se apresentarem individualmente.
Em seguida, fazendo uma breve referencia a agenda da reuniao, explicou depois o contexto
em que a reuniao estava sendo realizada, tendo referido que nela seria apresentado
principalmente o projecto e informac;ao ambiental e social da primeira e segunda fase do
estudo, mais especificamente: (i) lnformar as Partes lnteressadas e Afectadas do infcio do
Processo de Avaliac;ao do lmpacto Ambiental (AIA); (ii) Explicac;ao do Projecto; (iii) Convidar
as Partes lnteressadas e Afectadas a tecer comentarios e levantar questoes; (iv) lncorporar
comentarios no relat6rio de EPDA; (v) Recolher subsidies para os Termos de Referencia do
EIA
Antes de passar a palavra a Jennifer Garvey para apresentar o projecto, referiu que ja havia
sido realizada uma primeira ronda de consulta publica em Setembro de 2009, denominada
"stakeholder engagemenf' (envolvimento das partes interessadas e afectadas), para
apresentar o projecto ao publico e recolher as suas primeiras impressoes sabre o projecto
proposto.
DESCRICAO DO PROJECTO
Jennifer Garvey interveio em seguida para falar do projecto de transporte fluvial do carvao
no rio Zambeze, proposto pela Riversdale, apresentado o seguinte:
0
0
0
0

0 proponente - a Riversdale
Os antecedentes: a bacia de Moatize e o projecto de Benga
As tres vias para o escoamento do carvao de Benga
A alternativa em estudo: Exportac;ao do carvao via Rio Zambeze com barcac;as a
partir de Benga - Construc;ao e Operac;ao.

Foi igualmente mostrado um video animado de todo o processo de transporte fluvial do
carvao por barcac;as, desde o enchimento em Benga ate o transbordo em Chinde.
INFORMACAO AMBIENTAL E SOCIAL
A apresentac;ao de Victor Hugo Nicolau abrangeu os principais t6picos abaixo:
Preparado pela lmpacto, Lda
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D

D
D
D

D

As areas de influencia directa e indirecta do projecto
A equipa do Projecto
Os objectivos do estudo preliminar
As actividades chave do projecto identificadas na fase preliminar do estudo, a serem
avaliadas na segunda fase
As actividades realizadas na fase preliminar
0
Reconhecimento do local
Revisao da informa9ao existente
D
ldentifica9ao das principais Partes lnteressadas
A primeira ronda de consulta publica (stakeholder engagement) com as Partes
lnteressadas
0
Workshop de especialistas
As questoes ambientais e sociais sensfveis identificadas durante o estudo preliminar e
reconhecimento do local
0 Processo de Avalia9ao do lmpacto Ambiental (AIA)
Enquadramento legal (a Lei do Ambiente, EIA e Licen9a Ambiental)
Estudos Especializados (para a fase do EIA)
Programa de Trabalho (da fase inicial do projecto, da fase de EPDA e na fase de EIA)
Pr6ximos passes
° Finaliza9ao do Relat6rio de EPDA e dos Termos de Referencia para o EIA
0
lnicio dos estudos especializados e prepara9ao do rascunho do EIA
° Condu9ao de uma nova ronda de Consulta Publica - apresentac;ao do rascunho
do EIA antes de ser finalizado e enviado ao MICOA
D

D

0

D

D
D
0

D

SESSAO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Seguiu-se um intervalo, ap6s o qual teve inicio uma sessao de perguntas e respostas,
aberta a todos os participantes que desejassem colocar as suas preocupac;oes e apresentar
os seus contributos. Nesta sessao foram apresentadas pela audiencia varias questoes,
sugestoes e comentarios a respeito do projecto que, conforme a sua natureza, foram,
respondidas pelo Consulter ou pelo Proponente. Todas as questoes colocadas no encontro
encontram-se registadas na tabela a seguir.
PERGUNTAS
Quais sao os impactos socioecon6micos
relatives a sobrevivencia das
comunidades?
Zacarias Cossa, Universidade
Pedag6gica

RESPOSTA
Kamal Govender, ERM
No que diz respeito aos impactos socioecon6micos a
nivel local, o que se esperam como os mais
provaveis sao em primeiro lugar, o impacto sobre as
pescas, as redes que as pessoas colocam nos rios,
possiveis perturba96es nos modos de vida e de
actividades econ6micas tradicionais e tambem de
alguma maneira sobre as machambas em areas
muito perto da linha de agua. Estas actividades
podem ou nao ser afectadas pela passagem das
barca~as .

Nesta fase, estes impactos ainda nao foram
estudados em detalhe, s6 na fase seguinte do EIA.
Depois desse estudo voltaremos ca com a descri9ao
detalhada desses impactos e com as medidas de
mitiga9ao propostas.

Preparado pela lmpacto, Lda
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PERGUNTAS
Dos impactos bioff sicos a serem estudados
nao foi mencionado o impacto relacionado
com a qualidade do ar. Qual e a qualidade
do ar neste memento e o que se espera no
futuro?
Zacarias Cossa, Universidade
Pedagogica
Foi referido que houve uma consulta que
envolveu elementos da sociedade civil e
representantes do Governo.
Foi distribuida previamente informac;ao
sabre o projecto?
Que tipo de relat6rio foi distribuido aos
intervenientes, tecnico?
Que local foi escolhido para a realizac;ao da
audiencia publica?
Qual foi a durac;ao da audiencia?
Que tipo de apresentac;ao foi preparada?
Que lingua foi usada?
Que tipo de linguagem foi escolhida,
comunicac;ao verbal ou nao verbal?
Quantos participantes se fizeram
presentes, incluindo Organizac;oes?
Qual e 0 perfil dos representantes,
lideranc;as comunitarias, membros das
comunidades locais, representantes das
organizac;oes da sociedade civil e membros
das instituic;oes de ensino e de
investigac;ao?
Como foi dirigido ou facilitado o encontro?
Houve cuidado em responder a todas
questoes colocadas?
Estavam representantes do Governo, quais
os niveis? E case afirmativo como se
pronunciaram tais responsaveis?
Lino Manuel, Centro Terra Viva

Preparado pela lmpacto, Lda

RESPOSTA
Kamal Govender, ERM
Em relac;ao ao provavel efeito do projecto sabre a
qualidade do ar vai ser estudado. Tomamos nota da
preocupac;ao, principalmente se as barcas nao forem
cobertas podera haver emissao de poeiras e isso ja
esta listado como um impacto a ser estudado no EIA.

Victor Hugo, lmpacto
Neste memento foram realizadas consultas publicas
apenas a nfvel das sedes provinciais. Este projecto
vai abranger 4 provf ncias, 10 distritos, 18 postos
administrativos de Tete ao Chinde, nas duas margens
do Zambeze.
A estrategia de Consulta Publica, tal como nos a
desenhamos e: primeira fase - reunioes nas Sedes
Provinciais, que e a fase em que estamos agora,
realizada em duas rondas, uma ronda preliminar para
saber o que as pessoas pensavam do projecto
(realizada em Setembro do ano passado) e uma
segunda (a presente ronda) que e para apresentar o
EPDA.
A tecnica de apresentac;ao foi informac;ao sobre o
projecto, com apoio de meios audio visuais, consulta
publica aberta, envio de convites as instituic;oes
consideradas relevantes, desde o GPZ, INAMAR,
INAHINA, acompanhados por um documento com
informac;ao sobre o projecto.
As reunioes foram publicitadas em 6rgaos de
informac;ao de circulac;ao nacional, coma e o caso do
Jornal Notfcias e do Diario de Moc;ambique, dirigido a
todos os interessados que quisessem participar na
consulta publica e em todo o processo.
Os convites foram feitos por duas maneira: convites
dirigidos as instituic;oes governamentais, empresas,
entidades privadas, universidades, grupos de estudo
e interesse ambiental (ex. Justic;a Ambiental, VVVVF)
pudessem ter interesse no projecto, e atraves de um
convite publico aberto atraves de jornais, e
informac;ao escrita enviada.
Terminada esta fase, vai haver uma ronda de visitas,
nao a toda gente que vive ao longo dos 540 km do
rio, pois e impossfvel, mas a lmpacto, junto com uma
equipe de apoio, vai a pelo menos 10 ou 11
iocaiidades: Marromeu, Luabo, Chinde, iviutarara,
Sena, Mupeia, Chemba, entre outras. lremos
contactar os administradores e os chefes dos pestos.
Havera reunioes a nfvel das bases com
representantes tradicionais, estruturas
administrativas, e abertas a quern da comunidade
quiser participar. Os meios serao diferentes, pois nao
se espera encontrar em Chupanga uma sala de
reunioes completa , portanto muitas dessas reunioes
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PERGUNTAS

RESPOSTA
serao com a populagao local, debaixo de uma arvore
e com um interprete que fale a lingua local.
Trabalhamos sempre com as autoridades
administrativas da zona para garantir que depois as
autoridades informem as suas comunidades de modo
que o projecto possa abranger do topo ate a base.
0 proponente tern tido sempre um grande cuidado
em informar as autoridades dos passos que pretende
dar e obter, e foi nesse ambito que surgiu a reuniao
no MICOA onde participaram 3 dos nossos Ministros.
Portanto, o Governo esta informado e ate agora
sugeriu que prosseguf ssemos com os estudos,
fazendo um levantamento da situagao de referencia e
dos potenciais impactos que o projecto pode gerar e
enviar um relat6rio completo do estudo, incluindo
actas, informac;ao das reuni5es de consulta publica,
estas e outras que serao feitas nas margens do
Zambeze (nas quais o Governo podera ver como e
que as comunidades reagiram e o que disseram em
relagao ao projecto). 0 nosso papel e colocar nas
maos dos decisores toda a informagao para que
possam decidir com conhecimento de causa.

Entendo que a fase seguinte e a consulta
as comunidades mas no meu entender
ache que o processo esta a ser conduzido
ao contrario, pois interessa numa reuniao
destas debater alguns pontos que sac
levantados pela comunidade. Essas
reuni5es nas comunidades sao decis6rias
porque sao nestas reuni5es com as
instituic;5es governamentais que estao os
cerebros capazes de avaliar algumas
quest5es levantadas nas comunidades.
Tambem esperava que na apresentagao
mostrassem algumas quest5es levantadas
nessas reuni5es com as comunidades. Pois
pode haver quest6es relacionadas com use
do rio para transporte fluvial, problemas
com os pescadores, e nessas reunioes nao
estavam presentes as institui95es ligadas
ao sector de pescas e transportes para
responder.

Victor Hugo, lmpacto
Esta e apenas uma das fases iniciais do projecto,
para auscultar a sensibilidade da sociedade civil.
lremos fazer reunioes de consulta as comunidades e
produzir o relat6rio onde estao as quest5es
levantadas pelas comunidades e voltaremos para
apresentar na pr6xima reuniao de consulta publica na
fase do EIA.
Jennifer Garvey, Riversdale
No fim desta ronda de consulta publica na Beira, ·
Tete, Quelimane e agora em Maputo, vai ser
elaborado um relat6rio de perguntas e respostas que
foram levantadas e esse e um documento publico
que vai ser entregue ao MICOA e vai informar o
processo da fase seguinte e os termos de referencia
e a realizac;ao dos estudos.
Ainda estamos na fase inicial, ainda nao se produziu
relat6rios tecnicos e nem do processo de consultas
comunitarias.

Jorge Sitoe, FIPAG
Dada a existencia de uma frota de
barcac;as, de Benga a Chinde, que tipo de
instalag5es estao planificadas para o
abastecimento dessas barcagas?
Que tipos de barcagas serao utilizadas, se
terao autonomia em Chinde e Benga ou
havera necessidade de reabastecimento,
por exemplo na ponte Dona Ana ou par ai
em diante?
Preparado pela lmpacto, Lda

Jennifer Garvey, Riversdale
Benga e Chinde sac OS iocais que terao infraestruturas, serao construidas instala96es de apoio.
As barcac;as nao tern motor, vao ser puxadas per um
rebocador especializado para lhes transportar ao
longo do rio e outro rebocador no final para levar de
Chinde ate ao transportador. Vai ser essencialmente
em sec95es de apoio nao vai haver cais, sera usado
o sistema de atracagem, come foi visto no video.
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PERGUNTAS
Luis Niquice, Total Mo~ambique
Que medidas o projecto esta a prever para
as comunidades que serao directamente
afectadas pelos impactos deste projecto e
que nao sejam prejudicadas?

Eugenio Nhantumbo, Universidade
Pedag6gica
Nao havera outro meio pelo qual pode ser
transportado o carvao a nao ser o rio?

Luis Niquice, Total Mo~ambique

RESPOSTA
Jennifer Garvey, Riversdale
Relativamente as medidas para as comunidades
impactadas, e isso que agora vamos ver no estudo,
vamos realizar consultas ao nivel das comunidades
para entender melhor quais sao esses impactos e
que medidas para mitiga9ao.
Jennifer Garvey, Riversdale
Quante a outras vias de transporte, conforme a
apresenta<;ao, neste memento foram identificadas 3
alternativas para o escoamento do carvao. Existe a
Linha de Sena que tern uma capacidade de 5 milhoes
de Toneladas por ano, tern previsao para aumentar a
capacidade mas neste memento, as capacidades
tecnicas da linha s6 pode aumentar ate 15 e talvez 17
e tern os constrangimentos do Porto da Beira porque
este e um porto nao de aguas funda, precisa de
dragagem para manter o canal. 0 canal de Macuti na
Beira nao e dragado ha mais de 1O anos, esta
prevista alguma dragagem de manuten9ao de 10
milhoes metros cubicos. Mesmo assim com a
dragagem o Porto da Beira s6 pode ter
movimenta9ao dos navios duas vezes por dia com
mare.
Esta prevista a constru<;ao de uma outra terminal no
Porto da Beira, esta tern uma capacidade prevista de
15 milhoes de toneladas de manuseamento, esta
nova terminal ainda nao esta construida, esta sendo
finalizada as negocia96es e tern um prazo de
constru9ao de cerca de 36 meses. As actuais
instala<;oes estao em desuso a mais de 20 anos e
sera reabilitado mas tera uma capacidade de cerca
de 5 milhoes de toneladas por ano, e nao servir a
capacidade de desenho quer da Vale quer da
Riversdale.
Para aumentar capacidade da linha de Sena, vai
haver constru96es, vai haver refor<;o da linha isso vai
levar seu tempo e vai ter seu pr6prio impacto.
Da mesma forma, o corredor de Nacalaque e outra
via viavel, o Porto de Nacala e um porto de aguas
fundas naturais, nao tern um rio que entra ali para
criar problemas de sedimenta<;ao, tal como na Beira,
mas a questao e como chegar la, neste memento nao
ha ligac;ao entre Moatize e Porto de Nacala , existe a
linha ferrea do corredor de Nacala mas isso s6 vai de
Nacala ate Entre Lagos - Cuamba. Para ligar a linha
de Sena com a linha de Nacala vai ser necessario
fazer a liga9ao entre a linha-ferrea de Malawi e a
linha de Sena, este percurso depende da topografia
que varia de 120 a 180.
Para alem da constru9ao dessa liga9ao, que leva seu
tempo e neste memento, estao a realizar alQuns

Preparado pela lmpacto, Lda
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PERGUNTAS

A descarga no alto mar parece um meio
rudimentar e vai deixar muito inertes no
oceano e estamos a falar do banco de
Sofala que e uma das zonas mais
produtivas de camarao no pais e esses
inertes vao, sem duvida, influenciar nos
ecossistemas do camarao. Existirao outras
formas, como por aspersao ou outras
formas mais avanc;:adas para puxar o
carvao para o navio? Que nao seja
carregar inertes com uma pa.
Outra questao, sao os ecossistemas ao
longo do rio, o rio Zambeze e um dos
maiores rios do mundo e talvez o segundo
maior de Africa e e muito rico em termos de
fauna, o estudo deve analisar a
dependencia que pode existir da frequencia
que OS barcos vao passar, portanto quantos
barcos passam por dia, porque isso pode
influenciar. Analisando a frequencia de
deslocac;:ao dos barcos podemos verificar
se e boa para garantir a estabilidade, senao
o rio Zambeze daqui a mais de 10 anos e
um rio morto, com barcos e carvao as
crocodilos e hipop6tamos desaparecem e
quando desaparecem esses animais vao
desaparecer muitos outros em cadeia.

0 carvao contem muita cinza, este
processo nao e 0 que estamos analisar,
estamos a analisar o transporte, mas no
processo da sua produc;:ao esta cinza nao
chega ao rio, porque esta cinza como todas
cinzas e caustica e isso mata qualquer
ecossistema. Seria muito born que fosse
analisado com muito pormenor nessa
Preparado pela lmpacto, Lda
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estudos de viabilidade tecnica e ambiental para ver o
impacto disso, mas tambem e necessario reforc;:ar a
linha ferrea de Malawi e a linha ferrea de Nacala para
suportar a carga de carvao. Perque essas linhasferreas foram desenhadas para levar mercadoria,
culturas, nao sao desenhadas para carga de carvao
que tern o seu peso e tern suas pr6prias
caracteristicas.
Outro aspecto e a riqueza da bacia de Moatize para
ser explorado na integra vai requerer que nos
pr6ximos 10, 20 ou 30 anos mais vias
complementares de escoamento. Utilizando outro
exemplo, da bacia de carvao que tern uma riqueza
equivalente que corresponde a bacia de Moatize, a
bacia de Bowen, neste memento 50 anos, depois de
inicial a minerac;:ao daquela bacia tern cerca de 6
portos e o 7° porto ta ser construf do e tern uma rede
ferroviaria para escoar carvao de 200 minas para as
mercados.
Kamal Govender, ERM
Tecnologia a usar na operac;:ao de transbordo, e uma
preocupac;:ao, o video e apenas um indicative, o
departamento de engenharia da Riversdale tera que
procurar soluc;:oes e para alem disso tera tambem que
se estudar case haja derrames qual e o efeito destes
no ambiente marinho fluvial, dependendo dos cases.
Mas a questao ainda esta em aberto e ha abertura
para se estudar soluc;:oes tecnologicamente mais
seguras.

Jennifer Garvey, Riversdale
Relativamente a frequencia dos comboios das
barcac;:as, inicialmente teremos 1 a 2 ainda esta a ser
estudado se um comboio vai de forma aut6noma ou
se vamos juntar os 2 comboios para minimizar a
passagem, para melhor controlar o impacto. 0
maxima que podia ter e 4 comboios a passarem em
qualquer ponto.
Quando temos 2 ate 6 sao aproximadamente 4 vezes
par dia que podia ter um cruzamento de comboios
das barcac;:as.
Sobre as cinzas de carvao, quando o minerio do
carvao sai do poc;:o de terra on de esta a ser extraf do,
passa depois pela instalac;:ao de lavagem de
processamento de carvao que vai uma parte dessa
cinza. Na seci;ao do Plano de Gestao Ambiental da
mina, tern medidas para controlar a dispersao das
cinzas por meio da humidificac;:ao do carvao para
evitar que as poeiras entrem no ar. E para a parte do
transporte fluvial tambem vai ser estudado e serao
recomendadas as medidas para evitar e controlar as
poeiras.
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avalia9ao.

Rogerio Uthui, Universidade Pedag6gica
Como e que vao fazer a monitoriza9ao das
medidas de mitiga9ao da polui9ao da
agua? Esera que e efectivo? E caso essas
medidas nao sejam suficientes como vao
melhorar?

Kamal Govender, ERM
Sobre as medidas de controlo e monitoriza9ao, claro
que as medidas ainda nao estao decididas porque o
estudo ainda nao decorreu mas havera a avalia9ao
dos principais impactos, vai se sugerir medidas de
mitiga9ao e tambem vai se sugerir o piano de
monitoria, tudo isso estara no Plano de Gestao
Ambiental (PGA) do projecto.

Sobre a dragagem do rio, foi dito que
havera dragagem em alguns locais.
Gostarlamos de saber em que locais, qual
e a extensao, sao poucos locais? Qual e
distancia?

E se se verificar que nao funciona, terao que ser
tomadas medidas alternativas.

0 MICOA ea UEM com o apoio da WVVF
estao a elabora o Plano de Gestao do Delta
do Zambeze, que esta na fase final e
esperamos a sua aprova9ao dentro de
alguns meses. Como e que este projecto
de transporte fluvial vai observar as linhas
gerais deste piano de maneio, como vao
respeitar essas linhas?

Jennifer Garvey, Riversdale
Sabre as dragagens ainda estamos na fase de
estudos de onde vao realizar, fizemos estudos
preliminares de batimetria, de identifica9ao do canal e
agora estamos a realizar mais estudos para
reconfirmar o canal e a necessidade de dragagem.
Nao temos, ainda, a identifica9ao definitive desses
locais.

Havera um movimento intense no rio. Qual
sera o efeito sobre os animais que vivem ai,
a fauna bravia normalmente e afectada
pela ca9a furtiva, estao a pensar em come
minimizar este efeito?

Kamal Govender, ERM
Neste momento estao a finalizar o piano de maneio,
sempre importante mantermo-nos em contacto
porque n6s precisamos saber qual e e conhecer o
piano de gestao.

Brit Zolho, World Wildlife Foundation
Algumas questoes que a INAHINA havia
levantado estao alistadas para serem
estudadas com detalhe nos estudos
especializados. Mas gostava de
acrescentar dois aspectos para serem
analisados durante os estudos
especializados:
No que diz respeito as profundidades 2. 75
a 3.5 metros de profundidade, que o
projecto propoe-se dragar, no texto vem
escrito "dragagem a efectuar em
determinados locais", essa linguagem da a
entender que e muito pouco o que se
pretende dragar mas do conhecimento que
temos na institui9ao, de ha varies anos
atras, da decada 40-50, e que OS VOiumes a
dragar para este n!ve! de profundidade
seriam muito significativos. Sugiro que
quando tiverem que realizar os
levantamentos batimetricos, devem ser
feitos na epoca seca, porque se fizerem
logo depois da epoca ChUVOSa, OS nlveis
ainda estarao altos logo a impressao com
que se vai ficar sobre as profundidades
pode ser errada. Se for na epoca seca,
temos os nlveis do rio bastante baixos, ai
Preparado pela lmpacto, Lda

Victor Hugo, lmpacto
Comentario anotado.
Kamal Govender, ERM
Ja foi feito o levantamento batimetrico na epoca seca.
Serao feitos varies mas o primeiro levantamento ja foi
feito em regime de baixo caudal.
Teremos em considera9ao a conven9ao da SADC
que veicula a gestao comum do rio Zambeze.

88

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

PERGUNTAS

r

RESPOSTA

vamos encontrar realidade e dai podemos
melhor determinar quais sao os reais
volumes de dragagem que sao necessaries
para se alcanc;ar essas profundidades de

3.5
Para alem de determinar o volume total da
dragagem capital, ou seja, da dragagem de
aprofundamento do canal, sera tambem
necessario encontrar a relac;ao entre
volumes da dragagem capital e os volumes
da dragagem de manutenc;ao.

...

~

. .·

Outra questao ea de disponibilidade de
caudais, nao podemos olhar para o rio
Zambeze dentro das fronteiras nacionais,
em cada um dos paises por onde passa,
tern projectos de aproveitamento das aguas
deste rio. As formas de utilizac;ao da agua
sao muitas, nao e apenas para navegac;ao,
mas tambem para a produc;ao de energia
Ua temos Cahora Bassa e daqui ha mais
um pouco teremos Mpanda Nkuwa) e
existe potencial ao longo do Zambeze para
outras barragens e muitas terao albufeiras
para poder garantir o funcionamento da
barragem.
0 projecto de navegac;ao a jusante pode
entrar em conflito com os projectos de
produc;ao de energia, de irrigac;ao, de agua
para o consume e etc.. os estudos
hidrol6gicos terao que ter em conta as
diferentes formas de utilizac;ao da agua a
montante deste troc;o. Tambem imports
referir que, existe a nivel da SADC uma
Estrategia lntegrada de Gestao de
Recurses Hidricos, que aponta as formas
come a mesma agua deve ser utilizada de
forma integrada por todos paises que sao
banhados pelo rio .
Na mesma estrategia existe o concrete de
caudais ecol6gicos que sao aqueles
caudais minimos que garantem que os
ecossistemas a jusante possam ser
protegidos e preservados.

Jafar Ruby, lnstituto Nacional de
Hidrografia e Navega~ao
0 que e que esta previsto neste projecto,
que podera beneficiar a populac;ao come
forma de mitigar OS prejufzos que vao ter
desse impacto ambiental?
Envolvimento de comites de gestao de
risco - temos ao longo de todo o Vale do
Zambeze, criados e capacitados comites
Preparado pela lmpacto, Lda

Jennifer Garvey, Riversdale
Neste memento e que se impossivel dizer o que
vamos fazer porque ainda estamos a iniciar o
processo dos estudos e de fazer encontros com as
comunidades para entender as necessidades e
entender melhor o impacto. Mas podemos dizer
agora que os locais que serao impactados sao
Chinde e Benga, mas durante os estudos vamos
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locais de gestao de risco que sao o
verdadeiros mensageiros da popula<;ao,
fazem mapeamento das zonas de risco de
onde vivem, tern escalas hidrometricas que
controlam a evolu<;ao do rio e com a
dragagem o comportamento do rio podera
mudar, por isso ha uma necessidade de
envolvimento dos comites que poderao
difundir para a populac;ao locais.

saber os impactos sobre as comunidades ribeirinhas
e dai ver as necessidades de mitiga<;ao.
Talvez podemos dar uma indica<;ao sobre o que
estamos a fazer no projecto de minera<;ao de Benga,
para entender a atitude que a Riversdale tern perante
a questao de desenvolvimento comunitario e
envolvimento das comunidades. Realizamos, durante
o EIA, um estudo ou censo das comunidades que
vivem ao redor do local da mina, para alem disso,
porque naquele estudo requereu o reassentamento,
tivemos estudos pormenorizados sobre a
necessidade de reassentamento e o impacto dai
resultante.
Concluidos esses estudos que nos deram
conhecimento sobre as comunidades, estamos neste
momenta a realizar um estudo sabre o impacto de
desenvolvimento social e e um processo de
informa<;ao constante (consultar e informar). Este vai
resultar num piano que sera discutido e acordado ao
nfvel das comunidades e ao nivel do governo, tanto
ao nfvel do distrito como a nivel provincial.
E para este projecto prevemos fazer a mesma
sequencia de estudos e pianos.
Kamal Govender, ERM

llidio Jamisse, lnstituto Nacional de
Gestao de Calamidades

0 estudo deve ter em conta os projectos
que estao a decorrer ao longo do rio porque
de certa maneira vao contribuir para alguns
dos impactos a jusante.
Grande dos pescadores artesanais quer ao
longo do rio Zambeze como no distrito de
Chinde serao afectados. Gostaria que
tivessem em conta para que as medidas de
mitigac;ao sejam muito bem cuidadas,
porque alguns dos pescadores serao
forc;ados a abandonar a pesca e deveriam
avanc;ar algumas ideias de alternativas
para aqueles pescadores que serao
obrigados a abandonar a pesca.
Em 2011 ira iniciar um projecto que vai
cobrir toda zona costeira, desde Cabo
Delgado ate Maputo, e Chinde e um dos
distritos que sera contemplado. O projecto
tern como objective impulsionar a cadeia de
valores. E necessario que o projecto de
transporte fluvial tenha em conta estes
aspectos para que nao hajam conflitos.

Ernesto Poiosse, lnstituto de
Desenvolvimento de Pesca de Pequena
Escala
Nao estou convencido com escolha desta
alternativa. Porque avan<;ar com esta que
tras grandes impactos ambientais em
detrimento das outras alternativas?
Se tomar-mos em considerac;ao que
Preparado pe/a lmpacto, Lda

Jennifer Garvey, Riversdale
Qualquer projecto de desenvolvimento tern um
impacto sobre os ecossistemas. Se houver a
constru<;ao de uma nova linha para Nacala isso tera
um impacto sobre a desflorestac;ao, impacto sobre as
pessoas que vivem ao longo dessa linha-ferrea.
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estamos a falar de uma reserva de 4 bili6es
de toneladas metricas de carvao, sera que
nao tern um rendimento suficiente para
duplicarmos ou triplicamos o corredor de
Sena?

Outro aspecto, e que tanto para o projecto da
Riversdale como da Vale requer agora varias vias
complementares de escoamento de carvao, nao vai
servir apenas a um. A Linha de Sena tern uma
capacidade limite para escoar que nao satisfaz um
dos projectos actuais.
Sera o pafs que vai ter que medir o beneficio de
minera9ao de carvao de Moatize com outros
projectos e beneficios que podem ser tirades.
0 que estamos a fazer e realizar os estudos tecnicos
e ambientais que podem informar para ajudar na
tomada de decisao.
Quando a Riverdale come9ou com este processo,
todos diziam que nao era possfvel. Ja fizemos
estudos preliminares de batimetria, que mostraram
que tecnicamente e possfvel. Agora que sabemos, de
forma preliminar, que 0 projecto tecnicamente e
possf vel temos que realizar outros estudos para
sabermos se em termos ambientais, econ6micos e
em termos de pormenor, se e mesmo viavel. Da
mesma forma que estao a iniciar estudos de impacto
ambiental sobre a possfvel liga9ao do corredor de
Nacala com a linha de Sena.
Sobre o impacto de Mphanda Nkuwa como de
Cahora Bassa, isso faz parte de um dos estudos que
tern maier relevo para o projecto que sao os estudos
dos caudais e de hidrologia que vai levar cerca de 1
ano porque temos que estudar o rio em todos os
aspectos e em todas as esta<;6es do ano.
Kamal Govender, ERM
Um dos estudos que sera feito e dos fluxos
hidrol6gicos que vai permitir, atraves da modela9ao,
saber que efeitos e que a dragagem podera ter sobre
os fluxos e como e que isso vai alterar tambem o
transporte de sedimentos e o comportamento do rio
em termos de altera9ao do fluxo.
Da maneira que o projecto esta concebido nao se
preve que seja necessario requerer a libertac;ao de
caudais de Cahora Bassa, o projecto vai ajustar-se
aos caudais existentes e se nao for possf vet navegar
todo ano nao se navega.

E a op9ao das barca9as, pode ser usada
do Porto da Beira para o alto mar.
Qual e 0 impacto que a CORStru9ao da
Barragem de Mphanda Nkuwa tera no fluxo
e no sistema de transporte?
Hassane Abechande, Aurecon

Estamos ha anos a trabalhar no delta do
Zambeze e um dos aspectos tern a ver com
a reabilita9ao dos sistemas ecol6gicos. De
certeza que se fizermos a dragagem vamos
aumentar a cota do rio e os afluentes do rio
Zambeze que alimentam os tanques de
Marromeu serao afectados, exemplo rio
Kunhassau e Saloni. E certo que ja tern os
impactos de Cahora Bassa mas o efeito vai
ser cumulative.
Gostaria de chamar aten9ao aos aspectos
ligados aos times dos fluxes porque neste
momento a gestao que existe de Cahora
Bassa ha uma altera9ao nos times dos
fluxes, temos mais agua na epoca seca e
menos na epoca chuvosa, e naturalmente
isso e o contrario. Se vamos dragar e
vamos ter que garantir a navegabilidade do
rio, quer dizer que teremos que imper a
Cahora Bassa para libertar mais agua para
podermos manter a navegabilidade. Entao
todos os animais que depende deste ciclo
da liberta9ao das aguas do Zambeze, vao
estar afectados e a sua produtividade
tambem estara afectada.
Carlos Bento, Universidade Eduardo
Preparado pela lmpacto, Lda
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Mondlane
Enfatizar que se calhar nao e precise fazer
mais estudos hidrol6gicos porque ja
existem e s6 compatibilizar, principalmente
no piano de maneio, fizemos varios
modelos que ja preve o fluxo ecol6gico
para o delta.

Victor Hugo, lmpacto
Obrigado

Carlos Bento, Universidade Eduardo
Mondlane
Nao acredita que o estudo que sera levado
a cabo durante um ano seja abrangente e
representative dos nfveis da aguas num rio
porque s6 4 esta9oes vao ser abrangidas.
Pode haver casos em que ha dois anos de
seca consecutivos, mas o estudo s6 mostra
um ano e talvez nem sequer representativo
de um ano de seca mas um ano em que
houve muita chuva, logo isso tera influencia
nos resultados do estudo.
Na apresentac;ao no rio Zambeze aparece
apenas uma ponte, a de Dona Ana, mas
sabemos que a jusante de Benga existem 2
pontes, a ponte de Caia (Armando
Guebuza) e neste memento esta projectada
a construc;ao de uma segunda ponte em
Tete, que nao sei onde sera construfda
exactamente (se sera a montante ou a
jusante de Benga). Portanto, se for a
jusante de Benga tera implicac;oes no
estudo.
Esta projectada a construc;ao de uma serie
de barragens a jusante de Benga, temos
pelo menos 2 barragens a serem
construfdas no rio Zambeze, uma em
Lupata ea outra em Mutarara, isso ate e
benefice para a navegac;ao se as barragens
forem construidas tendo em considerac;ao a
navegac;ao porque vai elevar os niveis das
aguas, vai tornar o Rio Zambeze mais
navegavel do que e e mais navegavel s6
com a dragagem.
Quando foi feita a apresentac;ao disseramnos que foram a varies continentes estudar
a navegabi!idade de um rio, nao sabe se
conhecem um pormenor que o
comportamento dos rios em Africa e
diferente do comportamento dos rios na
Australia e nas Americas. Sera que isso foi
tornado em considerac;ao?

Kamal Govender, ERM
No que diz respeito ao estudo hidrol6gico vamos
fazer um trabalho durante um ano, mas esse trabalho
claro que esta escorado vai apenas ser mais um
passo, ha dados hist6ricos e o projecto tern
concertac;ao com a Ara Zambeze, n6s sabemos quais
sao as medic;oes dos caudais a uns anos atras. Sera
mais um estudo para actualizac;ao, portanto o
projecto nao vai fazer fe exclusivamente neste estudo
hidrol6gico, basear-se tambem numa quantidade de
dados hist6ricos recolhidos.
Jennifer Garvey, Riversdale
A razao porque mostramos a Ponte de Dona Ana e
por causa das suas caracterf sticas especificas, tern
pilares com um espac;amento de 70 metros e uma
vez que o comboio de 2 barcac;as tern a largura de 35
metros, foi decidido que isso da pouco espac;o para
assegurar que nao havera nenhuma danificac;ao dos
pilares e uma das medidas que sera realizada e o
faseamento de comboio e passar uma barcac;a de
cada vez. No caso da Ponte de Caia (Armando
Guebuza) nao existe este problema, os pilares tern
um espac;amento suficiente para permitir a passagem
do comboio em plena seguranc;a.
Sobre a segunda ponte de Tete, estivemos em
discussao desde o infcio e essa ponte sempre foi
prevista para ser a montante de Benga e o local de
carregamento das barcac;as, entao nao traz nenhum
inconveniente ou interferencia com o projecto.
Temos conhecimento das previsoes para construc;ao
dessas barragens e temos tido contactos com os
proponentes dessas barragens, e os mais actuais sao
Lupata a jusante de Benga e Boroma a montante de
Benga. Existem formas de permitir a navegac;ao dos
rios mesmo com barragens e isso e o que estaremos
a falar e discutir com os proponentes dessas
barragens.

Manuel do Santos, Gabinete de
Planeamento do Zambeze
Os canais do rio Zambeze estao a mudar
Preparado pela lmpacto, Lda

Jennifer Garvey, Riversdale
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constantemente de posic;:ao, nao estao no
mesmo lugar, um ano podem estar mais a
esquerda ou a direita. Que impacto tera na
dragagem?
Manuel do Santos, Gabinete de
Planeamento do Zambeze
Dos estudos preliminares foi levado em
conta o impacto da mina sobre a saude das
comunidades circunvizinhas?
Nesses estudos nao poderiam incorporar
alguns especialistas de saude publica?

Dercio Zita, Ministerio da Saude

Tern que se encontrar formas eficazes e
eficientes que garantam a convivencia de
actividades. Tern que se garantir a
conservac;:ao da natureza.

RESPOSTA
Temos conhecimento desse facto, como se sabe o rio
e muito dinamico e cada rebocador tera um sistema
solar para constantemente monitorar o canal e por
essa razao vamos realizar dragagem de manutenc;:ao
do canal.

Jennifer Garvey, Riversdale
0 desenvolvimento da mina de Benga teve o seu
pr6prio EIA e um PGA ambos foram aprovados e
emitida a Licenc;:a Ambiental no infcio deste ano. Por
causa do impacto sobre as comunidades ao redor
existe uma zona de minerac;:ao que requer o
reassentamento de certas comunidades para nao
sofrer os impactos da minerac;:ao. Outros aspectos
sobre as poeiras merecem as suas medidas de
mitigac;:ao e para evitar que as poeiras se dispersem
no ar. Essa e uma informac;:ao publica e podera obtelo junto ao MICOA.
Victor Hugo, lmpacto
Recomendac;:ao registada.

Se o projecto encontrar uma estrategia de
tal forma que todas as actividades sejam
realizadas sem o prejuizo de uma ou da
outra, essa ser'a a melhor saida.

Antonio Mandlate, Ministerio das Pescas
Nao ve nenhum pronunciamento sobre
mudanc;:as climaticas. Os estudos estao na
fase inicial para aquilo que e a tendencia e
que havera variabilidade, mais periodos de
seca, cheias mais serias. Se houver
mudanc;:as no sistema quais serao os
impactos.
Outro assunto e o HIV/SIDA porque com a
nova ponte de Caia ajudou muito mas para
o negative, porque havia muita prostituic;:ao.
Agora teremos mais barragens e pontes,
mais trabalhadores, mais actividades
econ6micas em certos pontos. Em termos
de HIV/SIDA qual e o trabalho que vao
fazer?
Qual e o impacto sobre o turista que estara
sempre a ver o carvao a passar, uma vez
que o Chinde tern grande potencial
turfstico?
Malawi tambem fez uma proposta para
transporte e na mediac;:ao o lado
moc;:ambicano nao estava muito
interessado. Que implicac;:oes isso traz?
Falaram de modelos hidraulicos de
Preparado pela lmpacto, Lda

Kamal Govender, ERM
A questao de mudanc;:as climaticas e imprevisivel, o
que se pode tentar fazer e mais um exercicio de
modelac;:ao em caudais extremamente altos ou
baixos, para salvaguardar a eventualidades de
epis6dios extremes induzidos por mudanc;:as
climaticas.
A modelac;:ao vai incidir sobre o fluxo da agua e dos
sedimentos, o que se pode fazer para garantir a
validade do modelo mais ampla possivel e continuar
a recolher dados porque este e um projecto que se
vai prolongar no tempo. Embora se preveja a
navegac;:ao durante todo ano na pratica pode nao ser
aconselhavel e para onde for possivel e vai se
continuar a fazer modelac;:ao.
No que diz respeito ao nivel de confianc;:a do modelo,
nao esta habilitado para responder porque nao e
hidrol6gico, mas vamos passar a questao a equipe de
hidrologistas.
Essas questoes serao direccionadas aos
especialistas e eles nos darao as respostas e quando
voltarmos aos vossos contactos ja teremos respostas
para as questoes e vamos ver se satisfazem ou nao.
Neste memento e apresentar o estudo de viabilidade
para que as autoridades possam apreciar e as
resoostas vamos apresenta-las ouando viermos
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sedimentologia, e esses modelos
batimeticos tern grande tendencia para erro
e para conseguir um modelo com muita
confian9a, normalmente sao muitos anos
de dados, sao dados muito especificos, sao
dados hist6ricos que deve ter. Quais sao as
margens de confianc;a que vao usar? Que
metodologia para definir o tipo de
modelac;ao a usar? Considerando que e um
sistema dinamico um ano de dados nao e
suficiente, tern que se levar a serio os
dados hist6ricos e as experiencias.

Daniel Ribeiro,

Justi~a

RESPOSTA
discutir as resultados do EIA.

Victor Hugo, lmpacto
Em relac;ao ao Chire nos estamos a avaliar uma
alternativa que pode ser util, nao somos politicos mas
o governos decidira se em termos politicos chumba o
projecto au deixa passar

ambiental

Tratando-se de um recurse escasso,
espera que o projecto encontre uma
plataforma de equilibrio entre o carvao
sobre o rio e os impactos a longo prazo. 0
rio beneficia a varias comunidades como
fonte de agua para consume, servic;os,
recurses para auto sustento e outros uses,
portanto deve-se procurar um ponto de
equilibrio entre o projecto e a
sustentabilidade ambiental.

Jennifer Garvey, Riversdale
Faz parte do EIA a realizac;ao do Plano de Gestao e
Monitoramento Ambiental. A Licen99 Ambiental tern
um prazo de 5 anos e em cada ano deve se fazer
uma auditoria e antes do final dos 5 anos tern que
realizar uma revisao dos impactos que ocorreram se
estavam au nao dentro das previs5es.

Depois da aprovac;ao do projecto esta
previsto um modelo de monitoria e quern ira
fazer?
Disseram que mesmo que se construa uma
nova linha tambem teremos impactos, mas
e importante referir que a terra e o meio
agua tern sensibilidades diferentes.

Eugenio Nhantumbo, Universidade
Pedag6gica
O Porto de Nacala e excelente, mas este
fica a mil quil6metros de Moatize, enquanto
que as provincias de Sofala e Zambezia
estao a cerca de 500 km. 0 transporte para
Nacala, naturalmente o porto leva navios
de grande tonelagem, mas estando a mil
quil6metros, isto significa que as prec;os do
carvao sao muito sensiveis ao custo do
transporte. Enquanto que transportando o
carvao a 500 km pode continuar a
opera9ao de extracc;ao viavel, a um dado
memento o prei;o pode baixar tanto que
para eu transportar o carvao para Nacala o
projecto fica inviavel. Portanto, nao nos
deviam deixar obcecar pelo porto de
Nacala.

Jennifer Garvey, Riversdale
Na apresentac;ao mencionamos 3 formas de
escoamento do carvao que estao a ser investigados
neste momenta. Existe essa possibilidade de Porto
de Quelimane, ha um Porto de pesca um pouco para
o Norte, mas nao tern aguas muito profundas e
tambem existem certos problemas em ternos de
construc;ao da linha-ferrea. Esta sendo investigada
mas nao e uma investigac;ao muito focalizada.
Mas importa lembrar que a explora9ao plena do
recurse da Bacia de Moatize pode, no futuro, exigir o
desenvolvimento de outras vias de escoamento"

Foram apresentadas 3 alternativas: Beira, o
transporte fluvial e Nacala. Nao vimos
outras alternativas, a Provincia da
Zambezia tambem e banhado pelo Oceano
Preparado pela lmpacto, Lda
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lndico. As alternativas deviam incluir a
construc;ao de uma linha-ferrea para a
Provincia da Zambezia.

RESPOSTA

Manuel do Santos, Gabinete de
Planeamento do Zambeze
A Riversdale tern outra opc;ao que nao seja
navegar o Zambeze?

Iris Dimene, Aurecon

Quando falamos da Zambezia nao nos
referimos ao Porto de Quelimane porque a
sua capacidade e muito inferior ao da
Beira. 0 projecto consistiria em construir
um porto de aguas profundas na Provincia
da Zambezia ou fazer este transbordo na
mesma provincia. Portanto, ha uma linhaferrea que vai de Moatize ate a Provincia
da Zambezia e depois vai se estudar se
nesta provincia encontramos um lugar onde
podemos construir um porto de aguas
profundas ou entao fazemos o transbordo
no alto mar.

Jennifer Garvey, Riversdale
Estamos aqui por causa do projecto de transporte
fluvial, na apresentac;ao, coma foi respondido e
mencionado, existe o projecto de Nacala que pode
fazer ligac;ao isso tras boas perspectivas mas a longo
prazo.
Jennifer Garvey, Riversdale
0 transporte, escoamento do carvao e o maier
desafio para o desenvolvimento da Bacia de Moatize.
Riversdale esta como mineiro e estamos para tentar
viabilizar o pleno aproveitamento dessa riqueza

0 mesmo problema se passa em Sofala,
nao acredita muito no porto da Beira
porque neste porte s6 vai levar navios do
tipo Panamax nao vai levar navios de tipo
Kepsize e transportar carvao no navio tipo
Panamax nao e muito rentavel e se o prec;o
do carvao baixa o neg6cio vai para o ar.
0 custo de construc;ao de uma linha-ferrea
e um porto para a Zambezia pode ser
inferior que para Nacala. Na Beira s6 pode
se fazer o transbordo no alto mar por causa
do tipo de operac;ao e pelas quantidades
que 0 pais tern de carvao que pode
exportar par ano.

Manuel do Santos, Gabinete de
Planeamento do Zambeze
A via fluvial sera dedicada exclusivamente
para o escoamento ou estara aberta para
outros transportadores?

Kamal Govender, ERM
Obrigado pela sugestao e levaremos em
considerac;ao.

Avaliando o projecto tern grande impactos
nas comunidades e sugere que as
consultas publicas comecem pelas
comunidades. Dentro das zonas de maier
impacto, sabre tudo dos pescadores, criarse comites de consulta para auscultac;ao
das comunidades.

Jennifer Garvey, Riversdale
Sobre outros utilizadores, estamos a representar a
Riversdale sabre o escoamento e transporte fluvial do
produto da mina, se existirem outros que tiverem o
mesmo interesse cabe eles realizar o mesmo tipo de
estudos tecnicos e de viabilidade ambiental

Lino Manuel, Centro Terra V
Preparado pela lmpacto, Lda
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RESPOSTA

Se o volume de embarcac;oes aumentar
entao os impactos tambem serao maiores.
Ou sera que a Riversdale tera esta via
dedicada?

Jennifer Garvey, Riversdale
Em qualquer via de comunicac;ao a politica do
Governo, nao sao monop61ios tanto estradas come
linha-ferrea sao de uso aberto aos terceiros. Se
houver outro utilizador mineiro, eles terao que realizar
o Estudo de lmpactos cumulativos do seu uso.

iva

Lino Manuel, Centro Terra Viva
Sugere que se aprofunde estes aspectos
porque ha projectos semelhantes,
propostos e aprovados pelo Governo de
viabilidade de transporte de minerais
dedicados.
Lino Manuel, Centro Terra Viva
Moc;ambique necessita de investimentos e
a Riversdale vai explorar uma riqueza que
e o carvao. Mas tambem o rio Zambeze e
uma riqueza para os moc;:ambicanos e
sendo uma riqueza tern que ser usada de
uma forma racional.
Vejo barcac;a de 20 mil toneladas e de
certeza vai criar remoinhos na agua que
vao turvar a agua, vamos ter um rio turvo
todo dia e ha animais que vivem la e que
precisam de ter agua limpa e vegetac;:ao
que precisa de luz solar.
Quais sao os contactos que a Riversdale
tern com as outras operadoras? Existe
alguma possibilidade de parcerias? Ja
existem aproximac;:oes e se foram
totalmente negadas essas aproximac;:oes
ate ao ponto de embarcarem por essa
alternativa do rio? Ou a alternativa do rio e
mais rentavel?

Kamal Govender, ERM

E uma preocupac;:ao e um dos estudos que ira ser
realizado e sabre o efeito da turbides mas o rio ja
leva muitos sedimentos. E natural que a dragagem
aumente essa turbides na secc;ao do rio que estiver a
ser dragada, nos 50 metros de largura que estiverem
a ser dragados.
Jennifer Garvey, Riversdale
Estamos em contacto e ja falamos com CFM, com a
Vale, outros titulares mineiros, com o Ministerio dos
Transportes, como o Ministerio dos Recursos
Minerais e outros intervenientes no processo a
procura de todas as formas para aproveitar o recurse
que estamos a explorar e que fomos licenciados para
explorar. Estamos a trabalhar em conjunto.

Hassane Abechande, Aurecon

ENCERRAMENTO
Rumo a finalizac;ao do encontro, Victor Hugo Nicolau agradeceu pela presenc;:a e
participac;:ao da audiencia em nome dos consultores e do proponente, tendo convidado a
mesma a manter o contacto com o Consulter para a apresentac;ao de quaisquer questoes
adicionais sobre o projecto e o processo de AIA. E deu por encerrada a reuniao.

Preparado pela lmpacto, Lda
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE - RIVERSDALE
Partes lnteressadas ou Afectadas - Cidade de Maputo

Ministerio para a Coordenac;:ao da Acc;:ao
Ambiental
Ministerio das Pescas
Ministerio das Obras Publicas e Habitacao
Ministerio do Plano e Desenvolvimento
Ministerio do Turismo
Ministerio da Eneraia
Ministerio da lndustria e Comercio

Praca do Municfoio, 152, Matola

Governo da Provincia de Maouto
Conselho Municioal da Cidade de Maouto
Direcc;:ao Nacional de Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental

Av. Acordos de Lusaka, 2115

21466245

Direccao Nacional de Gestao Ambiental

Av. Acordos de Lusaka, 2115

21465622

Direcc;:ao Nacional de Planeamento e
Ordenamento Territorial

Av. Acordos de Lusaka, 2115

21485275

21469208

21302555

21321804

21466245

827505955
ahoo.com.br

Direccao Nacional de Areas de Conservacao
Direccao Nacional de Aaric:ultura
Direccao Nacional da lndustria e Comercio

Praca dos Her6is Mocambicanos
Av. Josina Machel, 57, 1°

Direcc;:ao Nacional de Terras e Florestas
(dinaaeca

Av. Josina Machel, 537

Preparado pela lmpacto, Lda
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Direci;ao Nacional de Habitai;ao e
Urbanismo
Direccao Nacional do Trabalho

I dinahu@zebra.uem.mz,
I Praca 25 de Junho, 709

Direccao Nacional de Minas
Direc ao Nacional de Geolo ia
Direc ao Nacional de Ener1 ia Electrica
Direc ao Nacional de A ua1s
Direci;ao Nacional de Transportes e
Su erficie
MISAU - Depto de Saude e Higiene
Ambiental
MTRANSECOM - Direci;ao de Economia e
lnvestimentos

info@dnm.gov.mz,

I

21322447

I

I

827999380 I tjielchilaule@gmail.com
dngeologia@teledata.mz,

I

21312082 I

21429216 I

824134170 I dmilisse.dna@tvcabo.co.mz

I

21310902 I

21305240 I

I lnomboroCWdnaouas.oov.mz

I

21305832 I

21305832 I

821398510 I filioemueio@vahoo.com.br

Av. Eduardo Mondlane, 1008

I

21310281 I

21310281 I

823233920 I xadomi @va hoo.com.br

Av. Martires de lnhaminga, 336,

4°, no M. Trans. Comun.

Av. Fernao de Magalhaes, 34, 1°
Andar
Av. Aoostinho Neto, 70, r/c
Rua da Se, 2; Rua jose Mateus,
ue

847685574

21323112

Pra a 25 de Junho, 380
Av. 25 Setembro, 1218, 3°
Av. 25 de Setembro, 942, 6°
Av. Martires de lnhaminga, 336,
4°, no M. Trans. Comun.

Administracao Nacional de Estradas
Institute Nacional de Petr61eo
Fundo de Fomento Mineiro

dinahu@teledata. mz,

21300851
21323112

Av. 24 Julho, 2341 , 3°
Av. 24 Julho, 2351, 6°

55

21430894
21466679
21308906,
21320935
21481500
21431921,
21480900

I

823193770,

21430903

I 823179340

retagi@cfmnet.co.mz,
adfondo@.tvcabo.co.mz
delega. maputo@.teledata.mz
Carlos.zacariasCaJ1np.qov.mz
lamado@.edm.co.mz

21486131
21480916

823085540

comercial@tdm.mz,
nhabanoa@tdm.mz

ARA-Sul
Institute de Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala (IDPPE)
lnstituto de lnvestigacao P13queira (llP)
Administracao Maritima (ADMAR)
lnstituto Nacional de Hidro!~rafia e
Navegacao (INAHINA)
Institute Nacional do Mar (INAMAR)
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lnstituto Nacional de Metereologia (INAM)
lnstituto Nacional de Gestao de Calamidades
(INGC)
FIPAG
Comando Provincial da PRM
cpi@cpi.co.mz,
amacamo@cpi.co.mz,
Mmendonca@coi.co. mz

Corridor Sands Lda
Hidroelectrica de Mohanda Nkwua
Emoresa Nacional de Hidrobarbonetos
ue

Rua Comandante Moura Bras, 27,
Maouto
Av. 25 de Setembro, 270, 1° andar
(Time Sguare}
Prac;a dos Trabalhadores, 9, 6°
andar

Petromoc e Sasol

Av. 25 de Setembro, Edif JAT I,
420, 2° andar

Petronas Carioali Mozambique

Av. 25 de Setembro, 1230, Bl 5, 6°
andar

Matola Gas Comoan

Rua Tenente General Osvaldo,
169 (Consultee)

21225500

I

21302910

I

21300029

21302409

I 21486086/7

corridor.sands@bhobiliton.com

21324808

enhexolo@virconn.com

21300029

zebra.uem.mz

21301810,
21328381

21360278,
21306301

I

21225509

I

21302409

I

21486086

Marta. henriques@sasol.com,
823067050 I hmadeira@oess.co.mz
tania .andrade@oetronas.co.mz

823011490,

ue
Ninham Shand
Kenmare Moma Minin

CDM-Companhia de Desenvolvimento
Mineiro

Preparado pe/a /mpacto, Lda

Av. 24 Julho, Edif. Cimpor, 7° A

21489900

21489903

Av. Martires da Machava, 995
Rua Chuindi , 67, r/c

21495975
21494921

21495976
21499731

Rua Jose Mateus, 27, 2°; Av.
Keneth Kaunda, 609
Rua Demanda, 75

21499072
21326256

Av. 24 de Julho, 1895

21427692

21490160
21326258
21428921,
21306693

I

I 823019586

rio.doce@cvrd.co.mz,
riodocemocambique@tvcabo.co. mz,
camilla.lott@cvrd.co.mz,
clionicia.oaw@cvrd.co.mz

823110900 I ninhamshand@shands.co.mz

riotinto@riotinto.co. mz

101

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAr;Ao PUBLICA

Comoanhia Mineira do

I Av. Eduardo Mondlane, 1547, 1°

Gile~

ue

FNP - Forum oara a Natureza em Periao
GTA - Gruoo de Trabalho Ambiental
Justica Ambiental
FEMNCentro Nacional de Prodw;:ao Mais
Limoa
CTV - Centro Terra Viva
Museu de Hist6ria Natural
UICN - Uniao Mundial oarai Natureza
Banco Mundial
WWF

Rua Comandante Augusto
Cardoso, 58, r/c
Av. Fili e S. Ma aia, 528, 2°
I Av. 24 Julho. 2096, 6°

Av. Eduardo Mondlane/Rua
Roberto Carlos, 83, 2° A, F 6
Rua General Pereira de Eca
Rua de Marconi, Predio 110, 1°
andar
Rua Valentim Siti, 402
Rua D, 27, Bairro da Coo
Praca Travessia do Zambeze
Av. Francisco M.Castro, 23, r/c
Av. Kenneth Kaunda, 1224
Rua D. Joao IV, 213,
Sommerchield

I

21314099 I

21314099

21305077 ' 21321370 21310698
21314566

21308924
21493102

21308925
21493049

21496668
21417051

823235040,
21418728 I 823867951
mail. com

21483121

21490970

AMODECA-Associa9ao Mo9ambicana para o
Desenvolvimento da Comunidade e Meio
Ambiente

Mediacooo - Jornal Savana
RTP Africa
Soico -STV
TVM

Preparado pe/a lmpacto, Lda

823122250
amodeca@gmail.com,
alceumonica<@vahoo.com.br

Rua Pero Anaia, 248
Rua Timar Leste, 108
Av. 25 de Setembro, 154
Rua da Radio

21302402
21497343
21315217
21308117

21302402
21497347
21301865
21308122

tvm@tvm.co. mz
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Universidade Pedag6gica
Universidade Eduardo Mondlane
Universidade Tecnica de Mocambique
lnstituto Superior Politecnico
Institute Superior de Ciencias e Tecnologias
de Mocambique

Preparado pela lmpacto, Lda

Av. 24 Julho/Clinica 222
21470996

823854060,
845732210,
824195370
824261450

helderguilamba@yahoo.com. br,
vdchichambe@yahoo.com.br,
dercioluisroia<@vahoo.com. br
lucioon hamundo(@vahoo.com. br

-
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO NO RIO ZAMBEZE RIVERSDALE
Partes lnteressadas ou Afectadas - Cidade de Tete
lnstitui~ao

I

Governo Provincial de Tete
Conselho Municipal da Cidade de Tete

Contacto

Av. Kenneth Kaunda, 252-22440; fax 252-22439
Av. Eduardo Mondlane, 252-22900
Fax 252 - 24229

Secretaria Permanente

I Direc9ao Provincial dos Recurses Minerais e
Ener ia
Direc9ao Provincial da Agricultura
Servi9os Provinciais de Florestas e Fauna Bravia

I Servi9os Provinciais de Geografia e Cadastro

I

I

Servi as Provinciais de Pescas
Direc9ao Provincial da Coordena9ao da Ac9ao
Ambiental
Direc ao Provincial das Pescas
Direc ao Provincial do Trabalho
Direc9ao Provincial dos Transportes e
Comunica 6es
Direc9ao Provincial da lndustria e Comercio
Direc9ao Provincial de Saude

Rua 3 de Fevereiro, Tel. 252-23015
Fax. 252 - 24020
Av. Da Liberdade, Ex-Predio GPZ, Tel. 25222012, Fax. 252-22015
Edificio GPZ, Tel. 25223958
Fax. 252 - 24225
Av. 3 de Fevereiro, 25223958
Fax. 252 - 23409
Av. Da lndependencia, Tel. 252-22594
Fax. 252 - 23176; 82-3922812
Bairro Fili e Samuel Ma aia 252-24594
Av. Julius Nyerere, 252-24266
Av. Eduardo Mondlane, Tel. 252-24177
Fax 252 23639
Rua Macombre, Tel. 252-24311
Fax 252 -23502

Av. Eduardo Mondlane, Tel. 252-23400
Direc ao Provincial do Turismo
Direc9ao Provincial das Obras Publicas e
Habita ao

Institute Nacional de Gestao de Calamidades
Administra9ao Nacional de Estradas

I ARA -

Zambeze

Av. Eduardo Mondlane, 252-22588

Av. Eduardo Mondlane, 252-22538
Estrada Nacional 103, Bairro Materna, 25220104
Prolongamento da AV QUA, Bairro Francisco
Man an a, 252-20200
Av . da Liberdade, Tel. 252 - 23907
Fax 252 - 23908

ARA- Centro

Institute Nacional de Hidrografia e Navegacao
INAHINA
Institute Nacional do Mar INAMAR
Comando Provincial da PRM
Institute Media de Geolo ia e Minas
Preparado pela lmpacto, Lda
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I

Radio Moc;:ambique

Av. Eduardo Mondlane, 25223171/4; 252-23172

Jornal Noticias

Av. 24 de Julho, 22166

I--------------------------------------+-'------'-----------------------------------1
activo
SIRT- Sistema de Radio e Televisao de Tete
UICN
WWF
Associac;:ao dos Produtores Agricolas do Vale do
Zambeze

Uniao Provincial dos Cam oneses
Hel A e
Monaso
Medicos Sem Fronteiras
Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA
Forum Provincial das ONG's de Tete
Visao Mundial
Gondwana

I Electricidade de Moc;:ambique
Caminhos de Ferro de Mocambi ue
FIPAG
CPI
Em resa do Vale do Zambeze
GPZ
Petromoc

82 3857276, eliemcheiro79
ahoo.com.br
Av. 24 de Julho, 25222910
Bairro Chindodzi, 25224673
Av. 25 de Junho, 25222834
Rua Unidade Africana, 25223208
Av. Eduardo Mondlane, 252-22340
Av. Kenneth Kaunda, 25223569
Av. 25 de Junho, 252-29009
Estrada Nacional 103, 25220007
Av. da Liberdade, 252-23488
Bairro Josina Machel, 825272940
Tel. 252 - 23031
Fax. 252 -23239
Av. da Liberdade, 252-22804

Av.
Av.
Av.
Av.

Kenneth Kaunda, 252-22333
Eduardo Mondlane, 252-22222
25 de Junho, 25224670
Eduardo Mondlane,

ue
Minas de Moatize
ue
ue

Universidade Cat61ica de Moc;:ambique

Estrada Nacional 103, 25227000
Av. da Liberdade, 252-24733
Bairro Chin ondzi, 252-2001 O
Bairro Chin odzi, 252-20036

Bairro Josina Machel, Av. da Liberdade, 25224986; 84-3988429

erior Politecnico de Tete

Administrac;:ao do Distrito de Moatize
Conselho Munici al do Distrito de Moatize
Posto Administrativo de Ben a
Administra ao do Distrito de Mutarara
Posto Administrativo de Doa
Posto Administrativo de Nhama abue
Preparado pela lmpacto, Lda
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I Posto Administrativo d.e lnhangoma
Administrac:;ao do Distrito·de Chanaara
, Posto Administrativo de Chioco
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DO CARVAO NO ZAMBEZE RIVERS DALE
Partes lnteressadas ou A'fectadas - Cidade da Beira

Governo da Provincia de Sofala

Secretaria Permanente Provincial
Conselho Municipal da Bei1·a

Direcc;ao Provincial para a Coordenac;ao
da Acc;ao Ambiental
Direcc;ao Provincial dos Recursos
Minerais e Energia

I Ana Conguana

I

I
J

Daviz Simango

Servic;os Provinciais de Geografia e
Cadastro
Direcr;ao Provincial dos Transportes e
Comunica96es
Direcc;ao Provincial da lndListria e
Comercio
Direcr;ao Provincial das Obras Publicas e
Habitac;ao

Rua Major Serpa
Pinto, 2° andar
Predio do Governo,

30
Prac;a do Municipio,
Av. Eduardo
Mondlane, 1292

I

23322000

23329826
23324123,
23329709

Mauricio Xerinda

Ussene Vasco

Direcc;ao Provincial de Agricultura
Servic;os Provinciais de Florestas e
Fauna Bravia

I Predio do Governo,

Predio do overno 7°
Predio do Governo,

23324071

12°

23322693

Predio do Governo,

50

R Correia de Brito,
Maria Auqusta

314

Julio Pacheco

50

23329556
23320674

Predio do Governo,

10°

I
82546315
0

82156080

2335436
6 I jjpachecosuzi@yahoo.com.br
2332618
1 I Dptc.sofala®teledata.mz
2332778
1 I dpictsofala@teledata.mz
2332528
4

23323716

82528622
5

90

23327282

Rua Gov. Augusto
Castilho

23325284

2332982
6
2332970
9
2332407
1

0

Predio do Governo,

2332402 I gab/govsofala@teledata.mz
3

82568493
0
82404381
2
82383164
0

23354366

Predio do Governo,
Joel Tomas

I

2335436
6

ahoo.com.br

Direccao Provincial das Pescas
Direccao Provincial do Trabalho
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Direcc;ao Provincial da Mulher e da Acc;ao
Social
Direcc;ao Provincial de Educac;ao

2332655
0
2332269
3

Rua Antonio Enes,

23324383

498

23322889
Mateus Ribawe

Direcc;ao Provincial de Turismo
Direcc;ao Provincial de Saude
Direcc;ao Provincial do Plano e Financ;as

Predio do Governo,

Comando Provincial da PRM

Av. Samora Machel,

23325160

10

6232

Institute de Comunicac;ao Social

2332291
3
2332250
8

Predio do Governo,

40

I R Costa Serrao, 20,

I

Gabinete do Planeamento do Zambeze
GPZ)
ARA-Centro

20

Angelo Pereira
I

I 23324585

I

Rua Mq Several, 272

23326801
23311487

Rua Sancho de Tear,

23324170

2331148
7
2332416 angelopereirabio@yahoo.com. br,
3 ara.centro@teledata.mz

82589576

67

Institute de Desenvolvimento de Pesca
de Pequena Escala (IDPPE)
Institute de lnvestigacao Pequeira (llP)
Administracao Maritima (ADMAR)
Institute Nacional de Hidro~1rafia e
Navegacao (INAHINA)
Institute Nacional do Mar (INAMAR)
Institute Nacional de Metereologia (INAM)
Institute Nacional de Gestao de
Calamidades (INGC)

I

I R Companhia Moc;.,
2230

I

23327654 1

I

2332765
4

Posto Administrative de Chiramba
Administracao do Distrito de Caia
Posto Administrative de Caia
Posto Administrative de Murraca
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Posto Administrative de Sena
Administracao do Distrito de Marromeu
Posto Administrative de Marromeu

Electricidade de Mocambique (EDM)

Av. Martires da
Revolw;:ao, 1246

Caminhos de Ferro de Mo<(ambique
(CFM)
Telecomunicacoes de Mocambique
TOM
ANE - Deleaacao Provincial de Sofala

CPI
FIPAG

Fundacao Carr

Franziska
Steinbruch

23321034

R Ma·or Ser a Pinto
Auto Estrada

23324627
23301636

WWF

Jose Chiburre

I Rua Marques do
Soveral, 969

2332464
6

I 23313060

I

23320184

I
2332226
7
2331198
0

23311982
2

Av. Poder Popular, 1°

I andar

I 23311707

23311709 1

Prac;:a dos
Trabalhadores, 4

Av. Martires da
Revolu~ao, 1452
Rua Dr. Eduardo
D'Almeida, 51

Companhia do Pipeline Moc;:ambique Zimbabwe (CPMZ

I

23320346

82388587
0

2332034
6

82597769

2331122

I franziskas@carrfoundation.org
jchiburre@wwf.org.mz

Runninarivers
Porto da Beira
Marromeu Whetland Complex
ORAM
Ku Ii ma

Edite Cunhete
Manuel Zernba
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R Pe America,
Macuti, 413

23311221
23328316

0

2

82524667

2332831
6

2

orarnbeira@teledata.mz
m.zemba@yahoo.com.br
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Forum Provincial das ONG's de Sofala

Tiaao Lidimba

UICN
Action Aid
Liaa Mocambicana dos Direitos Humanos
Cruz Vermelha de Mo9ambique

Rua Mouzinho
Albuquerque, 192
Rua Capitaes de
Sena, Palmeiras II,
148, r/c
Rua 7, Maquinino,
659,2°

23320175

Rua Gen Vierira
Rocha, 526, 2°

23322614

Rua Mere Amada,
336

23312102

0

23324337 I

I Micas Pacule

Rua Gov S Sousa
I Pinto, 135

Universidade Eduardo Mondlane

I

Radio Moc;ambique
Televisao de Mo9ambique

Alberto Marambe

I
Pedro Tomas

ue
Noticias
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I Almeida, 737

Moises Wetde
l=rl11,;:arrln

4

I

I inacio.alexandre@actionaid.org
liga.dh.beira@teledata.mz

23325030

RD. Francisco
Universidade Pedaa6aica

I 82844828 1 2331210 I tiago.lidimba@iucn.org

23327573
23312050

R Artur Resende, 658
Rua Major Serpa
Pinto, 1° andar
R Dom Joao de
Mascarenhas/R Major
Serpa Pinto, CP 81

23325756
23325006

Rua Costa Serrao, 85

23323033

82466241
0

2332511
2331205
0
2331152
0

82560597
0

8256437~

82858089
0

8240455~

I micaspacule@yahoo.com.br,

O updfbeira@teledata.mz

I uem.fdireitob@teledata.mz

I

2332500
6

I tvmbeira@teledata.mz,

I

2332851
1

I Eduardosixpence1@yahoo.com.b

ptomas83@yahoo.com.br
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SGS - Sociedade Geral de
Suoerintendencia

Hava Abdulrazak

264

GAPI , SARL

Domingos
Chissanche

Rua Peder Popular,
200, Beira

Nucleo Pr6-ambiente da Faculdade de
Direito/UEM
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Av. Poder Popular,

Stella Santos

23302104

84343536
6

23322794

82388974

a

82501350
0

2330210 Hava.Abdulrazak@sgs.com
3
2332293 gapi.beira@teledata.mz
7
2330273
7 ioastella@hotmail.com
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DO CARVAO NO ZAMBEZE- RIVERSDALE
Partes lnteressadas ou Afectadas - Cidade de Quelimane

Governo da Provincia da Zambezia
Secretaria Permanente Provincial
Conselho Municipal da Ciclade de Quelimane

Francisco ltae
Meaue

Av. Josina Machel I Av. Marainal

24212368,
212843

Av. Josina Machel

24212329,
213216
24212536,
214569

Direcc;ao Provincial para a Coordenac;ao da
Accao Ambiental
Direccao Provincial de Aaricultura
Servic;os Provinciais de Florestas e Fauna
Bravia
Servicos Provinciais de Geoarafia e Cadastro

Direccao Provincial
Direcc;:ao Provincial
Eneraia
Direccao Provincial
Direcc;ao Provincial
Comunicacoes
Direcc;ao Provincial
Habitacao
Direccao Provincial
Direcc;ao Provincial
Social

da lndustria e Comercio
dos Recurses Minerais e

163,1° Av Samora Machel
Av. Samora Machel
Av Paulo S Kankhomba
Av. Her6is de Libertacao Nacional
Rua Marien N'Gouabi
Av. 7 de Setembro

24212288,
212082

24215215

213090
2421 34 43 I 2421 44 73
24214208
24213689,
212740
24214183

do Turismo
de Transportes e
Av. Samora Machel

24212792/77

Rua da Resistencia

24213995

das Obras Publicas e
do Traibalho
da Mulher e da Acc;ao

Direcc;ao Provincial de Sa1.'.Jde
Direcc;ao Provincial do Plano e Financ;as
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Gabinete do Plano de Desenvolvimento da
Reaiao do Zambeze
Gabinete de Estudos da Provincia de
Zambezia
ARA- Centro
lnstituto de Comunicac;ao Social
lnstituto Nacional de Metereologia (INAM)
Comando Provincial da PRM
lnstituto de Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala (IDPPE)

936,r/c Av 1 Julho

2421 61 47

Palacio das Reoarticoes
67,r/c R Sancho Tear

24213052
2332 41 68

601 R Resistencia

2421 52 44

2421 63
69
2421 30
52
ara.centroocuteledata.mz

lnstituto de lnvestigacao Pequeira (llP)
Administracao Maritima (ADMAR)
Institute Nacional de Hidrografia e Navegacao
(INAHINA)
lnstituto Nacional do Mar (INAMAR)
Institute Nacional de Gestao de Calamidades
(INGC)

eia
Posto Administrativo de Mooeia-sede
Administracao do Distrito de Chinde
Posto Administrativo de Chinde-sede
Posto Administrativo de Luabo
TDM
2421 52

ANE - Deleaacao de Quelimane
EDM
CPI
CFM
FIPAG
ue
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Av. Marginal, Predio Emose, 1°
andar
Av. Eduardo Mondlane, 186

ht Service

Pr Bulha, 1° Av Her6is L Nacional
27 4 Av Aaostinho Neto
1017 Av Julius Nverere

Action Aid
World Food Proaramme
Save the Children
Visao Mundial

24212265,
213133
24216034
2421 41 71

2421 21
34

ue
Associac;:ao Comercial e Industrial da
Zambezi a
Centro de Divulaacao e Educacao Ambiental

WWF
UICN

6aica
Universdade Politecnica
ue
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ANEXO 2:
Anuncios Publicados nos Jornais
Noticias e Diario de Mo~ambique
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l'ROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO.RJO ZAMBEZE·

i.do,
~OS

Convite para reuniao de Apresentacao do Projecto ·

I d.c
:tlA

I

'IKU',

'l"e

que

:esti
Q~
~iJC·

elro

408~

lilli

A Riv.ersdale Mining Limited (RML), atraves da sua ~u~slaiana. a River~rlale Mo¢amb.ique Umitada, recebeu a alneuigao de
uma ~~ mineira (3~65C) para ael!plora~o de carvao a ceu ab·er.ip na localkf~ge de Benga, Oistilto de t~o~tlze, na
Provlncia de Te.te. o qstudo de lmpacto Aml>:ental d~ Proj~to de CtwD.Qde Benga !Pl fa realizedo e aprovado pejo MICOA,
tendQ a respecliva Ucenira Amblen{C!I {Ueeri~a 01120t0) .sido emittda: ~m paratek>, .fol r~1mzado e aprova<lo pelo MICOA o
Es\udo de tmpacto Ambiental do Projecto da cehlrat Ter'mlca de Beng·a cjue val utlllzar um dos produtos de. carvao
minera~s Benga para a produ¢o de energia el~ctrfca_. estaAdo penden!e a emlss~o da 'respeciiva Llce~a AmblentaJ.

l

'

;

em

Para fizer chegar o carvao exlralao aos mercados interilacionars toma-se necessMo encootrar solt1¢es logi~as
adequadas. f.s pptencials rotas de e.'(porta~o incluem (i) a Linha de Sooa e:o Porto d~ra.elra, (ii) o·PortO ~.Naoala e~IQ o
T(ansporte flul/ial, por barca~as, atraves do Rio Zsmbeze, desde-Benga, na Provtncia de Tf:!le, ate ao Ch~nde, na Provlrida
da Zambeiia, numa dlstam:ia de apro~madamente 500 km.
'
.·
·
·

.:

~
.\

A Rivers<fale deslgno..1 a Environmental Resources Management (ERM) e a lmpaetp Lda, para efuctua·r a Avalla~o de
lmpacio .AsnbientaJ e Sceial (AIAs} do Proj~t<> de Transp6rle Fluvlal de CaMo ~a Ri~dale no· Rio Zambeie, ~e "o
presente se em:ontra em fiiJse' de e.studo <lo·~r6-viabilldade, como parte do ProceSSQ de AIA.
·.
Deste modo, !nforma-se que para efeltos Ile apresen~o do·Pr<>jecto as Partes lrrleressadas e Nettadas, serAG reanza~as
reunioes p{iblicas abortas nas Cidades de Tete, Ouellmane, Beira e Maputo,oonronne abahco especificado:

Cig2de de Tetei

Cidade da Befr2:

~j1f.ade de a111Jimana:

Data: 02/04f201 O·
Hora: 8 - 11 horas
Locat Hot61 Zambeza

Data: 05/041201 G
Horn: 13 - 16 hon~s

Data; 06/04/2010
Hora: 9 - 12 horas
Local: Hotel Chuabo

local: Hotel Tivoli

~idade de ~,a~uto: .· .

·· ~

,,.,

Dala.: 0Sl0412Q10
HQra: 9 • f2horas
Local: Hotel VIP

.A Ri'lersdale Mo9amoique, Lda, tern o prazer de convidar a todas as partes interessadas E! arecta0as· pe!o projecto, a
par1icipar nas reuniQ.es de consulta Jiiblica ea mani~estar o.seu lnteresse em acomp.anhar o

processo.

'.

I

•

·,

'

Para esclarecimflnlos. par favor comactar a lmpaclO Lda, Att: sandra Fernandes, atrave$ do endereQO .
sfemandes@impacio.co.mz ou peto i6letooe +2§8 21499536, Fax +255 21493-019 Tele!lWvel: +2~ 82 ·

ou
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PUBLICID~DE

-----------------....,,....------ -~:.

"-:

. ,...;·.,.,._;:·~< ,_:_
' ,~ : .. : .
- .- .~ . -~-... ..

"' •:?,.'.'
'

.:

RIVER30ALE

PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO
~ ·RIVERSDALE NO Rl.O ZAMBEZE
·convite .para reunia:o de Apresentapao do Projecto
A Riversda~ M~nlng Ll_
mi.ted (RML), atraves ~a sua ~Si9!4ti~, a ~iver~e ~ogamblq~e IJ~~.
reoebeq ~ atnbul9ao ~ uma coooessao mineira (3365C) pa~ a .explqra~ao. de cal'Vao a ceu abetto na
"loc!'llklade de B.eriga, Olstrtto cle.~oatiie, na Provfno"' de Tete. 0 c~dO-~e: finpaoto.Ambl~ntal.dq. P.~ojecto
de'C?arvA;o da- B~ fol f4 n:ializa~o e.ap~ado pelo ~IOOA, tendo ~ reap®tiva-U~·a Ambleh 8J {~~~
01/20:10) sldo enuti~ Em.paralelo, fol reallzado e ap1"9Vado pelo.MICqA o-E.studo de l~qtoAmbl~n.tal
<;to Projecto da Central Terin1<;a d~ Ben~ qua val utilizar um.dos prp(;futos .de carv~ minerad0s e~ l:).enga
para a 'pro<h.19Ao de energla eltlotrlca, estando penClente a .~missao da respecilva Lloenita Am~ental.

•

' Pa~ fa.zer 1Jhegar o ca.~ao ~raido aos mercados i~acionais toma:se necessas:io enco~taf'S(),_1J90es
1.ogist~a$ adequadas• .,..,~ p~teociais f"Qtas de export~<> i11C;luern (i) ~ ~ha dti $en,_ ~ 6 Po~q ii~ Bei~!
(!i) o Porto ~e Nacala e (111):9 Tr~sporte ffuvial, por barca~s. ~trav~~ d9 Rlo - Zambe~e. d~sd~ ~ga, "~

f?rovtncla de Tete, atl! ao Chlnde, na Pr:ovrncla da Zambezra, numa dlsta1=1cla de aproximadamen1e 500
km.
A Rlversdale d.eslgnOlj a Environmental Re$0Urce~ Managemenl(ERM)~ a lmpa~o Lda_.par~ ~fecl\Ja~
a Avafiai;io de lmpactoArnbiental e Social (AIAS) do Prqjecto de Transporte Ftuvlal de CarVAo da Rlversdale
no Rio Zambeze, qua no presente se encontra em fase de estud6 de pr8-viabllidade, oomo port& do
Proces~o de AtA.
·
Oest& modo, inform.a-SS qve para efeitos de apresenta~o do Projecto as Parte.s lntere&S~das e
Afectadas, sel'lo realtzadasf9Un~~ publteas abertas nas·CidactoS·de·t*. Queffmane, Belra ·eMaputo,
conforme abaixo espt!!clflcado:
·
. Cldade de Tete:

Data: 02/04/201.0
Hora: 8 • 11 hqras
LQCal: Hotel Zambeze

CldQOe da Befra;

!tl<liKle de Queliinsne;

Cjdade de Maputo.:

Data: 051()412010
Hora: 1~ -16 horas
Local: Hotel TIVOii

Data: 06/04/$.10
Hora: 9~12-·horas -

Data:· OB/()4/201 o
Hora: 9 • f 2 hora(>
L<Xtal: Hotel VIP

Locai: ·Hotel Chuabo

. A RIVetsdale M~ambique, Lda, tern o prazer de convidar a toda$· a$ partes 1nt~ssadas e afectad,as
ptllo projeocto. a participar na$ reuni5es de consolta pllbllca ea manffestar o sw intereSSEI em aoortlpanhar

eprocesso.

·

Para esolarecimentos, por favor contactar a lmpacto Lda, Att: Sandra Fernandes, atrav~ 'do ende~.o
sfeman@sOjrm)gicto.co.mz ou pelo Tdefone -t258 21499636, Fax +258-21490019 au Telem6vel: +258
82 304~Bso.
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ANEXO 3:
Modelos de Cartas-convite para as
Reunioes de Consulta Publica
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- FASE DE PRE-EPDA -
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Ref. Impacto.C.567/09
Maputo, 16 de Setembro de 2009
Para:

Sofala

Ass unto:

Convite para reuniao de Consulta Publica do Projecto de Transporte de Carga
com Lanchas no Rio Zambeze.

Ex.mo/a Sr./Sr•.,
A empresa Riversdale tern uma concessao mineira de carvao na Localidade de Benga,
distrito de Moatize e pretende iniciar a explorac;ao a partir de 2013. Para exportar o carvao
de Benga a Riversdale esta a investigar a opc;ao de transportar o carvao via Chinde para um
terminal oceanico usando lanchas ao longo do Rio Zambeze.
No ambito do processo de Consulta Publica a Sociedade Civil, como parte integrante da
Avaliac;ao de Impacto Ambiental, serao realizadas reunioes de Consulta Publica nas cidades
de Beira, Tete e Quelimane.
Assim, vimos por meio desta convidar V. Excia. a participar na reuniao de Consulta Publica
de 21 de Setembro de 2009 na cidade da Beira, a qual tera lugar no Hotel Tivoli, das 9 as 12
horas. Tern como objectivo apresentar o resumo do Ambito das Operac;oes do projecto, que
segue em anexo.
Agradecemos a confirmac;ao da participac;ao atraves dos contactos abaixo indicados ate o dia
18 de Setembro de 2009.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. Impacto.C.567/09
Maputo, 16 de Setembro de 2009
Para:

Tete

Assunto:

Convite para reuniao de Consulta Publica do Projecto de Transporte de Carga
com Lanchas no Rio Zambeze.

Ex.mo/a Sr./Sr•.,
A empresa Riversdale tern uma concessao mineira de carvao na Localidade de Benga,
distrito de Moatize e pretende iniciar a explora<;ao a partir de 2013. Para exportar o carvao
de Benga a Riversdale esta a investigar a op<;ao de transportar o carvao via Chinde para um
terminal oceanico usando lanchas ao longo do Rio Zambeze.
No ambito do processo de Consulta Publica a Sociedade Civil, como parte integrante da
A valia<;ao de Impacto Ambiental, serao realizadas reunioes de Consulta Publica nas cidades
de Beira, Tete e Quelimane.
Assim, vimos por meio desta convidar V. Excia. a participar na reuniao de Consulta Publica
de 22 de Setembro de 2009 na cidade de Tete, a qual tera lugar no Hotel Zambeze, das 8 as
11 horas. Tern como objectivo apresentar o resumo do Ambito das Opera<;oes do projecto,
que segue em anexo.
Agradecemos a confirma<;ao da participa<;ao atraves dos contactos abaixo indicados ate o dia
18 de Setembro de 2009.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. Impacto.C.567/09
Maputo, 16 de Seternbro de 2009
Para:

Quelimane

As sun to:

Convite para reuniao de Consulta Publica do Projecto de Transporte de Carga
corn Lanchas no Rio Zarnbeze.

Ex.mo/a Sr./Sra.,
A ernpresa Riversdale tern urna concessao rnineira de carvao na Localidade de Benga,
distrito de Moatize e pretende iniciar a explorac;ao a partir de 2013. Para exportar o carvao
de Benga a Riversdale esta a investigar a opc;ao de transportar o carvao via Chinde para um
terminal oceanico usando lanchas ao longo do Rio Zarnbeze.
No arnbito do processo de Consulta Publica a Sociedade Civil, corno parte integrante da
A valiac;ao de Irnpacto Arnbiental, serao realizadas reunioes de Consulta Publica nas cidades
de Beira, Tete e Quelirnane.
Assirn, virnos por rneio desta convidar V. Excia. a participar na reuniao de Consulta Publica
de 23 de Seternbro de 2009 na cidade de Quelirnane, a qual tera lugar no Hotel Flamingo,
das 8 as 11 horas. Tern corno objectivo apresentar o resurno do Arnbito das Operac;oes do
projecto, que segue em anexo.
Agradecernos a confirrnac;ao da participac;ao atraves dos contactos abaixo indicados ate o dia
18 de Seternbro de 2009.
Atenciosarnente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. Impacto.C.583/09
Maputo, 18 de Setembro de 2009

Para:

Maputo

Assunto:

Convite para encontro de discussao do Projecto de Transporte de Carga com
Lanchas no Rio Zambeze.

Ex.ma Sra.,

A empresa Riversdale tern uma concessao mineira de carvao na Localidade de Benga,
distrito de Moatize e pretende iniciar a explorac;ao a partir de 2013. Para exportar o carvao
de Benga a Riversdale esta a investigar a opc;ao de transportar o carvao via Chinde para um
terminal oceanico usando lanchas ao longo do Rio Zambeze.
Numa primeira fase, com vista a informac;ao e envolvimento das partes interessadas e
afectadas sobre o projecto e recolha de suas percepc;oes em relac;ao ao mesmo, serao
realizados encontros dirigidos nas cidades de Beira, Tete, Quelimane e Maputo.
Assim, vimos por meio desta convidar V. Excia. a participar no encontro do dia de 24 de
Setembro de 2009 na cidade de Maputo, o qual tera lugar no Hotel VIP, das 10 as 12 horas. 0
encontro tern como objectivo apresentar o resumo do Ambito das Operac;oes do projecto,
que segue em anexo.
Agradecemos a confirmac;ao da participac;ao atraves dos contactos abaixo indicados ate o dia
23 de Setembro de 2009.
Atenciosamente,

Antonio Emflio Leite Couto
Director Geral
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Ref. lmpacto.C.177/10
Maputo, 22 de Man;:o de 2010

Para:

Tete

Ass unto:

Convite para reuniao de apresenta9ao do Projecto de Transporte Fluvial de
Carvao da Riversdale no Rio Zambeze

Ex.mo/a Sr./Sr8.,
A Riversdale

Mo~ambique

Limitada, recebeu a atribuit;ao de uma concessao mineira

(3365C) para a explora9ao de carvao a ceu aberto na localidade de Benga, Distrito de
Moatize, na Provincia de Tete. 0 Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Carvao
de Benga foi ja realizado e aprovado pelo MICOA, tendo a respectiva Licent;a Ambiental
sido emitida. Em paralelo, foi realizado e aprovado pelo MICOA o EIA do Projecto da
Central Termica de Benga que vai utilizar um dos produtos de carvao minerados em Benga
para a produ9ao de energia electrica, estando pendente a emissao da respectiva Licent;a
Ambiental.

Para fazer chegar o carvao extrafdo aos mercados internacionais torna-se necessario
encontrar solu96es logisticas adequadas. As potenciais rotas de exporta9ao incluem (i) a
Linha de Sena e o Porto da Beira, (ii) o Porto de Nacala e (iii) o Transporte fluvial, por
barca9as, atraves do Rio Zambeze, desde Benga, na Provf ncia de Tete, ate ao Chinde, na
Provf ncia da Zambezia, nu ma distancia de aproximadamente 500 km.

A Riversdale designou a Environmental Resources Management (ERM) e a lmpacto Lda,
para efectuar a Avalia9ao de lmpacto Ambiental e Social (AIAS) do Projecto de Transporte
Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze, que no presente se encontra em fase de
estudo de pre-viabilidade.

lnforma-se que esta em curse um Processo de Participa9ao Publica (como parte do
Processo de AIA) para apresentar o projecto as Partes lnteressadas e Afectadas. Neste
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ambito, serao realizadas reunioes publicas abertas nas Cidades de Tete, Quelimane, Beira
e Maputo.

Assim sendo, a lmpacto, Lda, tem o prazer de convidar V. Excia a participar na
reuniao de Consulta Publica que ira decorrer na Cidade de Tete no dia 2 de Abril de
2010, no Hotel Zambeze, das 08:00 as 11 :00 horas. A sua

presen~a

seria, para nos

muito importante.

Em anexo enviamos o Documento de Discussao do projecto.

Agradecemos a confirma9ao da participa9ao atraves dos contactos abaixo ate ao dia 31 de
Mar90 de 2010. Caso nao possa participar solicitamos que se digne considerar fazer-se
representar por um tecnico dessa institui9ao.
Sem mais de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e considera9ao.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. lmpacto.C.178/10
Maputo, 22 de Man;:o de 2010

Para:

Sofa la

Ass unto:

Convite para reuniao de apresenta<;:ao do Projecto de Transporte Fluvial de
Carvao da Riversdale no Rio Zambeze

Ex.mo/a Sr.IS~ .•

A Riversdale

Mo~ambique

Limitada, recebeu a atribui<;:ao de uma concessao mineira

(3365C) para a explora9ao de carvao a ceu aberto na localidade de Benga, Distrito de
Moatize, na Provincia de Tete. O Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Carvao
de Benga foi ja realizado e aprovado pelo MICOA, tendo a respectiva Licen<;:a Ambiental
sido emitida. Em paralelo, foi realizado e aprovado pelo MICOA o EIA do Projecto da
Central Termica de Benga que vai utilizar um dos produtos de carvao minerados em Benga
para a produgao de energia electrica, estando pendente a emissao da respectiva Licenga
Ambiental.

Para fazer chegar o carvao extraido aos mercados internacionais torna-se necessario
encontrar solugoes logisticas adequadas. As potenciais rotas de exportagao incluem (i) a
Linha de Sena e o Porto da Beira, (ii) o Porto de Nacala e (iii) o Transports fluvial, por
barcagas, atraves do Rio Zambeze, desde Benga, na Provincia de Tete, ate ao Chinde, na
Provincia da Zambezia, numa distancia de aproximadamente 500 km.

A Riversdale designou a Environmental Resources Management (ERM) e a !mpacto Lda,
para efectuar a Avaliagao de lmpacto Ambiental

e Social (AIAS) do Projecto de Transporte

Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze, que no presente se encontra em fase de
estudo de pre-viabilidade.

lnforma-se que esta em curse um Processo de Participagao Publica (como parte do
Processo de AIA) para apresentar o projecto as Partes lnteressadas e Afectadas. Neste
Preparado pela lmpacto, Lda
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ambito, serao realizadas reunioes publicas abertas nas Cidades de Tete, Quelimane, Beira
e Maputo.

Assim sendo, a lmpacto, Lda, tern o prazer de convidar V. Excia a participar na
reuniao de Consulta Publica que ira decorrer na Cidade da Beira no dia 5 de Abril de
2010, no Hotel Tivoli, das 13:00 as 16:00 horas. A sua presenca seria, para nos muito
importante.

Em anexo enviamos o Documento de Discussao do projecto.

Agradecemos a confirma9ao da participa9ao atraves dos contactos abaixo ate ao dia 31 de
Mar90 de 2010. Caso nao possa participar solicitamos que se digne considerar fazer-se
representar por um tecnico dessa institui9ao.
Sem mais de memento, subscrevemo-nos com elevada estima e considera9ao.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. lmpacto.C.179/10
Maputo, 22 de Man;:o de 2010

Para:

Zambezi a

Ass unto:

Convite para reuniao de apresentac;:ao do Projecto de Transporte Fluvial de
Carvao da Riversdale no Rio Zambeze

Ex.mo/a Sr.IS~ ..
A Riversdale

Mo~ambique

Limitada, recebeu a atribuic;:ao de uma concessao mineira

(3365C) para a explorac;:ao de carvao a ceu aberto na localidade de Benga, Distrito de
Moatize, na Provincia de Tete. 0 Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Carvao
de Benga foi ja realizado e aprovado pelo MICOA, tendo a respectiva Licenc;:a Ambiental
side emitida. Em paralelo, foi realizado e aprovado pelo MICOA o EIA do Projecto da
Central Termica de Benga que vai utilizar um dos produtos de carvao minerados em Benga
para a produc;:ao de energia electrica, estando pendente a emissao da respectiva Licenc;:a
Ambiental.

Para fazer chegar o carvao extraido aos mercados internacionais torna-se necessario
encontrar soluc;:oes logisticas adequadas. As potenciais rotas de exportac;:ao incluem (i) a
Linha de Sena e o Porto da Beira, (ii) o Porto de Nacala e (iii) o Transporte fluvial, por
barcac;:as, atraves do Rio Zambeze, desde Benga, na Provincia de Tete, ate ao Chinde, na
Provincia da Zambezia, numa distancia de aproximadamente 500 km .

A Riversdale designou a EnviiOnmantal Resources Management (ERM) e a lmpacto Lda,
para efectuar a Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental e Social (AIAS) do Projecto de Transporte
Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze, que no presente se encontra em fase de
estudo de pre-viabilidade.

lnforma-se que esta em curso um Processo de Participac;:ao Publica (coma parte do
Processo de AIA) para apresentar o projecto as Partes lnteressadas e Afectadas. Neste
Preparado pela lmpacto, Lda
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ambito, serao realizadas reunioes publicas abertas nas Cidades de Tete, Quelimane, Beira
e Maputo.

Assim sendo, a lmpacto, Lda, tem o prazer de convidar V. Excia a participar na
reuniao de Consulta Publica que ira decorrer na Cidade de Quelimane no dia 6 de
Abril de 2010, no Hotel Chuabo, das 09:00 as 12:00 horas. A sua

presen~a

seria, para

nos muito importante.

Em anexo enviamos o Documento de Discussao do projecto.

Agradecemos a confirma9ao da participa9ao atraves dos contactos abaixo ate ao dia 31 de
Margo de 2010. Caso nao possa participar solicitamos que se digne considerar fazer-se
representar por um tecnico dessa institui9ao.
Sem mais de memento, subscrevemo-nos com elevada estima e considerac;ao.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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Ref. lmpacto.C.180/10
Maputo, 22 de Marc;o de 2010

Para:

Maputo

Ass unto:

Convite para reuniao de apresentac;ao do Projecto de Transporte Fluvial de
Carvao da Riversdale no Rio Zambeze

Ex.mo/a Sr.IS~.,
A Riversdale

Mo~ambique

Limitada, recebeu a atribuic;ao de uma concessao mineira

(3365C) para a explorac;ao de carvao a ceu aberto na localidade de Benga, Distrito de
Moatize, na Provincia de Tete. 0 Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Carvao
de Benga foi ja realizado e aprovado pelo MICOA, tendo a respectiva Licenc;a Ambiental
sido emitida. Em paralelo, foi realizado e aprovado pelo MICOA o EIA do Projecto da
Central Termica de Benga que vai utilizar um dos produtos de carvao minerados em Benga
para a produc;ao de energia electrica, estando pendente a emissao da respectiva Licenc;a
Ambiental.

Para fazer chegar o carvao extraido aos mercados internacionais torna-se necessario
encontrar soluc;5es logisticas adequadas. As potenciais rotas de exportac;ao incluem (i) a
Linha de Sena e o Porto da Beira, (ii) o Porto de Nacala e (iii) o Transporte fluvial, por
barcac;as, atraves do Rio Zambeze, desde Benga, na Provfncia de Tete, ate ao Chinde, na
Provincia da Zambezia, numa distancia de aproximadamente 500 km .

A Riversda!e designcu a Environmental Resources Management (ERM) e a !mpacto Lda,
para efectuar a Avaliac;ao de lmpacto Ambiental e Social (AIAS) do Projecto de Transporte
Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze, que no presente se encontra em fase de
estudo de pre-viabilidade.

lnforma-se que esta em curso um Processo de Participac;ao Publica (como parte do
Processo de AIA) para apresentar o projecto as Partes lnteressadas e Afectadas. Neste
Preparado pela lmpacto, Lda
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ambito, serao realizadas reunioes publicas abertas nas Cidades de Tete, Quelimane, Beira
e Maputo.

Assim sendo, a lmpacto, Lda, tem o prazer de convidar V. Excia a participar na
reuniao de Consulta Publica que ira decorrer na Cidade de Maputo no dia 8 de Abril
de 2010, no Hotel VIP, das 09:00 as 12:00 horas. A sua

presen~a

seria, para nos muito

importante.

Em anexo enviamos o Documento de Discussao do projecto.

Agradecemos a confirma9ao da participa9ao atraves dos contactos abaixo ate ao dia 31 de
Mar90 de 2010. Caso nao possa participar solicitamos que se digne considerar fazer-se
representar por um tecnico dessa instituiQao.
Sem mais de memento, subscrevemo-nos com elevada estima e considera9ao.
Atenciosamente,

Antonio Emilio Leite Couto
Director Geral
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ANEXO 4:
Documentos Distribuidos as Partes
lnteressadas ou Afectadas
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RIVERSOALE

---- -TRANSPORTE DE CARGA COM LANCHAS NO RIO ZAMBEZE

A Riversdale tem u~ concess3<> min.eira de camo na Localldade de Benga, Distrito de Moatlze
e pretende iniciar a explora~ao a partir de 2013. Para exportar o carvao de Benga a Riversdale
esta a inve5tigar a op~~o de transportar o carvao via Chinde para um tenninal ocdnico usando
lanchas ao longo do Rio Zambeze.
O proposto Projecto de Transporte de Carvilo com Lanchas no Rio Zambeze envolve o
transporte do carvao com lanc::has desde a mina de Benga, em Tete, ao loneo do Zambeze ate
ao Porto de Chinde .e daqui para a terminal ocelinica. 0 projedo compreende tres s~mentos
principais: transporte com lanthas no Rio, ida e volta para o oceano e transbordo da carea no
oceano.
Icansoorte com !anchas no Bio
Lanchas para transporte de c:arvao, medindo 17,5 m de largura e 75 m de comprimento
e capazes de can:egar entre 2.000 e 3.000 toneladas cada (dependendo do Ht.ado do
Rio) setio carregadas em Benga por tapet~ rolantes a partir do local de
armazenamento. As lanchas catTegadas serao juntas em comboios de oito lanchas (duas
de largura e quatro cJe comprimento) alando um comboio d_e 300 m de comprimento
por 35 m de largura e 2,5 m de cal ado, carregando cerca de 18.400 toneladas de carv3o.
Estes comboios serao rebocados por rebocadOfes de pequeno calado (l,45m) de Benga
ate Chinde.

Ida e volta para o oceaoo
No Chi~e. o~ rebocadores portuarios separar3o as 8 ~andlas de cada combolo e cada
uma sera rebocada do Chinde ate ao ancoradouro oceanico, localfzado
aproximadamente a 15·18 km da costa, em aguas com 14 m de profundldade. Depois do
carvao ser transbordado, a lancha vazia ser<i rebocada de volta ao Chinde e outra lancha
carregada inidara novo cido de ida e volt.a.
I

"'=
ffffl
____'JP>_8-_d
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RIVERSDALE

Transbordo de carga

Equipamento de transbordo com capacidade para 70.000 tonelada.s estara
permanentemente fixo no oceano por quatro Ancotas. As lanchas carregadas seri'io

colocadas em pares, pelos rebocadores oceanlcos, ao longo do equlpamento de
transbordo onde serao descarregadas por quatro gulndastes. O carvao sera estivado
para dentro do equipamento de transbordo e daqui carr~o nos navios de transporte
em alto mar.

£ espetado que o fundo do rio, no canal de naveg~ de 90 m de largura, vira a necessitar de
dragagem, especialmente depols da ocorr•ncla de chelas, para poder dar passagem as lanchas
entre Benga e Chlnde. Para uma melhor navega~, o canal sera manttdo com uma
profundidade de 2,5 m, ate onde for praticavel durante os meses secos (Maio a OUtubro)
Espera-se que as prindpais areas a sE!f"em dragadas Sejam entre a Garganta de Lupata e Sena e
no Delta, onde sera necessaria uma profundidade de 4m para a opera~o dos rebocadores
oceAnlc:os. ~ suposto que trlls dragas estejam permanentemente de reseiva1 para manuten~o

do canal, uma delas no Delta e duas no curso superior do rro.

o mapa da paglna seguinte ilustra a localiza~ao geograftea da actividade descrita.

2
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Documento de Informa~o de Base
e Convite para Consulta PUblica

I.

A Rivftsdale Mining Limited (RML) 6 um.a ~mp.-.. mhwira regtstacl.l na ~ de V&lontt
da AmtnUfa qu u~r u Alik do Sal em t.lo('ambtqu . A9 opczr11~ da Rt~• na
Atnc11 do Sul inducm n extrac¥'o de carvoo (ZuluLmd Anthracite CoUiery) e um prOfe(to de
desenvolvtmento (RJversdale Anthrodt. Coltiety).
fim M0(11mb~1uu,_ n R."11,. air.a
d.i suit fllin1 Ri\'llrsdafo MO('.Ambtquu UmJmdn
~bcu a .stribu~o de UJl11l tonc('ss.10 mihclril (3365C) f>')fl - etxplor ao do

(Rlver11d11lu),
rvao c~u
iabetto nu ~dQ.S ~o RIC> Zam~, ®'b ~tr.? na loclllld~do do 81.lrtga,
~da no .PJir;tdto de M().ltiu, Pvovlnda ci. t~ O ~udo de linp.ACto A.mb~el\tal fol J.l rcllll·

~doe 1p'ravci~o ~ MICOl\ i;endo a 1'8j>«Hw Lk~a Amh.ientftl (~ Ol/2010) sldo

omitlda m 1 de Pe\-milro de 2010.
P~a ~ d)e8at o cari'ilo ·ex~o aos 1DtrC41d~ in~ ton\(l.sc ~o encC:WtT-'r
solu¢es tog!s)bu ll~u~ Assinl, llDlil loglStb ~le ti 11 tht~ p.u o ~v.oM
Q\cnto da t>xplo~Jo dos l\."C\IJ'6()6 c.ubonlfetos da 8aciA de Moatlze., con'o ~tete com
quaf<Juei ~liv.f<lad~ ~)ta expoi'~ de ma~prima. As ~ ro~ .de ~ojl
m~IQ ·~~~pt~"°~~ Q) il 'µnl\;t de~ e q PprtiO da ~- (ii)~ Po~ deN~J~ it.(iii)
o- bans}forte Ouvi;ll, ~' ~ -abiives do Rio ~' A ~i~~le t.fieCllta que 1f.o; {'res
~Silo C-Qmplententares !! qiW:tll$l!m ser:.~ exploradas de mooo a maximiz.ar o potencl;ll d~ ~nQlo e ~~o da 8'.Miia de MMl:Wi.

q ptolefto ~do nes~ docunte:nto, gor.i em fase de' ava~o, ~ o P.ro~to :d.e ~e
t<1udiil de (:~_,da fyyw~ no~ hm_~. 0 ~tO impli~a <?· ~-~rte ·~~ auv~b
(!}.n ~~ c)O ~go~ ~23~; ~ Benga. na PrOvmda deT~te, !(tea6 Ch~\'!~,_ na
1·

rr~vi{ltia da ~a·m'bem (11pra. 2), nu$ dis_ltinria de ap~im~damen~ ~ ~.. Neste C9ntex1o, tt mt cOntomtidade ~ m tegularw!n.IOs amblenla~ em vigor, a Rlversdale eriootnendou um Hstudo de? lmpado An\bicn£al (ltiA) paia •lf!l'it o viabilidi\dc . d~ <>w'O· Para~~
~o d~ estudo e'Sllll SU~i.s.-slo.*> MICOA foram rontra~~otiio etttidacje5 .indep.enden~ na itiea ~b,ie~tal a Environmental Resolln'e5 ~t So\ltbem Africa (Pty) ltd

(KRM) ea lmpado, tda.

·

.
-
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Questoes Ambientais Chave

A~ actMdada ~onsJderad~ con10 tendb ibl~ ~te ·adYel&OS para~ amb'jente·ou ~on\1:1-

.scdo avaliadas CoP\ maIQr ~~ A segtair estao aJguns dos impados .ambienlats
p0lene.Wm~!e ns.soci11cto5 ..0 p~to'J,ki· ~ fln~
nJda~ ,Jqcais,

•

hnpactog~~~(!Uhas

~ ~~ ... ~~~tm·~/~-~

•

~Pil¢os ntiS Teri~ IJdinl~./ Zcnw AJapdas

•

hnp~ liobreA~..-.

• Imp~~ t.ona ~ial I

Natufai

A probilbUldnde e 5lgn1fkincfa dos bnp.xtos que podeno tx:otr'1T serao d1:tennJnadO!I atrav41s i!ll
dcsc.'lwolvid09 para invcsli-

invesliga~oes J05 cspedalbW. Os S...'gUinh.-s cstudos. ~os sttAo
8iU estt-s e outt~ ~ unpac~

• Avalia(Ao do Oaxo ambllmlaJ

• Av~da~dct~tus .... ro;gdoJtlo~
• Av~ da EcoJogto MadnM I &mwtna
• Av~ eta «Ologia do rio (inchdndo fauna~ pelCado e pescatill e vegftal;Ao ribei?Ww)
•
•
•
•
•
•

Avalfa<lo~

Av~lo do raJdo
Av~doagwia~

Av~ gera144 ecologfa termcre
Av~ da Avilauna
Aval~~mb

-

ERM_ _ _ ,____________
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Processo de Participa~o Publica

'. fio; ~vor preencha.05seus dados
·~ao/~

iNosqe:

;~
r ···-

~

.

;&nail:

: Tel~Ovcl:

/ Hncle~o:

Por favor envie estie formu.Urlo por rorreio ou fax para:

FAX: +2158 21 '93019

Erutereco:
Av. Mlttlres dil Machava
968

- - - - - - -------------
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Os seus comentti'ios 840 i.mportantes--por favor ttSpODda ti q11~ a braho e lllnhMe I
vontade
fazer qualquer commihirio (cOl\tln~ own.a fulha a.dldond f f n~84rlo).

para

por si I

I. Quais sAo a!! prindpais preocu~ tnfttntada
organlt~Ao, no que dJz ~to ao
proposco?

pro;e.:to

p& Slb\ ('(IQUU\idade I pela sua

2. ~a favor ou tern~ ~em re~~AsadMdades pro~? Por favor~
IUN. J~ pal'.il il IRli\ Jnpustit.

3. Tem ~to de alguma Info~ qwpoder.l ser ttlevaate para o AIA7~por ~
pto, Wom1~ ambientais c infu~ ~ ou econ6mica.t sobtt a «1tnunidade)

- - - -·- ·-
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r.

I

ANEXO 5:
Listas de Participantes das Reunioes
de Consulta Publica
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r.
I

- FASE DE PRE-EPDA -
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvilo da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPAc;Ao PUBLICA

J4 , j..a;!~Lo~!MA~~~ma~~l:>.6bl.:lil..a.m:wl:uw~~illi>:!~UJ~~t:¥.::?.!.3LI!--1¥!.!llle.lu..z!l.ILl.ll!ll.l....!!S:kll)aJiL.t$iltll

l5 · 1£'!~~~~~l!:!:~~t-!l...!:.~~~~~iq.:~~~~~~~~-I-~~--=~~~~~~~

'h·'-"~~~~!:!.<:Z:dtdlilL.~~~rJ...L.:G.!!::..._~~.j..E..~.lZ~~.e!.~~~-'_.f.~"2r:i''i:i£!~~:.ir..t:2..c~~r
l~·~L!.....:..:.:~~-7.!-~~~:.+-~...c::..,;,___:~.._;.i..:;;;.:_..,::.~;.::..:....;_;_--+~~~~--1--=~'-'-~i=-..:=-__;,...;_:__:..:.....:......r

Odacl.'lll.oBoh-21J!l9/.!0DIJ

Te1etone/

Cel.

lnstttuh;Ao

Nome

".a lDlV. 'be~~ C.Ail • llt:.\1 ..
.'i:"JJ.H .
Mu A>~~

ll. .IJ.C.AJU.~

. ~u...""ll

,

~ ........

-:H: 1 .V1.'"J

~·.

•L.··-..

JL.... ) Y.h ...A
=

;).

.nr.-j•-{J

P-.-n. ./"\.

02se1s-1~ ~:<!_~~ "U>'1 ~

.__..,,.,,,,c.._\~

I~~-·~ m.f"c.11 ~c..l

"!,_Lr_,,~ .... ~

~;l..'¥4=¥k>:f.J

b(~~

'\)Qc.

.

Fax.

~=~,e.r. ::v.

f.,

n.,_- .....

~-~.............. ~,.

f"l.t'(~~ JA"
1> ......

-,..,~,

E-mail
.,_ L. ,~ .... ~ w. L.....a......_.,v
&t,~ ~ o) ",.., ::tJ2,.. •""' .,.
iR. \'-1.~nt;hoEQql>"\?\.(L. te..-

~..,,.,._l ,._l.,,~~·~·U>""

.

p

.

.,

.

-
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Telefonel

Nome
~,
0

· R.

""'-"'

Ar:r
I

- ~·JJ. j,, £.
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'

V1 c:""n~~
'1-h,\a ·' - \I,. (ti",,
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~~~ 7. ~. f
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..... if . .t
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-::i' _-_,.,
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~.4'~ ~

l,f°J<ll.'!. ... ,.
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CR ?c

..,.;-, ? "t:)J' " '

.... a.!a.f

•

~

t)_ "1. (. 1~r-

E-mail

Fax.
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) 1PRrf-1J:

jlQ
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-.. ,,_.. _,
""

L

n

v "

-

"

i'-~S'W
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2.'\.2.
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,.,.....·..A:.1....AC'f.. se.,~-1..1< ......
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1
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. A,.,L~..._ .. !{,A r:t _
•__ _.,J)_

.ta

Q.

) \llR.r.._, r:
'-

~/1!:!1ti.~

sdR.t;,.,

.W,.~'f...

CR ~c

~~oil

.

Fax.

Cel.

E-mail

..-oz...,

~!,l'l,..:LC-n<tl,. - ~ -·;n
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ft
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I
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- FASE DE EPDA -
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSDAlE NO RJO ZAMBCZE
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PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO RIO ZAMBEZE
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATQRIO DO PROCESSO DE PARTICIPA9AO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSOALE NO RIO ZAMBEZE

REGISTO DOS PARTICIPANTES
Reunilo de Consulta P6bUca: So.ta..fo1ra, 8 de Abril d8 201 o, Quelim•ne. 09:00 -12:00H
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLJCA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLWIAL DE CARVkJ DA RIVERSDALE NO RIO ZAMBEZE
REGISTO DOS PARTICIPANTES
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAyAO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO RIO ZAMBEZE
REGISTO DOS PARTICIPANTES
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO RIO ZAMBEZE
REGlSTO DOS PARTICIPANTES
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Projecto de Transporte Fluvial de Ca rvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLWIAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO RIO ZAMBEZE

REGISTO OOS PARTICIPANTES
Reunllo de Consulta Pllbllc:a: S.m-felra, 8 de Abril de 2010, Maputo, 09:00 -12:00H
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAt;:AO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLUV1AL DE CARVAo DA RIVERSDALE NO R10 ZAMBEZE
REGISTO DOS PARTICIPANTES
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

PROJECTO DE TRANSPORTE FLWlAL DE CARVAO DA RIVERSDALE NO RIO 2AMBEZE
REGISTO DOS PARTICIPANTES
Reuniao de Consulta PtlbDca: S.xta.felra, 8 de Abril de 2010, Maputo, 08:00-12:00H
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO POBLICA
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ANEXO 6:
Comentarios Recebidos
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAc;AO P0BLICA

Processo de Partkipa~io Publica

-

~IV&RSDAl..E.

Por favor ~Ila QS seus (fades
Nome: ~wi~

~On-\~

Or:'ganiza~o/In~~p: \)\.\\~~~~ ~~eA
t\:!.f\~{)- C~M:i ~~~

'l'l!h?fone:

Posi¢o: £1J'l2N.Us

Te1em6vel: 14-~ 8~~()

Email: tzo~~l<\)1111.-CclM

Bn~

Por favor envie este formulario por c:orreio ou fax para:
lmpai:.fQ
Telefone: +~ 2149'J636

Fax: +258 21 ®3019

'

Email: mia£outg9impncto.CO.JDZ
En~:

"'---

Av. Mlirlim da Macl\Av11 llllfliJIPJliJ([if/Jtj)

968
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Projecto de Transporte Ftuvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

Os seus cmnmUrlos l!o lmport.mta-por favor responda 111 questGes a babco f: sinla-se i
vontade para fa.zer qualquer commt.Arlo (continue numa folha adicional se necessMio).

1. Q1.111~ 540 as prindpais preocupa~Oes enfrentada por &i / pela sua i:omunidade / ~la sua
or~o, no que diz n!Spe.lto ao pr<>fecto proposto?

\

2 ~ a favor oo. tem alguma ~o f!n'l tthi.~!o As actMdades propo=>tas? Por favor kim~
uma Jada par,i a sua ~

S. Tem conheclmento de alguma inlorm.1!;UO que p~era ser rcfavante p;ira o AlA? (por exl!mplo, in!oml4toos ombientais e informa(Oes .iodais 011 econOmkM sobre a comunjdade)

~
ERM

Preparado pela /mpacto, Lda
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAQAO PUBLICA

~5

03 lC 09:31

2582 .. 214379

Inahina.Queli•

Processo de Particlpa?o Publica

p.1

• -·t-' .. •

~1'1111.ka

l1A ~ efku du partes ~I mna pvte fmpoztma do p.roc:aseo d4I SL\. 0
obf-dl~o t lon!A.'a!I' ao Wuesados lnforma~ tobre o ~ c 90hfo o BI~ ~ .4,ti' wN.
opoitwUdad1t ~ intiawsad~ ~ fazcr ~ e b.'Clltr comcnuriOs. A ~ta Pi:lblb 1t4
dec_orror otrava da dlstribul('Jo do ~to d.a W-0~ do~. iatn"'h do rot1N&t p4bll.c:u •
reuitJ&n com 09-p!lpOI Cocais. &t6 deede J4 corMdado a perddpar ® P1ocettO de BIA•~
qllfflOtt ou txpdm.l:rqua.isquer~~ quepos.sa 1111".olire o~ QI. MUS~ do
UmJ parte hmdamm~ do~ de ~et Im~ que• .RI~~ usiau
preoc:u~ para. que esto.S possam ser respondfdu e ibo~. .no proce,sip Cle BIA.
'

o

Para ~-pemdtir imntt-lo WomWlo aio lonfC' de todo proc:aso cine reglstar-se'('QIJ)O 'l'a(te
~ ou Afecmda. Para• regfstar. par·11nar am. mefwmulido~ ~um c!C9
eJ\dn~iababco: Se ~. . fuel qcraisqua'comerdrios·~~ 1U10 par.~-./mnuJ4do.1Jm
~~tJ.w,-nlO~ an en'*r uin ._.Oue.c:raYOI' ~tt. Porr.~.-~~-Fc:Xm'eiO

on ~estaW.llui ~~.tidoa piami:i~~omm~posstvei·ec1e
.·.. · · ·' .: ·· : pan que possattlOi C1tJn5idenv o5~ ooment6rios no. ~de

~ate "

t!PDA. ~ ~ c:mnentUios qne gostuia qoe a equir de estudo ~pod.em.er
~~ ~nn·~ou 110venode$teJiiu 1'1i:c\MD.

--- - - ·

Por ~-~OS JeUs dados

·Nomt.

kY._~ -~\'\.\Jv1o

:T~~el.one: g,_42J_4p7~--

· - -·- ·

~niza9'o/~-'~NA~~-,

~~~~\c§V.-i)Q__ _

~~~e1: 5'2.59'2.6~ ~ o/.~302 t: 65P F.ma"bkuM.c~tp.L~~~hPa>_~~·
End~

DP

-.Av...~cn~~ ~°'~~:~l l-t2S "=ta~m1 ~~L·_~u.t ____ _
Por favoi envie este fonl\ulArlo por correlo ou tu JW'a!
I Jmpacto
Tele!onc +2.58 21499636

r.x: •208 :it 493019
Sinafl: milcouto9impa#psp.mi
En~

Ay;~

dJi MKhava

968

.

;

'

'o:;')> ~),~';,~ ', • .•

~" ~

1:

-

.;,,>t ,• ••

-;...-:.~-=

- - - - - · - - ·- - - - -- -- -

Preparado pe/a lmpacto, Lda
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no ~io Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

l?5 03

IO 09 i 31

ln.ahina.Queli•

25924214379

p.2

Oti Kt.lit cumr:n~w &a.o bnpun:am.... -pur &v- ~A.I~~• bU>w ~ -1nta-M a

"iMltacfe para fuer quaJCJQU ~entkio (continue f t - EoJha adlc:loN.19* net'.~O).

.

,. .,. . . . ,.

a.

fllvaroa . . aJguma ~em ftla9lo .. ~ propostas? Por favor~
UU111 ndo p&q a OUD 1Up05ta.

2.
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MM. 29 2010
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Os 9'\11 cmnentmot .SO lmpartanm-por flfVOI( rnponda h <fUClltatS • baixo e tdnl4l-&e t
vQllW!e para faza qoalqua com~o (omtinuc DWJl;I fo1ha adldona1 Jiii! lleffSdtio).
1. Quais 5lo u pr4idpah p:eocu~ enfmtla<b pOr si I~ IUI ~e I~
o~to, no que cli% ttltpt!ito ao profec1IO propasto?

ltWI

2. all favor O\l tem alguma ~an~aitactiridaides~? Pbr favor~
mn!l .r.iUo para a sua tesposta.

3. Tem ronhecimtttto de a1gwna JnfoanacAo que pod«' sar HJcwantrr pm o AIA1 (por·

exemplo, inf~ unbialtllb e-inionm¢~

i?rl

soci*a11~ 90bre a coawnidade)
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RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPAc;Ao PUBLICA
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Por favor, complete e devolva no final da reunlAo ou at6

Quarta.felr~,

dia 18 de Abril de 2010. para o segulnle

en~o:

E-mail: sfsmand&s@lmpacto.co..m:z

Sra. Sandra Fernandes
IMPACTO,

Lda.

TeJ: +2.58 21 499 636
Fax:+258 21 493 019

Maputo. Mo<;ambique

Ce/:+258 82 304 6650

Ta. N':

CEL N":

• tJ1,/TL
COMENTARIOS (Use- folhas adlcltll'lai$, se l'MIOMS.Btio)

t

Ha

ques~es

amblentals elou socloecononiicas que considera importantes e nao foram na

apresenta~llo? Quais?

~ ~assinale a ra&p0s1a oorrecla)

~~~'.~~.:...C.?. ..... J.:~.~ ... . .~~t~lo.... -™1-... ~YL- ..~.~4.h~. . ...~.S.....
...b~~----~~1.~-..L-~~.. e.~um(kJJ.... :............-.......-............................. .

2.

Esta saliSfeito com a forma como o Processo de Avalla~ de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Particlpa~o PUbUca estilo a ser conduzidos?

I ·s1M t{"'~

(assinale a

respos~ tQtreci.a)

~~~.~~:...l .... _(~~-UL ...... ~ .... L~... ..L ...c~~..~~:r...........~~ ............
-r~!::U~ L . ...~~~---~ ......................... ....-................ .............. ............................ .
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

:1l
1

Por favor, c:omplete e devollfa no flnal da reunllo ou ate Quarta-feira, dla 18 do Abrll de 201.Q, para o Hguinte
ondere!;o:
~mail:

Sm. Sandra Femande6

$($11'1ande.s@Jmpacto.co.mz
Tel: +258 21 499 638 Ce/:+258 82 304 6650
Fax:+258 21 493 OUJ

fMPACTO, Lda.
Maputo, Mof&mbique
NOMt:
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k \ l'L/'t

-

0R9Atj1ZA9Ao:

}-~ ~ A-c!--<A .-u. ~

cA)

0 ·1

NWL:

1=;1

~"'t'"~

.
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COMENTARIOS (Use folhas sdldorn1le, ee necaaaArio)

1.

Ha que$loes ambienlais e/01,1 socioecon6micas que considera importantes e nio foram na

apres$nta9ao? Quals?

~

I N.!.o I

(as.si..ale a re$p0$C<l IJQR'~)

Comentanos:
• •••,.•••••••••••• •• •••••••• • •••·•• • >, " ,,,

1 1111

o •• ' ''''••• ••••••••••••• •• o••• • oooi•••••••• ,,.-,,___.,,,,,....,,,,,,

1 •IL•'
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2.

• •• 11

.. •• •••••• - •

Esta satisfeito com a forma como o Processo de AvallalfSo de lmpacto Ambiental e oomeadamente o
ProC8$$0 de Participa~o Publlca estao a ser conduzidos?

~

I

NAO

I

(a.&i;inalct a nst;po$1a co-'red.11}

Conlenfflrios:

3.

Outros comentarios:

~ ....... L-r.... a.~

...... R.CJ&..1.a.'""1t?. ... .~

...~e.:-e.r.: .......l..:£1T::'f1 ........~.?..~..~Mk .... .. ...... ...... .

.. $.Q.... .~...... ~~ ......w.~. ~T.'>.-S7.;.4.~.Cl ........ .'i~Y..~d... 7.'.'...... 8,Q, ~ ... .::t:H.~....J'Y.J. .U-Y.t-.~l::v.9:~.--· ····-

---~ -~ .... .C-.~~.'S..f;: .. .... •.'.D?. ... T.1.~6:(&....... 6r.~'d.~ ..---·-·············· .. ·······.
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvilo da Riversdale no Rio Zambeze
RELATCRIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

Por t.vOf, comptete e devolva no final da reunllo ou at6 Quart:Holra, dla 18 de Abril do .2010, para o sogulnte

endereqo:
Sra Sandra Femsndes
JMPACTO, Lda.
Maputo, Mapambique

c-maH: stamand9s@Jmpacto.cc.m2
Tel: +258 21 4Q9 636
FalC:+258 21 4P3 019

Ce!:+2~

82 304 6650

COMENTARIOS (Us. ~as adicionais. &e neoeaa8riCJ)

1.

HA questaes ambientais e/ou socioecon6micas que considera importantes e nao foram na

aflnisenta~? Quais?

~

l 'N~ j

(a!!Sinale a

re$f)(l$t~ correcta)

Comenl:Mos:

•• •• o•••• •• •••• • •• ••

2.
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Esta satisfeito com a forma come> o Proc&SS() de Avalia~ de lmpacto Ambiental e nomeadameote o

PrOoesso de PartidpacAo PUbllca estAo a ser oonduzldos?

00 l NAO I

(asilln31e a ~ta oorreeta)
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Outros comentarios:
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
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Por favor, complete e devolve no final da niun~ ou at6 QQartil-felr.a, dla 18 do Abril do 20i0, para o seguint&
endere9-0:
Sta. SIUldrB Fe.mandes
E-mail: 8femand~~.co.mz
Tel: +258 21 499 630" Ce1:+2S8 82 304 6650
/MPACTO, lda.
Fax:+258 21 493 -019
Maputo, Mofamblq~
NOME:

CELtl':

'jf"Z.. 4 l.f f'tf 0

l!oMAIL!

COMENTARIOS (Us• folhas adlclonals, se nec.essArlo}

1_

Ha queat6es amblentals e/ou socioeoon6micas que oonsidera important.es e

nao

foram na

apr8Senha9Ao? Ouais?

~

I NAO I

(assinille a

~sta COfl"9Cla)

.

%R.,~~~s,~ ~- ;::f~~ S!l."Yf.k.. ..
,~~\r~~t~;~~~
- - - - -:m:-~·e
· - ·------ ~~P-7.~='7:~~
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·°-· ~ -·--r--~~-----~···· ·-··--········--?........~.... ·........~.....~·- l~~ . . .

2.

Esta satisfelto oom a forma como o Proc~o de Avallac;ao de I mpacto Amblental e nomeadamente o
de Particlpa~o Publica estao a ser conclutidos?

~sso

~

I NAO I

{ilB6inale a respo&ta cxmeda)

eo~~'~· · · ~-~... A .~,4>0.'1o...~~i~· ·
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3_
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RJO DO PROCESSO DE PARTICJPACAO POBLICA

Por favor, complete e deVOlva no ftn•I eta raunilo ou at6 Quarta.telra, di• 18 dt Abril dt 2010. para o Hi:Julrite
~na~~:

S1~. Sendro Nlrnandes
IMPACTO, Lds.
Maputo. Mofsmb-Jque

E-mail sftNna~co.mz
Tet +258 21 499 S36 CcJ:+2S8 82 304 6650
Fax:•2S8 21 493 019

Nt>MI!:

----·----- ---1

ORGANIZAt;.lo:
~~\1' c,. (!~i;e-~ (;:I Q.~J,...\.N.\~A.. -L.::>'.'() O~P.1\)(j

liiNOIRiOO:

'

-i'oe'..fl !>A. t>'1"llC

CPJ.W;

Tl!t. N":
l~MAIL:

COMENTMIOS (Use f<ilhM~.se~
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Hj

que~es ~b~ls elou

apresen~~? Quais1

~

I ~9 I

e
socioecon6rnicas qua oonSidera lmp0rtaotes
.

nao.

foram
na
.

(aMIMle a~ coneda)

Comentalios;

2.

Esta HUsfelto coin a forma como o Procasso de A~ de lmpacto Ambl&ntal e nom.eadamente o
Pl'OCfilste d• Par1icl~o Pt'Mca eatlo a~~

~ ~ (~arespostacouoda)
Comentirloa:
. . . . . . . .. . ..

3.

.. .. ......... .
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RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

Por favor, compl•t• • dovoMi no fln11 da reu"'5o ou :n6 Quarta-hh_. da 18 de Al!d! de 20·10. para o segulnto
ondD~:

Sra. 84ndfa Pemandes

E~1~oo.mr

IMPACTO. Ldtt.
Mopulo, MOQf'lmbiqtHJ

Tot. +a68 21 4'9 636
Fax:+258 21 493 019
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ctuestoes

ambJenta~ elou $0Cioecoo0rricas que eon~ i~ntes e

apr~~nta~Q? Q~1$7
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nao foram na

(iluinale ii~ i:ottec:ta)
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Esta sati$feito com a torma eomo o Processo de Aval~ de lmpacto Ambiental a ncmeadam&nte o
Protesso de Partlcipa91o Pdbllca edo a ~ oonduzido&'?
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3.
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;:AO PUBLICA

Pot favor, complete e devolva no final da reunllo ou at.6 Quarta-:felra, dia 18 de Abril de 2010. para o segulnte
endere~o:

Sra. Sandra Fsmandes

E-mail: sfemandes@impsclo.co.mz

IMPACTO, LcJij,

Tel: +258 21 499 636

Maputo, MQl;Smbique

Fax:+258 21493 019

HOIE;

,,f~t)tJZA'

.4o{'vf .X 4-L1fo

ORGAN1zA'.c;lo:

';.Cit

Et£ f! T"'"

ENDEREQO:

----·--·

Z4//t5/Z/~

1 ~r Jv~,sto

,./r/,

Cef:+258 82 304 6650

~

.,,v_: 1;l'::?r

I

I

.ot;/e

TELH":

.2~;11 .30/0

£.¥All.:

~~-cUt .t:..- Ji) ~~,-,a.~ ·/ - e.,._

FA.le tr:

~'r'.(1 300!'

-

CAIXA.

PO.sTAL1

CB.N":

.J',t5o ;/f

I;_J tJ

COMENTARIOS (Uae foJh111 adicion:.iil$, $e neicessatio)
1.

Ha questl!es amblentais e/ou socioeconamicas que considers importantea e nao foram na
apresentai;:ao? aual$?
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(8"insle a resposle correct.a)
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Esta satisfeito com a forma camo a Processo de AvaU~o de lmpaoto Amblefltal e nomeadamente a
Processo de Partlcipat;ao Publica est:io a ser eondulidos?
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• •• -' ""''' '' ' "' ' &0'"" ~' " ' ' '"''''',..,'"'''"''''' ' ' ' ' ' " '

.5'c (p'./o; .F<.\is.uo,..:Y,....c$
(,,l..,-..;1t//...t'J,..')?'/L"o

o• joo o O• ••• OO• •• • • •••..,. •• •• • • " ' ' ' ' "

~o

' " " " ' ' ' ' ' ' • • • • • • " • "·•• ..• '

• • • • • oOO o4 l l OO O otO• •

~.I" .-f~ v,,ft?...i:.
4> /40.t'e/c
·--······· . . ........................... -. ..................................~o
. ...........................................
:.z..~-::....... ~ ........... ' . . .................. .
,,(,+.,,Yu ,;f4.&re...v?7/-L

f

....vo

....':f-1..'(.~. ~.....P..~1........'#?.~~f..e-!.--1:#.. ....
3.

A-h.6r/E...v~£

outros comentarlos:

f?.i>...v7/.A/U".

Y,#.. ... '!.~<':(~~!::.!!#.!!.f. ...... ~.

~~o:~ ..........

.......?!,f:f F..!!?.f...~ ..... F.'!.~~~~e:..:..~(:..~"'tf:. ................................ _............................................ ... _....................... .
.......~-1..(.1.~ ....~tX. .... ~~---~~Z~-~~... ./.!!.~'!:':!.~ ~.....f.'!..'f::~~~.::....~~~-:!.<~J..
.. ~·~ ...f: ... :..... 'l!..<:::1.1. ~l. .... f-?. .... :f!.!?..{!P.. .... 1.r?.....:.-:r&..r.T.I?.. ..? -,A/~ ..... ~t!f ~/-;(.--!...~ ........... .
7
UH
&A/~£/ll' fl1/ctJH..f'T;(!,g dJvE 4tss..;" /,#lll/.,,ftf4'/.z.,µ' ~ /.4.....,e71'.
"~ · ······ - · ··· · ··· ·· · .. ··--· ·--··· · .. - ..... .__..... ..... ..... .. .......,.,_ ... .:.. T,.. ...... . .. ... . . .... ... ......................_. ............. ...... .. .. .... ........... - ... --... ~.

.... ........... .

MUITO OBRJGADO PELA CONTRIBUICAOI

Preparado pe/a lmpacto, Lda

184

Projecto de Transporte Fluvial de Cc1rvao da Riversdale no ~io Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

Por favor, compl•ta a dwolva no final da reuniio ou att Quarta-feli11, dla 18 da Abrll de 2010, para o aegulnte
ende~:

E-mail: sfsmande~@lmpa(;fo. co.mz
Tel: +258 21 499 636 Ce/:+258 82 304 665()
Fax:+2.08 21 493 019

Sro. Sandra FemrmdBS
IMPACTO, Lela.
Maputo, Moi;amb/que
NOME:

~ @.. ~

ORGAMIZA9A0:
1
l!NDl!R~O;

c

'

~
- t~~ ~"-Gil"'-.l5'

. .
-·At~-\~~-

V.P-GJJ,J! \;()1"\[,t '""~ ' F ~ ~ lJO/Y'\tJ) A~ o. 't\.O 6:~ ~h..~..AJ ~- a.c
~.IXA
POSTAL:

1¥'\J , >--l <'A.-0 )..\'.,r \ ~l.\rf\(.\

I

TEUt':

FAX N";

I

CE'l~:

v

ei ~.a~ 3·~ \ I C'I

i!-MAll.;

COMENTARIOS (Use folhes adiciQnaia, ae necesi4tio)

1.

H~

quest6.es ambientais e/ou socioecon6micas que considera importantes e nAo foram na
Quais?

apresenta~o?

I SIM>( I I NAO I

(asslnale a mposta CQtrada)

•. •.•

•.•

::~~: =~~ ~~ ~'. ;!;.:::,~~~~~
~····~·n~L~~. . . ~~. . .~
~
~c ···~;~~~~-~h:~~~~~-~~~·~~

.

2.

Esta satisfeito com a forma oomo o Processo de Avalia~o de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Particip~o Pubflca est~ a &er conduzidos?

00 I NA.o I

{asslnale a Ye$p0St'I C1:>1rncta)

3.

Preparado pe/a lmpacto, Lda

185

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTI CIPAQAO PUBLICA

Por favor, complete e devolv11 no final d11 r.unllo ou au Quarta..felra, dla 18 de Abril de 2010, para o $&guinte
cndere~o:

Sra. Sandra Fsmanrls$

E-mail: sfemand~impacto.co. mz
Tel: +258 21 4!19 536 Ce/:+258 82 304

IMPACTO. Lda.
Maputo, Mo9ambique

~650

Pax:-f-258 21493019

.-------.----------~----

-

--

---------

-- ---~

CEL M"!

~OMENTARiOS (Use folhas adlclonals, se necesse)110)

1.

q~t6es
apreserita~o?

Ha

ambientais e/ou socioeconomicas que considera importantes e
Quals?

00 I NAO I

2.

fOram na

co~}

Esta satisfeito com a forrna CX>mo o Processo de Avalia~o de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
ProceSs<> de Particip~o Publica eatAo a ser conduzidos?

00 I NAo I

3.

(a&r.inale a rasper.ta

n~o

(asr.inale a rfff)Dsta corrects)

Outros comentarios:

· · · ··· · · · ··· · · -······· :r·· · · ···fu~1.n~----¥-····~4~-~~~§.~:~~:~------·~-~--r·'ii{~----·(:k~k\,---·

. --~~~~---~~\~-~,~ ... A.....Ell~~-lx:P. ...:............................. . ................................................................. .

MUITO OBR1GADO PEL.A CONTRIBUIQAO!

Preparado pela lmpacto, Lda

186

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no 13io Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICI PACAO PUBLICA

Por favor, complete • davolva no final da reunllo ou ate Quarta-t.lra, dla 18 dt Abril .de 2010, para o eegulnte
li!nderec;o:

Sro_ Sandra Fernandes

E-mail: sfam1mdes@impaoto.co.mz

IMPACTO, Lda.
Mapvto, M0t;smbiqu9

Tel: +2.58 21 499 636
Fax:+258 214g3019

Ce/:+258 82 304 6f)!jQ

f NOM1!;
ORGA.NIZACAO:

e-MAlL:

COMENT ARIOS

1.

cuse folhBB adiQomlis, le nete$$iUiD)

H~ questoes ambientais e/ou socioecon6mlcas que considera importante.s e nao foram m1
apres&nta<;lio? Quais?

~ ~

(aulnale a ret;poata COfreefa)

Comentarios:

~£••~i}i/i:>t!i~·: ~=··•.:

• •••••• ••Ill•••• •••••

2.

•· ••• •• • • ••• • •• ••• • • ••• • ••• • ••• +l •• •••••• •••• • •••• ••• ••• ,.... •1 0 01u 1 ••••• ••• ••••••••••-••••••& • •••••• • • •• •• •••• •• • • ••l•• • •••••• •• •• • •·~• • • • · • ~ uoo1 •• •• •o• uooo1

Esh\ satlsfeito com a forma eorno o Processo de AvaUat;ao de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Particip~o PUblica eotAo a ser conduzidos?

~ ~

(asslnale a respaata correcla)

C<>rnen~rios:

:P~: : : :~~i~~&?;;:: : :. ·:.: :·::::

~~~~:~;.Z:: ~~~~~
3_

Outros comentMos:

=: : : :
\

~.?tld. ......!il....~f?-:~. ...~~~':-:, _. a. ...~--..
5:?.r.~. . . . . d~. ---~~:L"'d:~. ~.... ?::/~f-0..,.~ _____.,,,

*;~~: . . ·~::: ~~~~:::. : ~i{:: :~: :~~~~Dl:: : : · : · : : ·: : : : . .·::: : :
MUITO OBRIGAOO PELA CONTRIBUl(;AOl

Preparado pela lmpacto, Lda

187

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPAc;:AO PUBLICA

Por favor, complete e devolva no final d.a reunlio ou ate Quarta..felra, dla 18 de Abrll d• 2010, para o aeguinte
en cm~:
Sm. Sandra F9mandss

E-mail: sfemandes@impacto.co.mz

IMPA c;TO, Laa.

Tel: +258 21 499 636

Maputo, Mo~tutlbique

Fax: +258 21 493 019

Col:+258 82 304 6650

NOMI!:
ORGAftlZAQAO:
ENDER~O:

CELN":

ll;LN':

COMENTARIOS (UH folhaa adicionais, se necessario)

1.

H~ que.stOes ambientais elou socioeoon6micas que considera importantes e ~o forai'n na
apresenta9;io? quais?

00 [

NAO

I

(MSll'\ale a re5p06ta correcta)

~~~~~'.~~:..~~·--·-0.~.n~.or.;,Lfi..c0... Mr..~... .c~J.0d.. ....lk;\ .. ··fz.s&'f!'~h":l.....k: ... p..M21:l.~
\k1'4(-·····~~....<?-j-~~ ......<.k ......qi~r.~.k . . . &>. ...... Dmr:Y:-.~!.~~''---···"'n.":-v.;.,:i..~X:t·
t't:L .... ~w.¥v. . . . . ..~ . lv.~:~..udi~.......p.~. V.'Q.&:k..... n.\-9...J\.:~·J'?:-......i"°-·.. ··~-~~.o.lm1.~iv..~~··
tN~ ..... ... ~.lJ~.~.o/i .. r··f-w~·······~~JS:\&.._..r.L:i.......~.(;j1_ .... f2Mh.~......VJ. ... t~1Y..~A .. ~, ..oa:{.
2.

Esta satisfeito com a forma como o Processo de Avaliayao de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Participayao Publica est~o a ser oonduzidos?

00 I N.A.O I

(assinale a rc:sposta oomicta}

~~~~~~~~.:...h'w..). . . ...~.~~;f ~.~;~........ ~::'.'.'?... .....~ ....... )h.~·.r.~........(;~1~.... &~..... .. .

.

..<;':':-!°?.~~·.. ?!.~.--~.--.y~'·~""· .. ·····t~ c.-d?.......~ ........... ~.~};);m~~ . ~~?.

.. .cr;;: ........ ?J«<~.~:;;..~,_,.,.,.,.,,~

. ...9.. ~A!.~·. P.:'.1. .......e?..F:~

r/. ... JQ;,.. .... .. y-;:;t:a):fr:.,.~-f-mn.+.:-.,:?. .........s::o.,c:!"..~~.':pi'l,"r!:t...-,},.tY.-i

~

•.. .

.a~,.,..·:Y.~ :i ...... ..i..o.q...:...... ~..<...1~ c,.rJ;.-:;i ... r..Wk'.e....ff-.~·~Y.a~:.!'.i::~..... P7:a.1t;t{J?.k~k,-.,.1.!.. ,. .. ..i:.,,.F.¥~0.U.J.,~
3.

Preparado pela lmpacto, Lda

e.\s

<r.--,v cL• V.-.v:.. ~cc:L-<·

e ec:o .o-..>•~'"" ..... >::

•

188

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATQRJO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

Por favor, eomplata e devolva no f"mal da reuniio ou a" Quarta.felra, dla 18 de Abril de 2010, para o segwnte
onderet;o:

Sm. $sndra Fsmandes
IMPACTO. Leta.
Maputo. Mor;amblque

E-mail: sfern<mQ'e$@1mpac1o.oo.mz
Tel: +258 21499636 Cel: +251.J 82 304 0650
Fax:+258 21 493 019

tE1. N';

CONiENTAl\IOS {Use folh-as adlclonals, se neoess6rfo)
1.

He questOes ambientais eJou socioecon6micas que considera importantes e nao foram na
apresentai;ao? Quals?

00 I NAO J

(asainale a n!!stl0$la cotrecta)

~"".~<>S: §Vt>... ~~\n~ \w.~,1 ~ -""""\8~·'° ->!&~"
O..o ..... o,...... ...

. .. .

~ ....... o\.Qn.111~.~. ......Sl. ..... .\._,,._a.~...............

.......... .

2.

Prooesso de Participa~A.o POblica estao a ser conduzldos?

00
~~~~~'.~.:... .§.l....~
. \A.\~.Q,.~
. .:i.2.~- ~~~~ ~: Q~'X>.

~

(a&anals a rasposla cor,ecia}

~~1P<~ . 9't.'o~:-. <>>-i, ~- ~~-'~"'-~~.P.;t~:;.....~.S ......~ ... ~~~ .. ··~· ~---~\£«\...- ......~....gQ.. . :1"';.Jl·
"~>n. . . .
3.

~~~=~~~ · ~· .~L\.~~
-~~ 9..;-'-<~ft

\?.,L=c,.

.JL ...... ......

..\uro ....

~:·~ ~'1\:~ • - ·

Q..1,:""C.1.&.l.a...~~-· ~·· ·

~~ -· -~~c ...w&I.>.. .....~,,,.~-· .~ ....'>:..l>~'·····~····Y.o, .. mc,.o ....6;.u

"" ~hi ~~~r. ~ .S

~S ~~~~~:t::~:=~Ul~~
Preparado pela lmpacto, Lda

°"= _..!0."':°·\:::
~J&,QW. ,

.NXL.C

. S'..>,.u

1<
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RJO DO PROCESSO DE PARTJCJPAQAO PUBLICA

Por favor, complet• • !Mlvolva no flnal da ret..nifio ou ate Quart.felra, dla 18 d• Abril de 2010. para o &eg\llntt
endoni~:

Sta. Sandt'fl ~andes
IMPACTO, Lda_

E-maR: sfemandes@lmpqcto.oo.mz

Tef: +258 21 499 636
FGJ<:*258 21 493 019

Maputo, Mor;amblque

:!S~ho

NOl't'lli::

5....:: t}4{L

ORGAHIZA~Ao:

C. tH - Paci.-~ ol

ENDER£C(>:

P~i:A

~o
(Al,.,J..)~

r~
~
cJ_
,J~ (1J j}(.,J c:, ·~

~

l

~-

Ce/:+258 82 304 6ii50

TELN•;

2.42.I 2.S O 2-

E·YAIL:

.,"fS U~~"h o t;;)

FAX,.-:

\)(

f~'C

s/11

~'~"
PC STAL!

Iz.4-t( 3 i 2_ 3

4ll.th· L

·

CaN":

t-J~

f ..3

S ?../ 81-S02~S-3o

Co l1

COMENTARIOS (0$a folhas adicionaie, s~ n;;ioesa~r1o)

1.

Ha

quest~s ~mblentais e/ou socioecon6micas

que

Cl:lrn~idera importantes e nao foram na

apresentaclo? Quais?

~

00

(nstnile a respo&ta cor19da)

Coment~rlos:
.....

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'f

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . ... . . . . .. . . .... . .. ... . -

• •• • •• • • • • • •• • • •

-- --~ ......~4. ... _Af12~~-~-.,.. ..~~- .. e.ot>Jr.~A .J.....QJIPJ._.. _____Vd.i) _____ fiH~--·... 0..~---·· ... db.S:~Ht.<L:O.,s. ... ~-~ ..... 90.eufJ_
<.d-:<-.....M -·---..'°6l.G,-0-·----JJo. ............... _.
.... \~'..~------r ... ~a.1:>_~---- ·--Sc~ ..~......4-£'/.~--·-~udE .. :, ..... ,.... ______________.,, ................... .
2.

Esta satisfeito com a forma come o Processo de Avaliayaa de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Particlpavao PUblica estao a ser conduz:idos?

~ ~ (BS$in~le a resposta cor1ecta)
Coment.!irios:

3.

Outros comentBrios:

..,.................................................................................-.... " "'············· ................................................................................

MUITO OBRIGADO PELA CONTRIBUICAOI

Preparado pela lmpacto, Lda

190

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

Por fav«, complete e aevolva no nnal da raunlfio ou ate Quarta..felra, dla 18 de Abrll de 2010, para o eegulnta
ende-reqo:
sfemandes@lm~to.co.mz

Sra. Sandra F6ma1'des

E-mail:

IMPACTO, Lda.

Tel: +258 2·1 499 636
Fax: +258 21 493 019

Maputo, Mor;ambiqllft

---

--

NOMI!:

~IZAc;.l.O:

-

EN])EREQO:

:r,fi..M,· ~'Q

-6Jullo ~/~~ >\FAN·

2y Z.llf

E-MAii..:

~~./c:o

EIJNI ~ (JJ~f.'1.<.~

...W.

TELH":

p, .

Ce/: +258 82 304 6650

9~

; FAXN":

'2'fU2-·4~'r

4!~A

PO$TAL:

··ca.N":

9~

kz...09 li tr 600

--fi- vi..Q&.'o/(;)e.i:(,,..__. €0· "-4.4.

COMENTARIOS (Uae folhas adl_ckil'la!s, $0 neoossariQ)

1.

H~

questaes ambientais

apresenta~?

~/ou

socioecon6micas qua ooosidera imp0rtantes e niio foram na

auais?

00 I I
NAO

(a!ssinale a rnposta C()rYacta)

Comentarlos:

2.

Esb\ satlsfelto com a forma como o Processo de Avaliayao de lmpaeto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Participac~o Ptiblica estao a ser conduzidos?

~

00

(assinala a reapo!!.ta oorrecta}

~~~:~~~~~-:.....@..fo;!&-r.~....~-~'.~t;,~...h.1.f.:~~-·~·-9.-..L. . ~ru.t.. .. ~ ....
Q~.....G».~~!<::O ....~ ... &~~-j-···?.1.C!fo~~-l-·&"~~-··A..~&.-... ~~-......, .o/''!#~-- . ~~t~(~~&/ ...i:A. .... l:t-!J./.<~'.1. ....?-;z ...... ~~,,u.1,~~~~-~~---:.a~....~<d."'-'M<. ...~: ..~4!!-'.'~~--,b.~.
~:. .9.a. . .~.(~fei.t-:.Jfw..,·#··r~c.4::. ··o/-~W . .~---~-1~yJIAf:....,/({.~~-·'
3.

Outros comentarios;

~. Jfe . . .~i!..4>......0.-:..~8.'~.... ,~~~---~-&.~.,.;~~~---()· .. f1JU.·f;Y.······
llii.4tf.~ ..... ~~°'"-~ ~~···-:~-~.7':>...~----~~~.J.Mj!h. ....6 ... 5?~~-(P._ 7 ~~ ...

.&~~'-·-··--~~.:.';..'5}~~:~7/t:£:c:.~ ...... el ..f/&..D. ....~- ..~~o. ...~..-.~'-%l.h7f~!P.::'P--·

r-~.v.+..,v.~~-~---·~·--.-2..~.~----·~ ···'.J-~~t;.1....;&.<-~ ....¢.... . 7'~~~ ....... .... .
MUITO OBRIGADO PELA CONTRIBUICAOI

Preparado pela lmpacto, Lda

191

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATORIO DO PROCESSO DE PARTICJPA9AO PUBLICA

Por fav0t, complete e devolva no fln•I da i'tlunllo ou at6 Cluarta..felra, dia 18 de Abnl de 2010, para o HQulnt>e
endereqo:
Sra. Sandra Femand6$

E-maif.· sfemandes@impacto.co.mz

fMPACTQ, Lda.

Tel: +258 21499 636
Fax:+258 21 49:3 019

Maputo,

Mo~ambique

Ce/:+258 82 304 6660

NOME!:

TEJ..N":
iE-MAIL:

COMENTAfUOS (U$e folhas adlclonals. se noces&ario)

1.

Ha

q~st6es

ambi~n~is

efou socioecon6micas que oonsidera importantes e nao foram na

apres~nta~o? Ouiils?

~

I~ I

{assinale e re'1>Ql>ta correcCa}

Comentarios:

~A::::::::~k~C¥.::~:~i::~-:~~:~::~:::::::::~~:::::~~~~r.~i:::: ~::

. . :::::::::

.. -. 1~. ~.&.2..1 ...~~------~---···:r~.~~····:~--~~-- --ijf.0.\.. ......~.....................,........~J~ ........,.. ...... fu .... ~..P.1'~~~-

- - F-· ·- . .

2.

Esta satlsfetto oom a forma como o Processo de Avaliac;Ao de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Processo de Participa~ PClblica estAo -a ser conduzidos?

~

I

NAO

I

(C15Sinale a im;posta oorrecla)

Comentarios:

=::~ ~~~ : : ~:~;~ : ~- ;£¥.=;:· :::: ·~:;· ; : =:

. . fP.:J.L . ..... Jk'l.- ............ f:::_:"~JY....... r--~--~· .fr~. ~. .......(iZM.~ ........ f?.,.~Y...cl..rJ:~ ... .

... A ............~.<~-~. --.fk,) ..........l~·. f,f{.{1.~f.~.. .,M'.~ ......~:-~;r__W,_~
3.

Outros comentarlos:

• • • • • O t OOO

U

00 01 • ! 0 • o o 0 0 00 0• • • o -

o o ooooooooo o o o O ooOOOf•OOOI U

0 04 • • • • • 1

' ' ' ' ' t ' ·~

•OO O< 0 0 00 0 0 0 0 • o ooo o HOO+o oo o oooo -

o - 00 0 -

oo•OoooO oooo o •O• •

o ~oooooo ..

o oooo-.o-oooO 0 0100 •4 °0 0 000000100 0

MUITO OBRIGAOO PELA CONTRIBUICAOI

Preparado pela lmpacto, Lda
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Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATQRJO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

r

Por favor, complete e devolva no final da reunli1;Jo ou

au Quarta-felra, dia 18 do Abril dt 2010, pal'\'ll o seciuinte

ender$~o:

Sro. SBndra Fernand&s
IMPACTO, Lda_
MaptJto, Mopmbique

E-mail: sternandeS@fmpacto. co. mz
Tel· +258 21 499 636
Fax:+258 21 493 019

(Aj/;+258 82 .304 6650

NOME:

QE:;N\A

DRGANIZAQAO:

St-u.\l \'Co ~ '~ \n. .\11\L t>t A.e\ '\l \ ~ l)n

ENDER£QO:

'

~'' b. ~~ ~\)"\Q;'n:) \)Q t.\\\Nlle.
1F,t.XN*:

TELtt':

E-MAIL:

I

e: c.si J..Jaf\.N'tA !I'
CAIXA

POSTA~:

CRN":

'8 ZC\~ \ i4\.f

V\'f~·"""\_~~o?e~\o (~hto.\.vw. ~\1\1-

COMENTARIO$ (Use folhaa edicional!i,

1.

--

'6- ' ... N\.,M1..Qp ~o~Q 1--M:!..l'-.A~Q.i.p,.A,

$&

neoessario)

Ha quest6es amblentafs e/ou socioecon6micas que consldera importantes e nao foram na
apresent~o? Quais?

~

I NAO j

(asainele a re$j)O&ta eorrecta)

~~~~~~'.~:-~-----~~Ji.Q . ....~~-·"-~~-~.).~. ..D~ .ti~.~'P. ... ,.~.J~.~~g,,,,f:}~___fh'.D...."#.l!I~
·-~~------~-~w:e.~~~.... H~:~ ...... f~T~.P~--.l~~.~ ... ~.Y~~·-··P.!!:t:.~J..~..~lrt........~M-'Q..... .
.. ~~ ....~~4"1>....¥.5!'>.~.!?,,~J!1-..... ~~9.Q ....~.~....~.~~~.....N....Y.~.~ ....~.~ ...P..%.~~

. ~. r.~.k~., .. P.::"~-~.~.~~l~ ... ~.. ,~.'-~•••~•'"''''"'''''"''''"'"''"'''""'""''''"''''''''' "''''''' ""''''''"''''""""'""""'""'
2.

Esta ~tlsfelto oom a forma como o Proee'Sso de Avalia~o de lmpacto Ambiental e nom.eadamente o
Proceuo de Participa~o Publica estao a ser conduzido&?

~

IB

(ssr.insla e ro&postil COfrecta)

~~~~~~~-:_ 1.®~.....t.\~.B.:~.9.1 ....r.c?..1¥..~_P.~~.....~·r,v.,,,,~N.f!\..... f.~.f.'S ... ~sr~.i.v.M~ ..-..~---·-·····

.....~-~-'.e..Qf.\:1RJ...R>.q.....PiU~---··-~·~..... ill.~Y.-~9-~~~----·~~.~.....~.~...... ~~----·-·
---~N~~.. -----~~--N~5.. .~-~...... ~-~.~-~-~.... ..(.~ ..... P.---~-i!':-~ ......................
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Por f11vor. 1:omplete e avolva no nnal da reunllo ou ate Quarta..felra, dla 18 de Abdi de 2010, para o

s~ulnte

onde~o:

Sra. Sandra Ftlmarn:kls

E-mail: sfemandes@impacto.oo.mz

IMPACTO, Lda.
Maputo, Mo~mbique

Fax: +25821493 01fJ

Tel: +258 21 499 63n

C91:+25B 82 304 6650

NOME:
ORGl\NIZACAO:
ENDERE(:O:

'TEL ff':

Cf'LN°:

.

COMENTARIOS (Use MlH adtdonab,

1.

'

$e n~Mo)

H8 quest663 ambientais e/ou socioeC<ln6micas que coniidera irnportantes e
apresentai;Ao? Quais?

~ ~

nao

foram na

(3"ina/e a resposta corrects)

Comentarlos:

2..

ESt.8 satisfeito com a forma como o Processo de Avalia~o c:Je lmpacto Ambiental e nomeadameiit& o
Prt>Oesso de Participai;~o PClblica estilo a ser conduzidos?

~

§]

(assinale

a~ oc111ecta)

ComenMrios:

3.

Outr<:is ~omantarios:

\

__

..-k.,,. ..\ti".'&14"ADd£..l.. r'.\\.·;..~.1.i<.. .:CeM.:.., ~.... H~,..Jo.ru. 1~.... :b,,).~'..'.;.,-;,f~ .... :-:~.~..~ .. ~..,)'~'~'.'\\ ....lti.iliU.11
- -./1. IJ~ Vi..p - .r:.. I:- ·, \ l ~" . ' ' \
,...-) {J ~.., .. L .~ ....... ::\\~·lf- · ··-='· · =~. 8.~\::~ ....~IJiu..'... .\o... ..u.c1.1..l .. .5.'2: ... ; •. .~i'·~£~.r;-.;'\. . ;:·~·.,;;, . , ...<,.!;l.;.\~lO ~ .. . ,,
1

'< -

.Q. .-er~ ... \ \?~.~Q.

.., • - -

d\....-~\i\ ....Pf~ ...\,.1:-.t>l~\ .l ...'.ll~L .. t.

;..,

(

.\<1 .... Qc._,-j,~17.."ii.r~C..1. A....~7fim~~

.M. ~ .... 9.~ki ... ::M._:-A.~.Ut"'i'n,\I~:t~..... :.~ ......... __,... ..... .......... . ....

... ....

...... ... ...... ........
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-

Processo de Participa~io Publica

Por !iwor prccttCha us seli!! dados
J\ome:

lu,;.i.

Gtt_6_ !lh~~\){_ ~~ OrganiZac;~o/InsEituU;ilo:~~~~/~~-i'-iA) ~

Teleh;i~: (&;(~ \ &°*tl) 2 4 2 j'ZI l 2
Teh!movel: g 2. ~1? 4(

4 00

PO!li.~o: ~~~-~ t..

Cl

~·]; \~·-V('lb1'.> ·~,_.j@: -~~l \. <..c....,,.,

EndeJ~O: ~<'\f\t*-

Por fu~or envie este formulario por correio ou fax para:
Impacto
Teleione: +258 21 49%36
F11X: ±258 21 493019
Email: miarouto@impacjg.cp.mz

kt!F.~
~

ERM
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...
t .

as questOe.s a bl!ixo e !!'Jnta-se A
v<mtade para fazer q~illqtrer (nme11tario (continue ltumi1,folh3 adicion.tl se nttcssado).

Os &eUB ~entUl011 sao importantes-por fa~·or fl!Sponda

3. Tem ronhedmento de alguma iniorma~o qu~ poder~ s~r relei•anle pari!-0 AJA'f (por ~empJo, infor~es aml>~.titais e.?1for.n~~~ sO..."i.ais ou econ6mit:.as sob-re a comunidade)'
() _
·,(~

;j

•

Tt~-"=~:ir;,.+~ -

~

"

-

~.

-.

.

.

:

....

,

lJ

. .

....__
.~~:i:~~,.&
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f -

Por favor, complet. • devotva no final d1 1'9unllo ou at6 Qu1rta-felra, di• 18 d1 Mrll de 2910. para o segufnle
encle~o:

E-mail: sf&mandes@impacto.co.mz
Tel: +258 21 499 636 CeH-258 82 304
Fax~+258 21 493 a19

Sfa. Sandra Feman®s
IMPACTO, Lda.
Mapi.tlo, Mat;ambique
NOM!;

~'-l~6

G>\s

OROANIZAQAo;

15MDERl!IOO;

"Tt:>'l'J)L_
AV·

'2..'f oc;.

~~,
Tl!L N":

t.:>\~O\(:.o

~~6.~~,.s~
s-e=r-s~
~J\l:>

IFAA N": I..;l.~

Luis." ,~~cc.

l!-MAl,.l

66~0

CE>

'..., ":)--1S,

~~"'':!K\

~

POSTAL:

ca.'H":

tis~\- f>'\'4!:. ~ /

e.2

~ 2.4~ $"2.l::>

~~ke. <l!l a-~'\.

COMENTARlos (Use fohn B4tdonaia, sa nacaWrlo)

1.

H' QU8$t6es amblentals e/ou soctoecon6mlcas que cons.ldera importantes e n~ foram na

apresenta~~ Quais?

~ ~

{a&sinale a 19spo$1a corraeta)

Comentarios:

2.

Esta satisfeito oom a forma como o Processo de Avali~o de lmpacto Ambiental e nomeadamente o
Proces&e de Partidpar;Ao PUbHca estao a ser conduzldos?

~ ~

{aasinale Iii reeposla CQfreda)

Comentarios:

3.

Outros comentarios:

·· · ···~······

0 . 0 • > 0 • • • • O • H H O OO j

0 0 h

·. . OO 001 I

00 0 0 • 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

00U~000

0

< O O ~ OOOOOO O

000 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . OO OOO •

O . . . . . . . . O l0 o• . . . .

loOO~O"I

..
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·.
f.

Por favor, oomphta • davolv• no flnal da reunlio ou ate Quarta-teJra, dla 18 dt Abr!I de 2010, para o segulnta
endera90:

E-mait: sfemandes@impacto.co.mz

Sra. Sandra Femandes
JMPACTO, Ltla.
Maputo, MCJ9Bmbique

Tel; +258 21 499 ~6
Fax:+:258 21 493 019

CeJ:+258 82 304 6680

A"""' ~...,..,.;.-1> 11 i;i..,.. J·j~ -~

NOMI:
OFtGAJillZAO,\();

'Y11

/'JI~ .J-e' ~

r~"'f"-A-'1.

~

t;HD~

C>.olXA

POSTAt.:

I

I ·i1 .5() .z-oz 'i

Ta~

'f2 ~ ~ 14 / ~"""i

HAL:

a('/?? ?t4'?tftt-'/i, (?J.µ<PU¢ (.q . ~r~ ~t

PAXN':

c&LN':

'l z.q t S'I r>

6~

'I

COMENTARIOS (U&a k>lhas 111:lk:iC1Ml11. se necen6rlo)

1.

Hat! queetOea ambientais e/ou socioecooomlcas que consider-a lmportantes e nAo ~rn na
apresentaQao? Quais?

~

I NAo I

(allsinale ~ resposta correcta)

Comernarios:

••••••U •• • .. • 4"~

2.

..

H • •·•• •• • •••• • • •• p• • .... • ••• oou •• • • ••••" •• •-- ••• ••• ••••••••• •••• •••uO+o••••••••••• •4 • •-• • •• ••• ••••• • •••••H ooooo++ •••-• • • • •••• • • •.o•• • ••• • ••••••"''' ' ''l•O Oo H• I •

Est4 satisfelto oom a forma como o Processo de Avan~o de lmpacto Anibiental e nomeadamente o
Prbcesso de PairtlcipeyAo Plibllca estao a ser conduzid0$?

cg)

~

(asSlnale a resposla oorteda}

Ccmentarios:
...... •

3.

••• ••••• •• ••••• ••••• • ••• •loo• •• • • • +o+H • 01•• • ••• •••••••••••~" '' ••0••••••••• • •••••-••+•••••u"•••••••••••• • •• • U •t•••••• •••• •••••~• U oo o1H o +1 0

11 000100• • • • ••toouo o...., 0 00U• •

Outros CQmentarios:
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A
lmpecto
AU: Dinqio Geral

REF: JB&l:JMJ.0
Maputo, aos 20 de Abril de 2MO

Aasunto; Projecro de Transporte Pluvial de Carvio da Riversdale no Rio Zambeze

E.xcelentfssimO Se:nhor Director,

Junto envi9 alpmas qOCSIOes a ter em coata oeste process<> de Avalhiv.io de ·lmpacto ~181 •
nomeadamcnte no que C(iOCC(DC ao Projecto de lranspol1e de ClU'Vlo da ltiversdale no Rio
Zatnbe2.C ~tado no passa® dia 8 de Abril do p;resentc ano no Hotel VIP, a:Q Maputo.
De momento

°' pont.o'> apresentados refc:reoHe a queswes nJO IMS.fn:mn arandC desein'Ol\rimento.

dado i> cuno prazo de tempo para o estudo de t!o compleJU>. ~dq~ No entanto. $ostarla de l'.eterir
que 6 do DOSS!> interesse Cst$r a par do desenvoMmcnto ~ proccMO para quando pos$f.,,-el, e <:OQI
mail tempo, poder conm'l>uir de um modo mais abrangentc.

Sem mais de momenta,
atenclosamente,

Daniel Ribeiro
IA! OficiaJ de Programas

JA! JUSTic;A AMBIENTAL
Rua Marconi 110. I Andar -Maputo
Contacto: 84 4427780121 49666&
E~mail: ja@ja.oig.mz

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPACAO POBLICA

QuesWes a ter em oonta no BIA do Projecto de Transpone Pluvial de CarvAo da Rivcrsdale no Rio
Zambeze:
•

•

A estrategia do Delta do Zambcu: cspecifu:a

~

nio t permitida a dragagem no Delta e

embota csta ainda GI() esteja llp((M.da. emt em. proce$SO poJ:s j~ foi subtnetida. Alcm disso,
M~ll.Ulbtque ~ um do.a signatmos da Co~ de RAMs.AR. qoe recusa a dragagem do
Rio 7anbezc dmdo aoa linpactos quc podcft causar. Scruio assim, mosmo a cstri~gia nlo
estando aJMa. ~ ~ tem coino obri~ U$UDlir o seu comprom.i.$So.
A~ do Rio V' tei' ~ ~. afe<;tJndo as v~ acti:vid•s &SSQCia<la& ao
lUo, ~a pesca, a agricultwa c a pOOprU. pecuari.a ao fongo do Rio Ziimbezc.

No caso de sc faze(' ·a.ckaga,gem do·Rio, os rlos tn'l>Jitiri9S que recebem4gua do ~o
Zambe"ze., deixarao de aitcCbcr com a mesina rcgularldade, liio inund~dO oaturahnentc as
hcas·acJjacentes, dado que 0 canal ir.1 se.r aprqfwidado e 0 rio canalix.ado. Deste modo sera
~-~a sc~ 1ilimentar das comunidades loca:is dcyjdO a v-'rios faot<Kc:S, (1)
pelo em~reciment.o dos sol~s das 4rtM que cicixaito de sq a1ag4'le.is devidoldragagem

do Rio Zi\m~. di:ininuindo 8:<J 4reas. (le ~ e a, fertilidade-dos sok>s; (;1) a pegca, que

siiri tamb6ui bmbQs1e afec:tadll ma .mtdi.da om que ~ dgtlas ·deixiu'io de alimcn&ar 1amb6m
as Jaaoas onde se prodnz e ex:plora o peixe Mu~ (Catofub), essencial e tradicional oa
dicta alirnc:oiar das comunid$des Jocajs, como fonte de ~na; (3) l! /411a de aliment~
dc&W Iagoas de:'vido ~ tbgi\gem do Rio Zarnbeze leVara ~ secagem de~ )agoas ~ ~
peque.oos canais qu:e fuc:in partc da Clt.~osa redc destas 4reas lnun&\'CiS. pond6 em risco a
~J1o de pecuma e dcsta fo.nnarclirando outta du escassa.s fontes de proWna na dieia
alimettt4r dcstas comunidades..
•

Uma outra q~ a _colocar 6 Jdativa is Mu~ Clim41icas. 0 que ~ previsto para a
regiio da.:Bacia do brnbezc 6 11 Cscasse.z dc~a. Com -uma ptOV.Avel ~ da ~gifto
cite~ cla Bicla do Zambeze. A dragage.n do lUo Zzimbeze, prev~ .b aumento da
profundldaOO por ~ e 930aiizasio do kito do Rio .,.ra 2,75 3.S inctros de
profundidadc. No cntanto c de ~ com o previw> pant a .regl!o. t pmv4..el que o caudal
dimlnua e a profundidade escavada deiu de ser a suficiente pma a n~gayio. 11cn00
nea:sa8rlo alune:ntar mais c mais a profundidade do caudal.

a

• e.ste eWdo e a previslio da profundidadc a csca.var no acto de dragagem .do Rio, de acordo
com o caudal previsto c.midado e l'Cqllcrido para possibiUtar a nave~ continua das
embaic~ no Rio. aevm cstar iJe acordo ~m llS d~ feiias por Cabora
Bassa(HCB). A ditnioui~o do c,udal, segundo a pre~~ mu~as cllnWicas in\
ind.uzir novas mudanps. ~de prioridades e cstratCgias quo estario primruamente
de $.C9l'dO com QS objectlvos da Hidroel&:trica a momarue. 0 Estudo de Jmpacto Arnbiental
relativo h dragagcm deYC pmwr e inclttir um acordo cntrc u doas $tidades em quesmo,
RiversdaJe e HCB para que se evile o conflito de interesses no futuro. Alem deste projccto,
devmn estar incluidos tamb6m os outros grandes projectos submctidos ant1_••

,.,..,.,m_
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enixJnttam Aespem de autori~ll.o e qoe possam akctar as con<fi90es de dragagem do rio. E
o caso do Projccto da Hidroel6ctiica de Mphanda Uk:uwa, em que se deve de t.er em oonta os
impactos comulativos desta estrotura em, relag~ hs outna banageos cxistentes na ~
bacla, relativamerue a a 4gwl Rtida. dimin~ do caudal, aumento de peroenuigem de agua
pc:rdida por ~io, nio s6 dmdo a implemeot~o de novos mega-projeccos mas
tambl!m icndo .cm conta as nmda~s climiti.cas.

•

A dtaga&em do Rio Za.mbeze kt criar p.roble;nas de eroslo ao longo do Rio, agravando os
problemas ex-Wente$ taQtO oos bancos C<ill)() nas margen.s. 0 processo de ~gem ~ os
scdim,entos do local, ~breoendo e fragillzaodo a, ~ o to"as adj~ntes .a tstas. A
118ravar tc;mos a.\ carac:t~s intr!osccas c naturais dcsta rcgiilo, oomeadamente o facto de
o'si.stema ~a voltar ao est.ado iniclal. assorcando o ~ r'Cpdidamente, ~do que mais
de 50% dos sedimcntos voltam ao ieito do rio, em cerca de um 1 ano; Estc assorcamcnto dasc dcvido ao dc'sli%amento das lc:rriis da$ irwgcns. quo cOlil a.sua fluiilz~o ecada ve.z.
maior e maisnpi4o alunent.1'nd0 o .canal, a irea de ~~ e os ~os e 4¢as que os
so&em ao londo do tempo, implicando ass.im uma ~m conlfoua o acrcsclda do canal
des.te Rio.

• Os estudos preveem pare 9 perfodo de amostragem apenns um ano, pcdodo es1c quc 6 muito
¢W10 para se podcr caracteriW o Rio, n1io seodo assim representnUvo pa,ra quaJciigr an4liso
a fazec. Para quc 91'1 dadqs sejam repn:scntalivos ~ c:onfi'veis a a:moSt:ragem devii di' mc1ufr
pelo mei'IOS 3 onos. iooluindo a i!poca sec·n e a cbuvosa. Os estudos to:&ultad0$ dos q~ais
fo£am obddos os dados bi'St6ricos, Bio foram dcscohados com <1 objcctiYO de estudar o
movimento de sedh'iientQ&, que qoe t caracteristicamente bastante furte nesta rcglio, nlo
sencto. assiJQ estes estudos adaptiwis como acftsciino abase de dados do estudo .em vigor.
Desta fomla (jl.laisquer quo sej&m os modelos utilizados para perspcctlvar os ~lYds
impaclOS, serao·na nmsa opin'1o de fraca confirul? ou credibilidade.
•

0 liansporte de Carvio in1 incluir vtrios p6ntos de paragem ao longo do Zambeze,
provocArldo um llUllle.ll.to do movimento e o tnifego, nes.tis locai~ locai$ ossea em quo as
oondi~ de be:tls e servi~ 8llQ muito escassas e predrias, onde a pobceza a fatta de
inforroai;lo e a vulnerabilidade das pessoas ~ preocupanie.. A prostillli~~ e a propaga~llo do
mv Sida deve llet uma im:ocupa~o a inscrir ncstc cstudo.

•

lrelativamente acomponente tmfstica, o maou.scamento e transporte nas marge11s e oo longo
do Rio, nlo constitui um ceniirio apelativo ao lUrismo, sector este com grande po1encial uum
local & rico e por aplorar. As t&:nicas de tnmsporte e manuseamenlO do carvio ao lon,go
do Rio p~ pele Riversdale, do l6cnlcas pouco escrupulosas que podeiio sec
subslitUfdas por t6cnicas menos suju. 0 ttansporte de carrio nao scra de modo algurn um
factQr atractivo ao inwstimento lwistico na ~·

• 0 ttansporte de oarv.Ao devera ser bem analisado neste estudo. o transport
2de3
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abate constinti um grave problema na medida em que liberla part!culas ao loogo do rio,
nio 56 o ecoaimma aqu4tico, mas tamb6m as m.atgCll8 do Rio. A
predomin.8ncia de ve.UO,,. ~ nesta zona eforte e vwvcl ao longo do ano e de acordo com
o ciclo lunar, deve se:r tomada em oonta neste estudo, de outto lnodo :S6rlos .danos podeiilo
ser causados nos caJSSistemm da regilo. OolrO problama a ter em cont:a 6 o manuseamento
do carv3o. q!la.QfO meior on~ de postm em que se faz o maouscamento do carVlo.
maiot a ~ilidp do~ de despejos no leilo do rio. alma da dlspers~ d.c
parllciitas.1ibenadas durante a actMdadc. Os IMtodos de manuseamcnto dcvem ser bem
anaiiaados ~ impactos minilni:r.ados.
eoo~ndo

°"

• 0 tipo de embarc~ utilizadu e sua estabilidade devcrA :set «W1iada & modo minucioso
oma "Y.eZ que telio emb~ ® casco baim, para :assim pe.pnitir a navegabilida.de no
canal. Este tipo de embarca~ ~ta uma cstabilidade possivelmente wlncfivel qoe sob
oondi~ um pouoo adversas. desde o.rio, att l 'oosta. pocb'.i virar e causar fortes ~
corQ a coJ!Stant¢ con~ ~Jecossl$telna8 Com ca:rVio ~ 6leQs.
•

Devera ser feito um estPdO dos l:mpae\Os causados nas comunidades 4e b.ip()p6~os ~
cmcodilos, a incluir 00 Processo pois 0 movitt1e01(1 constante de barcos 0 ~porte de
cao'lo l\O Jongo do Rio, e sens impocl(JS no p£6prio ecossistema com certe:za Ira aCectar estas

e

c0munidades.
•

A Bacla do ~jtsofm ~de diverm i..nfraestruttu"UOi.t acitividades nela
realiz.ada:s. Kariba, HCB, Xafue, projecco de Mt>handa U.okuwa, causam impa¢tos que
devern set rcunidos e avaliados junlamente com eStes do traospo.rte agora proposto. Bsre tipo
de imp!.ctos n1o podem !el' avaiiados de modoisolado pois .o8o 6 assim qoe aciuam na
nat\1rtZa. Esta oova propoSta dM lier avaliada nwo estudo em qlle se tcnba cm conta todos
~ iUljiactos comnlalivos das eStnltUraS ou actividades qoe mais lifedam a gestAo da Baclt
do 7.m:nbet.e. in.cluindo os ~& da VaJe.

•

O Plojecto de 'Il'ansportc Fluvial de Catvio da Riwmlale no Rio hmbe:z.e dever1a tcr sido
inclo!do, estodado, &V!lliado e hltegrado.. deade o inicio de &odo o Processo de AvaJ.ia91o de
Impacto Ambie.ntal A estratifi~ do Esllldo c ~ da coocesslio e do tramporte em
scparad6, vai cxmlra o importante conceito de an4l1se de ltq)actos o<.nnulativos. A agtavar.
ho ~o princlp81, foi ri:ferido prinx:iramente qne a principal oWIO de transpone seria a
Llnha Fer'n)v:Wia de Sena o quo Q5c parccc tcr &ido algoma Ve:2: essa a in~ dada a saa
falta de capacidade para o tnmsporte do volume de carvio cttplorado.
JAi JVSl'ICA AMBD!NTAL
Rua Marconi llO, l Andar - Maputo
Contacto! 84 4427780 / 21 496668
E-mail: ja@ja.org.mz
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ANEXO 7:
Apresenta~ao

em PowerPoint das
Reunioes de Consulta Publica
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!' .

r

I

•

, . .. 2: - ·..!...

..,.of.l..

..!- •

'

:.1J

··._ · ·:'.N.ivjersdale Mocambique Lda:
'_~f'Qf,~~}a de Projecto de Transporte ~
... ·~l~Wal de Carvao no Zambeze
':t "'""':,

·)

'4 ...

!

;"' :.... ~

•

·~
Reuniao de Consulta Publica
Maputo, 8 Abril 2010

\ ; , ;~i

~

ERM

Projeato)ie Transporte Flu vial de Carvao da
~ver:§;(lql.e:

Rio Zatnbeze
AGENDA

it

Apr~~erita~<)es
j/·

.

-•. Q~~egtiY:~~ da ReuniAo

• '~$s~li.;a,tf do Projecto
• ln'~otpl~g~o Ambiental e Social
• :F'.a$e· 1: Estudo de Pre~viabilidade Ambiental e Defini<;ao de
AmJ:~ito (EPDA)

,~

Fase'2: Estudo de lmpacto Ambiental

• Passo.s seguintes
• Discussio
\

:&:

~
ERM
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j
~I
, I

_,
;!

Ii
.. /
I

I

I

l

Objectivos da Reuniao
I

-J

j

,J

'i

j

.I
j

-l

',i

·l

.i

1
\ , i iii!

~
ERM
1t

Projecto de Transporte Flu vial de Carvao da
Ri versdale: Rio Zru11beze
,i

ll
I'

• lnformar as Partes lnteressadas e Afectadas do in1cio do
Processo de Avaliac;do do lmpacto Ambiental (AIA)

i'

• Explicac;ao do Projecto

• Convidar as Partes lnteressadas e Afectadas a tecer
coment.\rios e levantar questoes
• lncorporar comentarios no relat6rio de EPDA

• Recolher subsidios para os Termos de Referencia do EIA

.,

\, ' .

~
ERM
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Descri<;ao do Projecto

e a Riversdale

•

Quern

•

Bacia de Moatize - Uma das maiores
regloes carboniferas nao desenvolvldas

do mundo
r::, Concorrentes: principais bacias
carbonlferas que exportam por via
maritima
i.:;:

Qualidade do produto

._;. Caracterlsticas do

e excelente

carv~o

de Moatize

Transporte no interior do pais
maior desafio

Preparado pela lmpacto, Lda
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1v1oatize: dois Ptojectos de Grande Envergadura no Z
c::· Projecto Benga: 4.0 Bilic5es de

toneladas de recursos
carbonfferos

o

Reservas de

carv~o

(Fase 1):

273 Mt
6
Estudo de Viabilidade para
opera<;ao de 20 Mtpa completado

o

contraoo Minelro e Concessoes

Mineiras Maio 2009

o EIAJPGA aprovados e Licen<;a
Ambiental emltida.
~·

Projecto zambeze:
,,,,

Estimativa lnicial 1. 7 Bt

• Existem 3 vias complementares para o escoamento do
carvao de Tete :

• Exporta9ao atraves da Lin ha de Sena e do Porto da Be(\l)r.,
• Exporta9ao via Rio Zambeze com barcagas a partir de
Benga

. lj-~:~~~~

' ,.

• Exportag:ao a partir de Benga via Corredor de Nacala
• A Riversdale esta a explorar todas esta 3 vias

~

£RM
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-·

· de apoio

--~ ·e>p·~r~~~~.

\I
ERM

ta. ~P.ra~ 'g01<: · ·: ;

'todo o
,~ina..11 ·s·. .- ~·et>IOClJl0o·
es• cit~
,I ..~f....icas
.. •
,-... ·-c ~ ~
.
. ~ ,.

'p·et,J:jjti r~nl° .; .,
j

•

~

", •

?"'- '•

;. ' '.. . ·. '

•

r

,,,..

"'

·:·

·-• · F~$~e lrlJ~l~~¢o' m i ~g\~·;d bo ios
~rn. ~P.~~~;a-~ , ~podeng.G? ·~mentar
.at~ .a o~ 7.
1~
• ·;

·• O. !.Jn\~a2, gevi~gem g~·!-i ~~?,e volta: 6

dia·s ·

·

··

\. '~
~
ERM
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Questoes Aml1ientais e Sociais

Estudo Preliminar

---

\ , : :;;liJ

~

ERM

Area de lnflu~cia
• Directa/ Primaria
• Rota do tapete rolante
• Locais de implantagao de infra-estrutura
• 0 rio e as respectivas ilhas e margens
• Local da plataforma oceanica

• lndi rectal Secundaria
• Economia regional

y

'

'

ERM
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FASE 1: Estudo An1biental e Social Pre1in1inar
• Equipa do Projecto
• ERM -Africa do Sul
• lmpacto e Consultee - Mo9ambique
• Especialistas - Africa do Sul e Mo<;ambique

• Objectives do Estudo Prel iminar (Set - Dez 20'09)

.j
.J

·I

i

• ldentificar questoes ambientais e sociais sensfveis

.J

• Realizar consultas iniciais com partes interessadas

'l

• Desenvolver Termos de Referencia para estudos
especialistas

j

·i

j

j

--Actividades-chave do Projecto a serem avaliadas
• Actividades do Projecto

• Transporte do carvao da area de
armazenamento para o local de
embarque em Benga
• Dragagem
- Dragagern inicial
- Dragagem de manutern;ao

• Pontes de atracaqao na ponte de
Dona Ana

• Pontes de

atraca~o

no Chinde

• Transbordo do carvao das barca9as
para a platafonna de transbordo ou

navios, 15 a 18 km ao largo.

--Preparado pela lmpacto, Lda
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•

'

. •

,.

•

~

·'··· '

..--ol":,l "' • •

fa$e l: E$'bido !Unb~}
..:

\. :J;.16!
\~

ERM
·1

I

Il
~-=~·:. =~~,iSociais
~s

\

:~

w
ERM
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-·-

11
... _ _
l40<nd

.......

•

llC.m ... _

~

. . . . WWW

-

....
ERM

Diversidade de Ambjentes Flu.vi~

~
. . .l . . . . . . . .

Preparado pela lmpacto, Lda

•

..

ERM

212

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELAT6RIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

f

_·... ~aveget~~p flu vial e actuais utilizadores do rio

\ .: d:.J,i.;

~

--. ques_toos::~ociais

ERM

- pesca e oulras utilizac;;6es do rio

\

"-'
~
ERM
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e vegelac;ao ribeirinha
~~~~~~

---

ERM
I

~o das margens

\

::~

~
ERM
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r.

II

·1

.i

j
I

..
'

~

\,·;i~

-·--

ERM

- "' · ···"":)~

~

• 6IA!.:.,4~·.i ~o. A.tnbi~nt~-l ··. .n. 20/97) e
0

Re~~lam=tmtt?. .so.t>~ ·'9 ·~ . j::esso de avalia.;ao do
lm'.paatcl:~m~Je.ntill,J~·.

· tito n. 0 45/2004)
• ProJ~ct~ ·<l•·. .O:at.egof~~ , .--! ~·EIA completo requerido
par~ dr~~en, e~·~q

1¥ ·" ': -,~ es operacionais

,._"' .

• Qa~~ ~ :~~r9l~~t¢ ·s~J~.:; ~: l\lado, a Riversdale
Q.bt~.t~~Ju~Jo ~a~ lo~... ·~~ :Pes relevantes, todas as
liGefi9as· n•¢e'.$)~a(i~}~~.lrj a navegat;ao.
.

'~

\

'.ii.I

~
ERM
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~

. .. .

]

;~

~..:1
·~

.' 1,1 20/97) e
· ·r~sso de avalia.;;ao do
. n. 0 45/2004)

·&t~ completo requerido
'

...

·~"

operacionais

·po, a Riversdale
.: relevantes, todas as

_~navega.;ao.

---

\ : . ; il.fll

~

ERM

1
·1

.1

I

l
i

.!
'i

,I

i
i

i

j

·j
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,.,
;l

Programa de Trabalho

• Fase de EPDA

• Distribuir BID/

Divulga~o/

Registo do projecto no ,
f•

MICOA (15 a.28 Feverelro)

t.

• Reunioes de Consulta Publica (2 a 8 A~ri1)
• Rascunho do relat6rio de EPDA (30 AJ)ril 2010)
• Relat6rio de EPDA final (2 J.Ulho 2010)
. ',

·~1
"l

---

L =1li1
-~
ERM

·1

Programa de Trabalho

.j

,j
'I

"1

• Fase de EIA

:. j
·'l

• Trabalho de campo dos especialistas

(1 Mar a SO Ago) l
!

• Workshop de especialistas (25 e 2-6 Out)

j
l

• Relat6rios Finais dos especialistas (2 Nov)
• Rascunho do Relat6rio de EIA (23 No.v)
• Reunioes de Consulta Publica (20 a

2t Jan 2011)

• Relat6rio EIA final (Abril 2011)

--Preparado pela lmpacto, Lda

\ ·~
~
ERM

217

Projecto de Transporte Fluvial de Carvao da Riversdale no Rio Zambeze
RELATQRIO DO PROCESSO DE PARTICIPA<;AO PUBLICA

Pr6ximos passos
•

Prepara~ao

do Relat6rio de EPDA e dos Termos de
Referencia para o EIA

• Preparac;ao do rascunho do EIA
• Nova ronda de Consulta Publica: partes
lnteressadas e Afectadas terao oportunidade de
apreciar e comentar o rascunho do EIA antes de o
Relat6rio ser finalizado e enviado ao MICOA

;j

---

~
ERM
""I

1
!

CONTACTOS

i

~J

I

·!.,

j
l

lmpacto Lda

I

-!"

. .j

I
i
- '

• Av. Martires da Machava, n. 0 968
• Maputo
• Tel:+ 258 21499636; Fax: +258 21493019
• Cel. 82 3046650; 82 3011956

OU

84 3011956

• E-mail: sfernandes@impacto.co.mz ou
vhnicolau@impacto.co.mz
\_ ,:~
~
ERM
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